WOOFit HEADPHONES
Brugermanual
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Tak!

Indhold

Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active
Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne
brugermanual grundigt, før du tager WOOFit Headphone i brug.
Gem venligst brugermanualen, så du altid kan slå op i den. Vi tager
forbehold for fejl i tekst eller billeder og nødvendige ændringer i de
tekniske specifikationer. Hvis du oplever tekniske problemer, beder
vi dig kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, du
får stor glæde af din nye WOOFit Headphone.

1. WOOFit headphone
2. User manual
3. USB charging cable
4. 3.5mm audio cable
Quick start guide
1. Oplad WOOFit Headphone med vedlagte USB kabel i minimum 4
timer
2. Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder, indtil LED lyset blinker
skiftevis rødt og blåt. Efter de første 5 sekunder hører du TÆND
lyden. Bliv ved med at holde knappen i bund i endnu 5 sekunder for
at sætte WOOFit Headphone i pairing tilstand
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte
4. Vælg WOOFit Headphones under Bluetooth indstillingerne på din
enhed
5. Start afspilning af musik på din enhed
6. Følg rytmen og dans

TILLYKKE med dit nye SACKit produkt!
Registrer dit nye SACKit produkt og få chancen for at vinde! Hver
tredje måned trækker vi en vinder mellem alle registrerede.
Vinderen får et gavekort til webshoppen på 5000,- kr.
1. Gå til www.sackit.dk/reg
2. Indtast navn, e-mail og produkt
3. Vær en vinder!*
*Når du registrerer dit produkt, giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve fra SACKit. Vinderne bliver
kontaktet direkte på email. Gavekortet kan anvendes til alle produkter på webshoppen.
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Beskrivelse af WOOFit Headphone

Sådan anvender du Active Noise Cancellation funktionen
Tænd for Active Noise Cancellation ved at skubbe NC knappen
til ”tænd positionen” (den røde markering vil blive skjult og
indikationslyset vil lyse grønt), når du har brug for at minimere
udefrakommende støj. Når du ikke længere har behov for at benytte
denne funktion, skal du skubbe NC knappen til ”sluk positionen”.

Headband

Volume up

Cushion

Volume down

Sådan forbinder du WOOFit Headphone med Bluetooth enheder

MFB Button
Charging Port

Første gang du skal oprette forbindelse:
• Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder indtil LED lyset blinker
skiftevis rød og blå (blinkende rødt og blåt lys indikerer, at pairing tilstand er opnået).
• Vær opmærksom på, at du skal holde WOOFit Headphone
og din Bluetooth enhed inden for 1 meters rækkevidde, og at
WOOFit Headphones skal være slukket
• Gå ind i Bluetooth indstillingerne på din enhed og søg efter nye
Bluetooth enheder. Vælg WOOFit Headphones
• Hold MFB knappen i bund for at slukke WOOFit Headphone

Indicator
NC Button
Head Cup
3.5MM SOCKET

Opladning af batteri
•
•
•

•

Batteri: Genopladeligt Polymer Lithium-Ion Battery, DC:
3.7V/290mAh
Spænding: USB DC5V, Anvend det vedlagte USB kabel til
opladning af WOOFit Headphone
Varighed af opladning: Inden du første gang tager WOOFit
Headphone i brug, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladt
Ved første opladning skal batteriet oplades i mere end 4 timer
Herefter tager en genopladning 2-3 timer
WOOFit Headphone er i opladningstilstand, når indikationslyset lyser rødt. Det røde lys slukkes, når batteriet er fuldt opladt

Betjeningsvejledning efter første tilslutning:
•
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Efter successesfuld tilslutning vil WOOFit Headphone og din
5

•
•

Bluetooth enhed automatisk være forbundet
Tænd WOOFit Headphone ved at holde MFB knappen i bund
indtil du hører TÆND lyden
Hold MFB knappen i bund for at slukke WOOFit Headphone

LED lyset vil blinke blåt, når WOOFit Headphone er tilsluttet
korrekt.
Bemærk: Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, sluk venligst
WOOFit Headphone og prøv at tilslutte igen.
Foretag opkald med WOOFit Headphone
Funktioner

Status for WOOFit
Headphone

Betjening

Genopkald til
seneste kaldte
nummer

Standby tilstand

Dobbelt-tryk på MFB
knappen

Volume op

Samtale tilstand

Tryk på Volume + knappen

Volume ned

Samtale tilstand

Tryk på Volume - knappen

Besvar opkald

Ringer

Tryk på MFB knappen

Afslut opkald

Samtale tilstand

Tryk på MFB knappen

Afvis opkald

Ringer

Hold MFB knappen i bund
i 1 sekund, indtil du hører
indikationslyden

Overfør
opkald mellem
WOOFit
Headphone
og Bluetooth
enhed

Samtale tilstand

Hold MFB knappen i
bund I 3 sekunder for at
overføre samtalen fra
WOOFit Headphone til
mobiltelefonen. Hold
herefter MFB knappen i
bund i 3 sekunder for at
overføresamtalen tilbage
fra telefonen til WOOFit
Headphone.

