
Instructies voor het gebruik van een enkele oortelefoon 

Druk ongeveer 5 seconden op de toets van de headset om de koppelingsmodus te activeren (het 

indicatorlampje van de oortelefoon zal rood en blauw knipperen). Zoek nu naar "Azuri" met uw 

Bluetooth-apparaat en tik om uw apparaat met de oortelefoon te verbinden. Als u een wachtwoord 

moet invoeren, vul dan ''0000''' in en druk op ''Ja''.  

Nadat de koppeling is geslaagd, gaat het indicatorlampje automatisch uit. Zodra u bent verbonden 

met uw Bluetooth-apparaat kunt u naar muziek luisteren of handsfree bellen. 

Instructies dubbele oortelefoon 

1. Druk ongeveer 5 seconden op de oortelefoontoets op beide oortelefoons om de koppelingsmodus 

te activeren (het indicatorlampje van de oortelefoon zal rood en blauw knipperen). Houd de twee 

oortelefoons dicht bij elkaar en wacht 3 seconden. De oortelefoons worden automatisch met elkaar 

verbonden.  

2. Zodra de twee oortelefoons zijn aangesloten, zal slechts één oortelefoon in de koppelingsmodus 

staan (rood en blauw knipperende lichtjes). Zoek nu naar "Azuri" met uw Bluetooth-apparaat en tik 

om uw apparaat met de oortelefoons te verbinden. Als u een wachtwoord moet invoeren, vul dan 

''0000''' in en druk op ''Ja''.  

Nadat de koppeling is geslaagd, gaat het indicatorlampje automatisch uit. Zodra u bent verbonden 

met uw Bluetooth-apparaat kunt u naar muziek luisteren of handsfree bellen.  

Instructies als de dubbele oortelefoon geen verbinding maakt 

Als u problemen ondervindt bij het koppelen, volg dan deze stappen (soft reset): 

1. Verwijder de koppelingsnaam van de oortelefoons (Azuri) uit uw smartphone. Zorg ervoor dat de 

informatie over beide oortelefoons is gewist (dit omdat sommige apparaten verbinding kunnen maken 

met meerdere Bluetooth-apparaten). 

2. Schakel Bluetooth op uw smartphone uit. 

3. Zorg ervoor dat beide headsets zijn uitgeschakeld. 

3. Druk lang op de aan/uit-knop van beide oortelefoons totdat ze in koppelingsmodus staan (rood en 

blauw knipperende lichtjes). Houd de twee oortelefoons nu dicht bij elkaar. Zodra de oortelefoons 

aan elkaar zijn gekoppeld, zal een van de oortelefoons rood en blauw knipperen en gaan de lampjes 

van de andere oortelefoon uit.  

4. Zoek nu naar "Azuri" met uw Bluetooth-apparaat en tik om uw apparaat met de oortelefoons te 

verbinden. Als u een wachtwoord moet invoeren, vul dan ''0000''' in en druk op ''Ja''.  

Als u nog steeds problemen ondervindt bij het koppelen, volg dan deze stappen (harde reset): 

1. Zorg ervoor dat beide oortelefoons zijn uitgeschakeld. 

2. Druk op de aan/uit-knop en houd die ingedrukt. De oortelefoons doorlopen de koppelingsmodus 

(rood en blauw knipperende lichtjes) en schakelen zichzelf vervolgens uit. Laat de aan/uit-knop los 

zodra de oortelefoons zijn uitgeschakeld. Zet de oortelefoons weer aan en houd de knop deze keer 

NIET ingedrukt tot de koppelingsmodus wordt bereikt. Hierdoor kunnen de oortelefoons met elkaar 

worden verbonden.  



3. Zodra de oortelefoons met elkaar zijn verbonden, gaat één ervan in de koppelingsmodus om 

verbinding te maken met uw smartphone.  

Gebruiksaanwijzing 

De oortelefoons uitschakelen: Om de oortelefoons uit te schakelen, drukt u gewoon op de 

oortelefoontoets van één oortelefoon gedurende ongeveer 5 seconden. U hoeft slechts één 

oortelefoon uit te schakelen om beide automatisch uit te schakelen.  

