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Säkerhetsåtgärder
För att kunna använda produkten rätt och säkert, vänligen läs 

igenom den här bruksanvisningen i detalj och spara den.

Säker användning av produkten

1. Håll volymen på en rimlig nivå när du använder hörlurarna.

2. Använd inte hörlurarna i situationer, som kan vara farliga.

3. Håll produkten och alla dess tillbehör utom räckhåll för små 

barn.

4. Utsätt inte produkten för vatten, eftersom detta kan skada 

hörlurarna och ljudkvaliteten.

5. Sluta använda produkten, om det orsakar hudirritation eller 

obehag.

6. Använd eller förvara produkten inom temperaturområdet 

-15˚C - 55˚C. Användning i extrema temperaturer kan förkorta 

livslängden för produkten och batteriet.

Paketet innehåller:

* SportGo sport Bluetooth-hörlurar 1st

* Bruksanvisning 1st

* USB-laddningskabel 1st

* Kabelklämma 1st
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* Kabelclips 1st

* Silikon örontoppar med storlek L och S, (hörlurarna levereras 

med storleken M)

* Påse för hörlurar 1st

Uppladda hörlurarna

1. Se till att hörlurarna är avkopplade innan du uppladdar 

dem

2. Anslut Micro USB-kabeln till laddningsporten på hörlurarna 

och anslut den andra änden till en USB-laddare eller någon 

annan strömgivande USB-enhet. Hörlursbatteriet laddas och 

en röd indikeringslampa tänds

3. Hörlurarnas laddningstid varierar från 1,5–2 timmar. 

Laddningsindikatorn släcks när batteriet är fulladdat

Varning: Använd endast medföljande laddningskabel. 

Laddningsspänningen måste vara 5V och strömmen

100mA (5V / 100mA). Produkten har ett inbyggt 

uppladdningsbart batteri, som inte kan ersättas.

Påkoppling:

Tryck på multifunktionsknappen tills den blåa indikatorlampan 
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blinkar. Samtidigt kommer du att höra signaltonen, ”Power on”.

Ansluta hörlurarna till din smartmobil 
(ihopparning):

Tryck på multifunktionsknappen tills den blåa och röda LED-

indikatorn blinkar turvis. Samtidigt kan du höra signaltonen 

”Pairing”.

Avkoppling:

Tryck på multifunktionsknappen tills den röda indikatorlam-

pan blinkar och du hör samtidigt signaltonen “Power off”.

Ansluta hörlurarna till din smartmobil

1. Se till att avståndet mellan hörlurarna och din smartmobil 

eller enhet, som skall paras ihop, inte överskrider 1 m.

2. Tryck på multifunktionsknappen tills den blåa och röda LED-

indikatorn blinkar turvis. Samtidigt kan du höra signaltonen 

”Pairing”.

3. Aktivera Bluetooth-förbindelsen från din smartmobil eller 

någon annan enhet, som skall ihopparas. Hörlurarna visas på 

listan av upptäckta apparater under namnet ”SportGo”.

4. Välj ”SportGo” (om din smartmobil kräver PIN-kod, använd 
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kod ”0000”). Som ett tecken på lyckad ihopparning, blinkar 

indikatorlampan blått, och du kan höra signaltonen 

”Ansluten”.

Observera: Efter signaltonen ”Pairing”, kan hörlurarna anslutas 

till din smartmobil inom 120 sekunder. Om

anslutning / ihopparning vid denna tid inte lyckas, upprepa 

stegen 1 till 4.

Avkoppla anslutningen mellan hörlurarna 
och din smartmobil

Avbryt Bluetooth-anslutningen från din smartmobil eller tryck 

på multifunktionsknappen tills den röda indikatorlampan 

blinkar och du hör signaltonen “Power off”. Anslutningen 

avbryts också, om du tar hörlurarna från din anslutna 

smartmobil utanför 20 meter.

Påkoppla anslutningen åter mellan 
hörlurarna och din smartmobil

1. Se till att avståndet mellan hörlurarna och din smartmobil 

eller enhet, som skall paras ihop, inte är mer än 1 m

2. Tryck på multifunktionsknappen tills den blåa och röda LED-

indikatorn blinkar turvis. Samtidigt kan du höra signaltonen 
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“Pairing”.

3. Aktivera Bluetooth-anslutningen från din smartmobil eller 

någon annan enhet, som skall ihopparas. Hörlurarna kopplas 

automatiskt till samma smartmobil, som de senast blivit 

anslutna till. 

Svara på inkommande samtal 

Vid inkommande samtal hörs en signalton ““Incoming 

call from number...” För att besvara samtalet tryck kort på 

multifunktionsknappen, eller använd din smartmobil för att 

besvara samtalet.

Avvisa inkommande samtal

Avvisa inkommande samtal genom att trycka två gånger på 

multifunktionsknappen, eller använd din smartmobil för att 

avvisa samtalet.

Avsluta samtal

Tryck kort på multifunktionsknappen, eller avsluta samtalet 

med din smartmobil.

Ring upp senaste samtal
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Tryck två gånger på multifunktionsknappen.

Spela upp musik / pausa

Tryck kort på multifunktionsknappen.

Justera volym / navigera framåt eller bakåt 
till följande låt

Tryck kort volymknappen (+) eller volymknappen (-) för att 

justera volymen.

Tryck och håll Vol (+) eller Vol (-) för att välja nästa eller 

föregående låt.

Frågor & Svar 
1. Jag kan inte para ihop mina hörlurar till min smartmobil. 

Svar: Kontrollera att hörlurarna är i anslutnings-/parningsläge.

Kontrollera att mobiltelefonens Bluetooth-funktion är aktiv.

Radera SportGo från listan på din smartmobil och följ 

instruktionerna under punkt “Anslutning av hörlurar till 

smartmobil “.

2. Hörlurarna kan inte kopplas på.

Svar: Hörlurarnas batterispänning kan vara låg. Uppladda 

hörlurarna med att följa instruktionerna under punkt: 
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“Uppladda hörlurarna”.

3. Kan jag byta batteriet i mina hörlurar?

Svar: Nej. Hörlurarna har ett inbyggdt Li-Polymer batteri, som 

inte kan utbytas.

4. Kan jag använda hörlurar när jag kör bil?

Svar: Följ lokala statliga lagar som gäller för användning av 

handsfree-enheter i ditt land.

5. Varför avbryts förbindelsen mellan mina hörlurar och min 
smartmobil?

Svar: Kontrollera att avståndet mellan hörlurarna och din 

smartmobil inte överskrider 10 meter, och

att det inte finns några metallhinder eller väggar mellan dem.

6. Varför återger mina hörlurar inte musiken, som min smart-
mobil eller dator avspelar?

Svar: Kontrollera att du har inställt datorns utgångskanal till 

Bluetooth, och att enheten stöder A2DP Bluetooth-profilen.

Kontrollera volymen på hörlurarna / datorn /smartmobilen.

7. Hörlurarnas volym- / sökfunktionsknapparna fungerar inte.

Svar: hörlurarna stöder inte nödvändigtvis samtliga program 

för smartmobil- / datormusik-uppspelning.
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Garanti:
12 månader

Tekniska data:
Bluetooth version: V4.1

Frekvensområde: 2,4 GHz - 2.48GHz

Funktionsräckvidd från den anslutna enheten: upp till 10m 

(öppen omgivning)

Standby-tid upp till 180 timmar

Samtal / musiklyssning: upp till 4 timmar

Laddningstid: 1,5 - 2 timmar

Stöder Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frekvensomfång: 20Hz -22kHz

Temperaturområde: -10 ° ~ 50 ° C
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