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Sportsbuddy Wave One 
Wireless Headphones 

 
Produkt manual 

Indhold i pakken 
 

1 x høretelefoner 
1 x USB kabel 

 

Funktioner 
 1. Volume op/ned og 

næste/foregående sang 
2. Mikrofon 
3. Multifunktionsknap 
4. LED indikator 
5. USB-port til opladning 

 

LED indikator 
 Tændt: Hold multi-funktionsknappen i bund i 

3 sekunder. Når indikatoren lyser blåt, er 
høretelefonerne tændt. 
Slukket: Hold multi-funktionsknappen i bund i 
3 sekunder. Når indikatoren lyser rødt, og der 
afspilles en indikatorlyd, er høretelefonerne 
slukket. 
Lavt batteriniveau: Ved lavt batteriniveau, 
lyser LED indikatoren rødt 

 

Bluetooth forbindelse 
 1. Tænd Sportsbuddy Wave One ved at 

holde multifunktionsknappen nede i 3 
sekunder. Høretelefonerne vil automatisk 
søge efter enheder til parring. LED 
indikatoren vil skiftevis lyse rødt og blåt, 
og der spilles en indikatorlyd. 

2. Tænd for Bluetooth på din enhed og søg 
efter Bluetooth enheder. 

 

3. Tænd Sportsbuddy Wave One ved at holde 
multifunktionsknappen nede i 3 sekunder. 
Høretelefonerne vil automatisk søge efter 
enheder til parring. LED indikatoren vil 
skiftevis lyse rødt og blåt, og der spilles en 
indikatorlyd. 

4. Tænd for Bluetooth på din enhed og søg 
efter Bluetooth enheder. 

 

Par med 2 mobile enheder 
 1. Tænd høretelefonerne. 

2. Slå Bluetooth til på enhed 1 og søg efter 
“BT23”. Forbind nu til høretelefonerne. 

3. Slå Bluetooth fra på enhed 1 og på 
høretelefonerne. 

4. Tænd Sportsbuddy Wave One igen og slå 
Bluetooth til på enhed 2. Forbind til 
“BT23”.  

5. Tænd nu for enhed 1 igen, og forbind via. 
Bluetooth. 

 

Par med computer 
 1. Tænd for høretelefonerne. 

2. Slå Bluetooth til på computeren og 
opret forbindelse til “BT23”. 

3. Har computeren ikke Bluetooth, kan der 
indsættes en Bluetooth adapter. 

 

Opkald 
 1. Besvar opkald 

Tryk én gang på multifunktionsknappen, 
for at besvare et indgående opkald. 

2. Afbryd opkald 
Tryk igen én gang på 
multifunktionsknappen, for at lægge på. 

3. Afvis opkald 
Hold multifunktionsknappen i bund i 2 
sekunder for at afvise et indgående 
opkald. 

4. Genopkald 
Tryk på multifunktionsknappen to 
gange, for at ringe op igen.  

5. Sluk lyd 
Under et opkald, hold volumeknapperne 
nede for at slukke lyden. 

 



 

Musikafspilning 
 1. Start/stop musik: Mens der afspilles 

musik, stoppes den på 
multifunktionsknappen. Tryk igen, 
for at starte. 

2. Skru op for musikken ved at trykke 
på “+”-knappen. 

3. Skru ned for musikken ved at trykke 
på “-”-knappen. 

4. Næste sang: Tryk to gange på “+”-
knappen. 

5. Forrige sang: Tryk to gange på “-”-
knappen. 

 

Opladning 
 1. Høretelefonerne har et 

genopladeligt batteri indbygget. 
Batteriet kan ikke tages ud. Skift 
venligst ikke batteriet. 

2. Forbind Micro USB-kablet til 
høretelefonerne og USB-indgang i 
en computer eller adapter. 

3. Mens Sportsbuddy Wave One 
bliver opladt, lyser indikatoren rødt. 
Når høretelefonerne er fuldt opladt, 
lyser indikatoren blåt.  

 
Bemærk: Hvis batteriet ofte bliver afladt helt, 
forværres batteriet langsomt og batteritiden 
falder. Dette er dog normalt for genopladelige 
batterier. 

 

Specifikationer 
 Bluetooth: Ja 

Rækkevidde: 8 meter 
Vandtæt: Nej 
Batteri: 250 mAh 
Spilletid: 10 timer 
Standby tid: 300 timer 
Ladetid: 2 timer 
Vægt: 162 gram 
Kompatibel: iOS og Android 

 

FAQ 
 Mine høretelefoner kan ikke parres med 

min enhed 
Vær venligst sikker på at dine høretelefoner 
er tændt og at Bluetooth er slået til på din 
enhed. Hvis det ikke virker, slet da “BT23” fra 
din liste af Bluetooth enheder på din 
smartphone og brug instruktionerne i denne 
manual til at oprette forbindelse igen. 
 
Mine høretelefoner mister forbindelsen til 
min enhed, der ikke er 10 meter mellem 
min enhed og mine høretelefoner 
Vær opmærksom på, at metal eller andre 
hårde materialer kan forstyrre signalet. 

 

Lyden fra min computer kommer ikke ud af 
mine høretelefoner 
Vær venligst sikker på, at der er tændt for 
lyden på din computer. Derudover, sikre dig at 
lydoutputtet på din computer er indstillet til 
høretelefonerne/Bluetooth. 
 
Jeg kan ikke oplade mine høretelefoner 
Vær venligst sikker på, at der er sikker 
forbindelse mellem begge ender af USB-
kablet. Vær også sikker på, at stikkontakt eller 
USB-porten virker korrekt. 


