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Spesifikasjoner 
- Brikkesett: BCM 43015 
- Bluetooth: 5.0 
- BT Profil: HFP, A2DP, AVRCP 
- Spilletid: opptil 6 timer 
- Taletid (ANC på): opptil 4,5 timer 
- Rask lading: 60 minutters spilletid / 5 minutter lading 
- OS Krav: Android 5,0 eller høyere, iPhone 7 eller senere, kjører iOS 10 eller              

høyere 
- Øretelefonens mål: 16,5 mm x 27.3mm x 14.9mm 
- Øretelefonens vekt: 5,6 g 
- Ladeboks mål: 50 mm x 50.2mm x 27.8mm 
- Ladeboks vekt: 42.2g 

 

 
1. Ladekontakter 
2. Vingespiss 
3. Berøringssensor 
4. Høyttalere 

 
 

 
5. Berøringsområde 
6. Høyttaler 
7. Mikrofoner 

 

 



Konfigurer enheten 
Lær mer om enhetens maskinvare, montering og lading, og hvordan du           

kommer i gang med å bruke den nye enheten. 
 
Dekselet er også laderen. Følg de neste trinnene for å lade øretelefonene. 

1. Plasser øretelefonene i ladeboksen. For å oppnå best resultat, ikke sett inn            
øretelefonene i ladeboksen hvis de er våte eller skitne. 

2. Lukk ladeboksen, og koble den til USB-kabelen eller legg ladeboksen på en            
trådløs lader. Øretelefonene og ladeboksen lades samtidig. 
 
Når du kobler til øretelefonene og laderen, blinker LED-indikatorene i visse           

farger for å indikere batterinivået. 

 
● Grønn: Fulladet eller over 60% batteri. 
● Gul: Mellom 30 og 60% batteri. 
● Rød: Lader eller under 30% batteri. 
● Blinker rødt: Ladefeil. Koble ladeboksen og øretelefonene til igjen. Hvis feilen           

oppstår igjen, kan du kontakte et Samsung servicesenter for å få kundestøtte. 
 
 
 
 



Sørg for å feste vingespissene før du bruker øretelefonene. Hvis du bruker            
øretelefonene uten vingespiss, kan de skade ørene dine. 

1. Velg vingestørrelsen som passer best til øret ditt. 
2. Hold vingespissen for venstre eller høyre øre i den ene hånden, og            

tilsvarende øretelefonen i den andre. 
3. Fest vingespissens spor til øretelefonens festekrok på den ene siden og trekk            

forsiktig vingespissen for å dekke øreproppen. Ikke trekk vingespissen for          
mye når du fester eller tar den av, fordi den kan ødelegges. 

4. Følg samme fremgangsmåte for den andre øretelefonen. 
 

Plasser øretelefonene riktig i ørene for en behagelig passform. 
 

 
 

1. Velg høyre eller venstre øretelefonen, og sett inn den nedre halvdelen (med            
høyttalerne) i den nederste delen av det tilsvarende øret. 

2. Stikk den øvre halvdelen av øretelefonen (med vingespissen) i øvre del av            
øret. Juster for en behagelig passform. Den berøringssensoren oppdager         
øretelefonene når du setter dem på og spiller en lyd. 

 
Hvis du mister en av øretelefonene, kan du kjøpe en erstatning og koble de              

gamle og nye øretelefonene sammen. 
1. Sett øretelefonene inn i ladeboksen. Øretelefonens batteri-indikatorlampe vil        

blinke rødt for å indikere at øretelefonene ikke er sammenkoblet. 
2. Trykk og hold på berøringsområdet på begge øretelefonene i syv sekunder           

eller mer. Når øretelefonens batteri-indikatorlampe blinker grønt og deretter         
slås av, er øreproppene koblet til og klare til bruk. 

 
 
 



Begynn å bruke øretelefonene 
Først og fremst må du koble øretelefonene til enheten. For å gjøre det,             

installer Galaxy Wearable appen på smarttelefonen. Du kan laste ned appen fra            
Galaxy Store eller Google Play-butikken. 

Galaxy Wearable er kompatibel med utvalgte enheter som bruker Android 5.0           
og nyere, med minst 1,5 GB RAM. Støttede enheter kan variere fra operatør og              
enhet. Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige. For best resultat, koble til            
kompatible Samsung Galaxy-enheter. 

1. Åpne ladeboksen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus. 
● Du kan også gå inn i Bluetooth-paringsmodus mens du bruker øretelefonene           

ved å trykke og holde inne venstre og høyre berøringsområde på           
øretelefonene samtidig. 

2. Gå inn på Galaxy Wearable appen på smarttelefonen. Hvis nødvendig, 
oppdater appen til den nyeste versjonen. 

3. Trykk på Kom i gang, og velg enheten. 
4. Følg instruksjonene for å fullføre tilkoblingen. 

 
Bruk berøringskontroller 
Bruk berøringsområdet på øretelefonene for å kontrollere musikken,        

telefonsamtalene og andre nyttige snarveier uten å måtte ta ut telefonen. 
● Ett trykk: Berør en gang på berøringsområdet for å spille / pause musikk. 
● Dobbelttrykk: Berør raskt på berøringsområdet to ganger for å spille av neste            

sang / Besvare eller avslutte en samtale / Sett den gjeldende samtalen på             
vent og svare på en innkommende samtale / Bytt mellom en pågående            
samtale og en samtale på vent. 

● Trippeltrykk: Berør raskt på berøringsområdet tre ganger for å spille forrige           
sang / Start gjeldende sang fra begynnelsen. 

● Berør og hold inne: Berør og hold på berøringsområdet for å aktivere en             
tilpasset snarvei / Avvise en samtale / Slå mikrofonen på eller av under en              
samtale / Hent en samtale som er satt på vent etter avsluttet gjeldende             
samtale. 