Bemærk:
• Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner.
Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for mere
information.
• Nogle funktioner og indikationstoner kan variere afhængig af
mobiltelefonen
Afspil musik
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Når WOOFit Headphone forbindes med mobiltelefon eller anden
Bluetooth enhed, kan du nyde musik trådløst via WOOFit
Headphone.
Funktion

Status for WOOFit
Headphone

Betjening

Pause

Afspiller musik

Tryk på MFB knappen

Afspil

Pause

Tryk på MFB knappen

Næste nummer

Afspiller musik

Tryk på volume +
knappen

Forrige nummer Afspiller musik

Tryk på volume –
knappen

Volume +

Afspiller musik

Hold volume + knappen
i bund

Volume -

Afspiller musik

Hold volume – knappen
i bund

•

På nogle mobiltelefoner vil musikken afspilles via mobiltelefonens
højttaler i stedet for via WOOFit Headphone. Hvis dette er tilfældet,
vælg AFSPIL LYDEN VIA BLUETOOTH i INDSTILLINGERNE for
afspilning af musik på din mobiltelefon.
Vælg WOOFit Headphones i oversigten over enheder, så musikken
bliver afspillet i WOOFit Headphone. Gennemse venligst
brugermanualen til din mobiltelefon for yderligere information.

•

For at kunne anvende on-headphone betjeningspanel, skal din
mobiltelefon eller din Bluetooth enhed understøtte AVRCP

Betjeningsvejledning til afspilning via kabel:

Bemærk:
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Anvend vedlagte jack kabel, når du ikke ønsker at benytte trådløs
Bluetooth forbindelse eller når batteriniveauet er lavt. Det er muligt
at anvende jack kablet til afspilning af lyd, når batteriet er løbet helt
tør for strøm.
• Forbind 3.5mm stikket til 3.5mm jack ingangen på din WOOFit
Headphone. Forbind herefter det andet 3.5mm stik til 3.5mm
jack indgangen på din mobiltelefon. Bemærk venligst, at kablet
skal forbindes på samme måde som vist på tegningen for at opnå
succesfuld tilslutning.
•

Android, BlackBerry, WindowsPhone
Antal tryk på knappen Håndfri telefoni

Afspilning af musik

Tryk på knappen én
gang

Besvar/afslut
opkald

Play/Pause

Antal tryk på knappen

Håndfri telefoni

Afspilning af musik

Tryk på knappen én
gang

Besvar/afslut
opkald

Play/Pause

Tryk på knappen to
gange

Afslut opkald

Næste nummer

Tryk på knappen tre
gange

Afslut opkald

Forringe nummer

iPhone/iPad/iPod touch

Juster lydstyrken ved hjælp af betjeningspanelet på din
mobiltelefon. Betjeningen på kablet styrer ikke lydstyrken.

Betjening på kablet fungerer som listet her:

Bemærk: Nogle mobiltelefoner er ikke kompatible med WOOFit
Headphone grundet forskellige indstillinger. Gennemse venligst
brugermanualen til din mobiltelefon for yderligere information.
Trouble shooting
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1. Der kommer ikke lyd ud af WOOFit Headphone
Tjek venligst lydstyrken på din enhed for at sikre, at den afspiller lyd.
Ved brug af jack kablet til afspilning af lyd, tjek venligst at stikket
sidder korrekt i din enhed. Mobilcovers eller anden
mobilbeskyttelse kan forhindre en korrekt forbindelse.

ved håndfri telefoni eller afspilning af lyd. Se venligst tabeloversigter
i denne manual, som beskriver de
forskellige funktioner i forbindelse med håndfri telefoni eller
afspilning af lyd. Hvis du stadig oplever problemer, eller hvis din
enhed ikke er listet i denne manual, gennemse da venligst din mobile
enheds brugermanual.

2. Jeg hører en bip-lyd i mine WOOFit Headphones. Når du hører
advarselslyden, skal dine høretelefoner oplades.

Sikkerhedsinstrukser
•

3. WOOFit Headphone sidder ikke behageligt
Tilpas længden af bøjlen ved at trække eller skubbe stængerne som
illustreret her.

•
•
•
•
•
•

4. Problemer

med betjening

•
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Genoplad venligst dit batteri, hvis du ikke kan tænde for
WOOFit Headphone
Sluk venligst WOOFit Headphone efter endt brug for at opnå
længere batteritid
Anvend venligst vedlagte USB ladekabel sammen med WOOFit
Headphone
Oplad venligst ikke andre batterier med dette kabel
Udsæt ikke WOOFit Headphone for støv, væsker eller ekstreme
temperaturer
Afskaf eller kast ikke WOOFit Headphone i ild. Dette vil
formodentlig forårsage en ulykke
Forsøg ikke at afmontere eller erstatte dele på enheden, hvis du
ikke er ekspert
Anvend venligst ikke kemikalier til rengøring af dette produkt
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Tekniske specifikationer

Reklamationer

Bluetooth Solution: CSR
Bluetooth version: V4.0
Support agreement: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Operating distance: 10M
Batteri: 290MAH
Opladningstid: ca. 3 timer
Charging current: 170MA
Batteritid: 12 timer
Driver Unit: Ø40mm
Sensitivity: 105dB/1mW(S.P.L at 1KHz)
Impedance: 32Ω
Frequency Range: 20Hz-20KHz
Rated Power: 10mw
Max. Power: 20mw

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har
et par defekte WOOFit Headphones. Hvis du har et par defekte
høretelefoner, skal du oplyse produktets serienummer, når du
kontakter os. Serienummeret finder du på bagsiden af emballagen.
Notér venligst serienummeret til eventuel senere brug, hvis du
smider emballagen ud.
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