
4. Gebruik
1.Haal de Bluetooth Oordopjes uit de oplaaddoos als deze 
volledig zijn opgeladen. U maakt de oordopjes aan door circa 
5 seconden op de linker/rechter multifunctionele aanraakknop 
te drukken. Om de bluetooth oordopjes uit te schakelen drukt u 
werderom 5 seconden op linker/rechter multifunctionele 
aanraakknop van de Bluetooth Oordopjes. 
2. Tijdens het koppelen van de Bluetooth Oordopjes met uw 
mobiele telefoon of ander bluetooth apparaat ziet u bij de 
Bluetooth Oordopjes een blauw/rood licht snel knipperen. 

3. Zet de bluetooth aan op uw mobiele telefoon of ander 
bluetooth apparaat mocht deze nog niet aanstaan en kijk in de 
lijst van ‘mijn apparaten’ en zoekt naar de bluetoothnaam 
'bluetooth oordopjes’.
4. Selecteer de bluetoothnaam ‘bluetooth oordopjes’ om 
connectie te maken. Let wel dat het de eerste keer iets langer 
kan duren voordat er een bluetoothconnectie tot stand komt.    
Als er gevraagd wordt om een koppelingsverzoek te accepteren, 
zorg dat u deze dan accepteert.
5. Zodra de bluetoothconnectie gemaakt is, kunt u gebruik gaan 
maken van de Bluetooth Oordopjes. 

Voor optimale prestaties en veiligheid, dient u eerst de gebruikershandleiding 
goed door te lezen voordat u het product aansluit, bedient of aanpast.         

Bewaar de gebruikershandleiding goed.

Handleiding Bluetooth 
Oordopjes

1.Veiligheidsinstructie
-Dit product is een elektronisch product, ontmantel dit product niet 
zelf.
-Wees voorzichtig met het product en laat het niet vallen dit zal het 
product beschadigen.
-Vermijd gebruik van het product bij extreme temperaturen, in een 
vochtige of stoffige omgeving, of in de buurt van een sterk 
magnetisch veld. 

-Vermijd lange blootstelling aan de zon.
-Reinig het product met een katoenen doek en gebruik geen 
chemische middelen.
-Dit product mag niet worden blootgesteld aan water of vocht. Uit 
voorzorg kunt u dit product beter niet in de buurt van water of 
vocht gebruiken.
-Stel het geluidsvolume bij. Dit voorkomt eventueel letsel aan het 
gehoor.
-Gebruik dit product niet tijdens autorijden of fietsen.
-Verander geen onderdelen van dit product.
-Maak gebruik van de accessoires die de fabrikant meegeleverd 
heeft. Bij gebruik van soortgelijke producten worden 
garantieregels overschreden en is er geen veiligheid 
gegarandeerd.
-Bij afdanking van het product dient rekening te worden 
gehouden met lokale milieuregels.
-Bij problemen bij het gebruik van dit product gelieve contact op 
te nemen met de fabrikant.

Beste NHA student, 

Als dank voor jouw inschrijving voor één van de thuisstudies van 
de NHA ontvang je hierbij jouw Bluetooth Oordopjes.             
Lees voordat je jouw Bluetooth Oordopjes in gebruik neemt de 
handleiding goed door. Voor deze Bluetooth Oordopjes geldt 
een garantieperiode van 12 maanden. Indien je vragen hebt over 
de Bluetooth Oordopjes kun je contact opnemen met:

GP-electronic

•Adres :Singel 136A
•Postcode :1015AG, Amsterdam
•E-mail :info@gp-electronic.nl
•Website :www.gp-electronic.nl

Ik wens je veel plezier met deze Bluetooth Oordopjes en 
natuurlijk veel studieplezier toe.

Met vriendelijke groeten, 

R.L. Frencken 

Directeur NHA

2.Eigenschappen
: Bluetooth V5.0 
: 7x4x2,5cm
: A2DP / AVRCP / HSP 

Bluetooth-versie 
Afmeting oplaaddoos 
Ondersteuning Bluetooth-profielen 

Batterijcapaciteit voor oplaaddoos 
Batterij bluetooth oordopjes 
Muziek- / gesprekstijd 
Oplaadtijd oplaaddoos 

