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Instruktion för användande av Hands Free Öronsnäcka Mini, artikelnr 1621-Vit/Blå/Beige/Svart.  
OBS! Avsedd endast för höger öra. 
  
1. Ladda öronsnäckan med den medföljande kablen i ett USB-uttag. Snäckan lyser röd under tiden 
den laddas och lyser blå när den är färdigladdad. Förs5ta gången bör öronsnäckan ligga på laddning 
upp till två timmar för att batteriet ska må bra. 
 
2. Starta öronsnäckan genom att trycka på knappen i minst 3 sekunder och en röst säger ”Power 
on”.eller att den blinkar med blå färg. 
 
3. Anslut telefonen genom att sätta den i ”pairing”, d v s sök- och anslutningsläge för blåtand.  
Håll in knappen så länge att öronmusslan blinkar med ömsom blått och ömsom rött sken. Befinner 
den sig i örat så säger en röst ”Ready to pair”. Sök ”S530” på telefonen och koppla. Klicka på S530 
på telefonen. Punkt 2 och 3 kan göras samtidigt genom att konstant hålla in knappen. 
 
4. När en röst säger ”Device connected” så är telefonen och öronsnäckan kopplade till varandra. 
 
5. Ringa och ta emot samtal:  
När det kommer ett samtal så ringer det i öronsnäckan. Ta emot samtalet genom att trycka (kort) på 
öronsnäckans knapp. Med den kan man också parkera samtalet. 
 
När du ska ringa upp så kan du antingen A) trycka på öronsnäckans knapp och då kopplas det 
senaste samtalet upp eller B) slå mottagarens nummer från telefonen. Är öronsnäckan uppkopplad så 
hör du signalen och mottagaren direkt i öronsnäckan. 
 
6. Språk: Öronsnäckan har engelska eller Kinesiska som språk. Vill du ändra språk kan du göra 
följande: Ha öronsnäckan frånkopplad från telefonen (Långt tryck på knappen tills en röst hörs som 
sägen ”Power Off”.  Tryck sedan på knappen en sekund och sedan ett långt tryck så hörs det om 
öronsnäckan pratar engelska eller kinesiska. 
 
7. Laddning av öronsnäckan: Batteriets laddningsnivå finns i telefonen bredvid blåtandssymbolen. 
En röst säger också till när batteriet behöver laddas. Använd då medföljande laddkabel. Rött ljus 
övergår till blått ljus i öronsnäckan när batteriet är fulladdat. 
 
Lite data: 
* Blåtandversion: 4,0 + EDR 
* Frekvensområde:  2,402 – 2,480 MHz 
* Överföringsnivå: Class 2’ 
* Support A2DP: Musikspelare (audio output: 35 mW) Play/Pause. 
* Anslutning:  Multipoint gör att man kan ansluta två stycken till samma telefon

 samtidigt. 
* Arbetsområde:  Upp till 10 meter. 
* Laddningssystem: Genom USB med medföljande kabel. Laddtid från tomt batteri är 

cirka 2 timmar. Kortare tid vid delvis laddning. 
* Samtalstid: 4 timmar. (Speltid för musik är 3 timmar). Stand-by tid = 120 timmar. 
* Automatisk röst: Öronsnäckan har en automatisk röstfunktion som även säger 

uppringarens nummer vid inkommande samtal. Det går då att när 
som helst trycka på öronsnäckans knapp så tas samtalet emot 
direkt. 

* Brusreducering mikrofon: Samsung brusreduceringssystem för effektiv brusreducering. 
* Användning: Osynlig ”i örat” patent. 
* Batterityp: 50 mAh laddbart Li-Polymer 
* Storlek: 28mm X 16mm X 15mm 
* Vikt:                                            Cirka 6 gram.    


