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Bednakt  voor  uw  aankoop  van  de  PowerLocus

draadloze Bluetooth headset,  SportTouch. Wij

adviseren  u  de  gebruiksaanwijzing  aandachtig  te

lezen. 

 Voor gebruik

1. Overzicht 



       

                                     

                                



2. De headset opladen  

Laat de oordoppen, bij het eerste gebruik, op totdat beide rode

lampjes knipperen!

Wanneer het batterij niveau van de headset lag is, zal de headset elke twee

minuten ‘alstublieft  opladen’ zeggen. En de rode LED gaat  knipperen in

plaats  van de blauwe LED. Laad de batterij  van de headset  in  dit  geval

opnieuw op.

1 MFB (Multifunctioneel) 
Drukknop

5 LED indicator

2 Microfoon 6 Aan/uit knop

3 Oordoppen 7 4  verschillende  maten
oordoppen    

4 Oplaadaansluiting 



Het opladen gaat als volgt:

USB kabel gebruiken 

1. Sluit de USB oplaadkabel aan op de oplaadaansluiting van de headset

2. Sluit de andere kant van de kabel aan op de electriciteits bron

Wanneer het rode licht aan is: Opladen

Wanneer het blauwe licht aan is: Opladen voltooid

3. Het duurt ongeveer 1,5 uur om het opladen te voltooien

Opmerkingen:

1) De batterij is recyclebaar. 



2) De batterij (in de verpakking og geinstalleert) niet bloodstellen aan 

overmatige warmte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke

3) Wees er zeker van dat de oplaadaansluiting droog is voor u gaat opladen

 Aan de slag 

1. De headset dragen

a. Kies de meest geschikte oordoppen voor uw oren

b. Wees er zeker van dat elke oordop in het juiste oor wordt gedragen. “L” is

voor het linker oor en “R” is voor het rechteroor.



Linker oor                   Rechter oor 

2.Gebruik 1 oordop (Individueel)-

 

1. Inschakelen

Druk ongeveer  5 seconden op de aan/uit-knop van de oordop die  u wilt

koppelen  en  laat  deze  los  nadat  de  blauwe LED is  weergegeven  en  het

oordopje  "Ingeschakelt"  aangeeft.  In  de  eerste  30  seconden  na  het

inschakelen van de oortelefoon, zoekt deze naar de andere oortelefoon zodat

deze  niet  op  uw  Bluetooth-apparaat  kan  worden  gedetecteerd.  Na  30

seconden  geeft  de  hoofdtelefoon  'Gekoppelt'  aan  en  kan  deze  op  uw



Bluetooth-apparaat worden gevonden als 'PowerLocus BH187-R / L'. 

2. Koppelen

Wanneer de oortelefoon in de modus "Koppelen" staat, kunt u uw apparaat

hierop aansluiten door de naam "PowerLocus BH187-R / L" te selecteren.

Wanneer de koptelefoon is aangesloten op het Bluetooth-apparaat, knippert

het LED-lampje twee keer, elk in 5 seconden.



3. Uitschakelen 

Druk op de aan / uit-toets voor 6s en laat deze los als de rode LED brandt en

de oordopjes "Uitschakelen" aangeven.



Opmerking:

 De  oordopjes  maken  automatisch  verbinding  met  het  nieuwste

Bluetooth-apparaat wanneer ze worden ingeschakeld.

3. Gebruik 2 oordoppen (tegelijk) 



Er zijn 2 verschillende manieren om de oordoppen tegelijk te gebruiken.

De eerste is hieronder weergegeven:

- Druk eerst,  gelijktijdig,  op de aan /  uit-knop van beide oortelefoons en

houd ze gedurende 5 seconden ingedrukt om ze in te schakelen (houd de

knop ingedrukt totdat u de blauwe LED ziet, laat de knop los zodra u deze

ziet!). Nadat de hoofdtelefoob us ingeschakeld, worden ze automatisch met

elkaar gesynchroniseerd en worden ‘Meester’ en ‘slaaf’ bevestigd. ‘Meester’

is  de  toonaangevende  koptelefoon  waarvan  de  microfoon  wordt  gebruikt

voor telefoongesprekken. 



Nadat de oortelefoons zijn gesynchroniseerd, kunnen ze worden gevonden

op uw Bluetooth-apparaat met de naam "PowerLocus BH187-L" en hoeft u

alleen de Bluetooth-naam te selecteren om verbinding te maken.



De tweede manier is hieronder weergegeven:

Schakel de linker oordop in, de oordop "master" (laat de knop los wanneer u

de blauwe / rode led ziet) en maak verbinding met uw mobiele telefoon.

Later, druk op de aanknop van het rechter oordopje, het "slaaf" oordopje

(laat los wanneer je de BLAUWE LED ziet).  Nadat de oordop “slaaf” is

ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met de “meester” oordop,

dus beide oordopjes zijn aangesloten. 