  / HFP 
: 5,0 V 300 mAh 
: 5,0 V 30 mAh 
: circa 2-3 uur 
: circa 1,5/2 uur

3.Opladen
Zorg voor gebruik dat u zowel de oplaaddoos als de Bluetooth 
Oordopjes volledig oplaadt. Tijdens het opladen van de 
oplaaddoos via de usb-oplaadkabel is de oplaadindicator 
roodgekleurd en knippert deze. Het volledig opladen van de 
oplaaddoos neemt circa 1,5/2 uur in beslag. U kunt ook de 
Bluetooth Oordopjes en de oplaaddoos tegelijkertijd opladen.
Een andere mogelijkheid is dat u eerst de oplaaddoos volledig 
oplaadt en vervolgens de Bluetooth Oordopjes oplaadt in de 
volledig opgeladen oplaaddoos. De usb-oplaadkabel heeft u dan 
niet nodig. U legt de Bluetooth Oordopjes in de oplaaddoos en 
drukt dan op de oplaadindicator deze kleurt blauw en bij beiden 
Bluetooth Oordopjes schijnt een rood licht. Als de Bluetooth 
Oordopjes volledig zijn opgeladen gaat het licht van de Bluetooth 
Oordopjes uit. Het volledig opladen van de Bluetooth Oordopjes 
neemt circa 1/1,5 uur in beslag.

U kunt de oplaaddoos ook gebruiken om de Bluetooth Oordopjes 
tussentijds op te laden als de oplaaddoos nog beschikt over 
voldoende batterij.

Let op: Zorg dat u de oplaaddoos uitsluitend oplaadt 
wanneer deze leeg is. Het te vaak onnodig opladen van de 
oplaaddoos kan ervoor zorgen dat deze uiteindelijk niet meer 
naar behoren gaat functioneren en defect raakt.

Probleem oplossen
Mijn Bluetooth Oordopjes laden niet op
Haal de Bluetooth Oordopjes uit oplaaddoos en controleer 
of de Bluetooth Oordopjes goed in de oplaaddoos liggen. 
Controleer vervolgens of de oplaaddoos goed is opgeladen 
en laad deze indien nodig volledig op voordat u de 
Bluetooth Oordopjes erin legt om op te laden.

Een van mijn Bluetooth Oordopjes werkt niet of maakt 
geen bluetooth verbinding
Leg beiden Bluetooth Oordopjes terug in de oplaaddoos 
voor circa 10 seconden. Zet ook de bluetooth op uw 
mobiele telefoon even uit. Haal vervolgens de Bluetooth 
Oordopjes weer uit de oplaaddoos en probeer opnieuw een 
bluetoothconnectie tot stand te brengen. Mocht dit nog 
steeds niet lukken controleer dan of de Bluetooth 
Oordopjes volledig zijn opgeladen. Zorg er daarnaast voor 
dat de Bluetooth Oordopjes niet al met een ander bluetooth 
apparaat verbonden zijn. De Bluetooth Oordopjes kunnen 
namelijk maar met een bluetooth apparaat tegelijk 
verbonden zijn.

Mijn Bluetooth Oordopjes zijn niet compatible met mijn 
bluetooth apparaat
Of de Bluetooth Oordopjes verbinding kunnen maken met 
uw bluetooth apparaat is afhankelijk van de bluetooth versie 
van het apparaat en de specificaties van de Bluetooth 
Oordopjes. 
Let op: De Bluetooth Oordopjes kunnen dus niet met elk 
bluetooth apparaat verbinden, dit is afhankelijk van de 
bluetooth versie en de specificaties van de oordopjes.

Garantie
Voor dit product geldt een garantie voor de duur van 12 
maanden.

Wilt u hier beroep op doen, dan kunt u zich voor de 
voorwaarden en procedures wenden tot: 

GP-electronic  
Singel 136A 
1015 AG, Amsterdam 
www.gp-electronic.nl  
info@gp-electronic.nl 

Gelieve bovenstaande adres uitsluitend te gebruiken 
wanneer u van GP-Electronic een retournummer heeft 
ontvangen.

Zaken die zijn uitgesloten van garantie:

-De garantie van deze Bluetooth Oordopjes dekt uitsluitend 
fabricage defecten.
-De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van reparatie 
en/of vervanging van het product.
-Deze garantie vervalt in het geval dat het product is 
geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan 
het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het 
product oorspronkelijk voor bedoeld is.

Let op: de multifunctionele aanraakknop is heel 
gevoelig mocht het bedienen via deze knop niet 
lukken dan raden wij u aan om deze functies te 
gebruiken via het bluetooth apparaat waarmee 
de Bluetooth oordopjes verbonden zijn.
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