Spelen/pauzeren: Om muziek af te spelen of te pauzeren, drukt u kort op de oortelefoontoets.  

Van nummer wisselen: Bij het afspelen van muziek dubbelklikt u snel op de oortelefoontoets om naar 

het volgende nummer te gaan. Druk drie keer op de oortelefoontoets om naar het vorige nummer te 

gaan.  

Oproepen beantwoorden: Om een telefoongesprek te beantwoorden of te beëindigen, hoeft u 

slechts één keer op de oortelefoontoets te drukken. Om een telefoongesprek te weigeren, houdt u de 

oortelefoontoets ongeveer 2 seconden ingedrukt.  

Laadmodus oortelefoons 

Plaats de oortelefoons in de laadbox met de oplaadnaald naar beneden gericht. De oortelefoons 

worden automatisch opgeladen. U kunt ook de schakelknop voor de draagbare stroombron gebruiken. 

Wanneer de laadbox leeg is, kan hij worden opgeladen met behulp van de USB-kabel. Wanneer de 

draagbare stroombron volledig is opgeladen, branden de vier blauwe lampjes. Elk lampje staat voor 

25% van het totale vermogen.  

Gebruik van de draagbare stroombron voor andere apparaten 

Koppel de draagbare stroombron los van de laadbox. Afhankelijk van uw apparaat kunt u de USB-

uitgang of de USB-kabel met de vereiste connector gebruiken. Na het aansluiten drukt u op de 

schakelknop voor de draagbare stroombron.  

Dragen van de oortelefoons 

1. Oordopjes kiezen 

 

2. We raden u aan om eerst de middenoortjes te proberen, omdat deze bij de meeste mensen 

passen. Hoe te dragen 

 

 



Opmerkingen over het opladen 

1. De oortelefoons moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.  

2. Gebruik de uitgangsspanning van een DC 5V-lader, een USB-poort op de pc, een mobiele 

telefoonlader met band USB-uitgang of een autolader met USB-uitgang. Gelieve opladers van 

gekwalificeerde fabrikanten te gebruiken.  

3. Tijdens het opladen van de oortelefoons is het indicatorlampje van de laadbox van de oortelefoon 

rood. Wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen, wordt het lichtje blauw en gaat het 

uiteindelijk uit. 

4. Tijdens het opladen van de draagbare stroombron knippert het indicatorlampje van de draagbare 

stroombron blauw. Zodra de draagbare stroombron volledig is opgeladen, brandt het 

indicatorlampje constant blauw.  

5. De draagbare stroombron wordt het best opgeladen bij temperaturen van -20 tot 60 graden 

Celsius. De capaciteit van de batterij neemt af wanneer de buitentemperatuur laag is.   

6. Als de oortelefoon lange tijd niet wordt gebruikt, moet deze om de twee maanden worden 

opgeladen.  

7. Als de oortelefoons worden ingeschakeld zonder verbinding te maken met een Bluetooth-

apparaat, worden ze na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. 

Waarschuwingen 

• Demonteer of wijzig nooit uw oortelefoon of laadeenheid om beschadiging en gevaar te 

voorkomen.  

• Vermijd het gebruik van de indicator in de buurt van de ogen van kinderen of dieren. 

• Gebruik dit product niet bij onweer om een onregelmatige werking en een verhoogd risico op 

elektrische schokken te voorkomen.  

• Gebruik geen agressieve chemicaliën of sterke schoonmaakmiddelen om de oortelefoons of lader 

schoon te maken.  

• Houd de oortelefoons en oplaadunit droog.  

Garantiekaart 

Garantietermijn: 

De garantietermijn van dit product bedraagt 12 maanden na aankoop.  

Gratis reparatie: 

Als zich binnen de garantieperiode gebreken voordoen als gevolg van kwaliteitsproblemen, neem 

dan deze garantiekaart en uw aankoopbon mee naar uw distributeur voor gratis reparatie of 

omruiling.  

In de volgende gevallen is de reparatie niet kosteloos:  

1. U kunt geen garantiekaart en aankoopbon voorleggen of de productetiketten zijn vernietigd.  

2. Schade veroorzaakt door ongeoorloofde demontage. 

3. Mechanische schade veroorzaakt door personen. 

 

 