4. Functies operationeel schema

A. Telefoongesprek beantwoorden/afsluiten



Om  een  telefoongesprek  te  beantwoorden  of  aft  e  sluiten  moet  je  de

bedieningsknop één keer indrukken. 

In order to answer a phone call or end it, you need to press the touch button

once.

                                     Één keer indrukken

B. Stemassistent

Nadat u  uw hoofdtelefoon hebt aangesloten op een Bluetooth-compatibel

apparaat,  kunt u ongeveer 5 seconden op de bedieningsknop drukken om

stemassistenten zoals Siri te activeren. Als u de muziek aan het spelen bent,

zal een toon worden gevraagd nadat u op 2s hebt gedrukt; laat het alstublieft

niet los.



 

                                 

                          Lang indrukken, ongeveer 5 seconden

C. Afspelen/pauze

Om  aft  e  spelen  of  te  pauzeren  moet  je  de  bedieningsknop  twee  keer

indrukken. 



Twee keer indrukken

D. Ander muzieknummer 

Om het  muzieknummer  tijdens  het  spelen  te  veranderen,  moet  u  op  de

bedieningsknop drukken en deze gedurende 2 seconden vasthouden. Als u

de rechter oortelefoon ingedrukt houdt, wordt het muzieknummer naar het

volgende nummer gewijzigd. Als u de linkertelefoon ingedrukt houdt, wordt

het muzieknummer gewijzigd in het vorige nummer. 



                                    

                               Lang indrukken, ongeveer 2s



5. Fabrieksinstellingen 

Houd tijdens het opladen de aan/uit-knop gedurende ongeveer 5 seconden

ingedrukt  en  laat  deze  los  totdat  de  rode  en  blauwe  LED  tegelijkertijd

knipperen.

                                  Lang indrukken, ongeveer 5s

 



Opmerkingen:

Na  de  fabrieksreset  wordt  de  gepaarde  lijst  met  oordopjes  verwijderd.

Wanneer u het  opnieuw inschakelt,  gaan de oordopjes automatisch in  de

koppelingsmodus en moet u opnieuw koppelen en verbinding maken met

Bluetooth-apparaten.

De fabrieksreset heeft echter geen invloed op de verbinding met de andere

oordopjes.

 Zorg en onderhoud

Lees  de  volgende  aanbevelingen  zorgvuldig  door  voordat  u  SportTouch

gebruikt. Hierna kunt u vele jaren van dit product genieten.

 Houd het droog en plaats het niet onder water.

 Probeer het product niet te demonteren, want het kan beschadigd raken

als u geen professional bent.

Laat het niet op de grond vallen of op andere harde oppervlakken. Het

interne circuit kan beschadigd raken.



 Gebruik geen intensieve chemische producten of reinigingsmiddelen om

het product te reinigen.

 Kras niet op het oppervlak met scherpe dingen.

 Veelgestelde vragen 

1.  Wat betekend het als de rode Led knippert in plaats van de baluwe

LED

De batterij is bijna leeg, hij moet opgeladen worden.

2. Waarom is de rode LED uit tijdens het opladen?

a) Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten tijdens het opladen.

b) De batterij kan opdrogen. Laad de batterij voor 30 minuten op, end an zal

de rode LED aan gaan.  

3. Waarom kan ik het geluid van de headset niet horen?

a) Zorg er voor dat het volume niet lag of uit staat; 

b) Zorg er voor dat de headset goed is aangesloten op de mobiele telefoon;

c)  Zorg ervoor  dat  de  afstand  tussen  de  headset  en  de mobiele  telefoon

binnen het beschikbare Bluetooth-bereik ligt.



4. Waarom is het geluid van de headsetniet helder?

a)  Zorg  ervoor  dat  de  mobiele  telefoon  zich  in  een  sterk  en  stabiel

signaalgebied bevindt;

b) Zorg ervoor dat de headset zich binnen het beschikbare bereik bevindt en

dat er geen andere blokkering is

5. Waarom de pauze /  afspelen,  laatste  /  volgende nummer, niet  werken

tijdens het afspelen van muziek?

Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat AVRCP (Audio / Video Remote

Control Profile) ondersteunt

 Specificaties

Bluetooth versie Bluetooth V4.2

Bluetooth profiel HFP, A2DP, en AVRCP

Bereik 10 meters



Muziek tijd 1 oordop: tot 5.5 uur

Twee oordoppen: tot 5.0 uur

Gespreks tijd Tot 5.5 uur

Standby tijd Ongeveer 130 uur

Oplaad tijd Ongeveer 1.8 uur

Oplaad aansluiting DC 5.0V/500mA

Gewicht (1 oordop) Ongeveer 9.6 g (1 oordop)

Afmetingen 5.0*4.1*2.3cm




