
Bruksanvisning 

Trådlösa stereohörlurar 

 

 

 

Produktspecifikationer 

Produktnamn: SONITUM GOLD  

Bluetooth-version: 5.0  

Batteriingång: 5 VDC  

Batteri i hörlurar: 30 mAh  

Batteri i laddningsfodral: 300 mAh  

Drifttid: Cirka 3–4 timmar  

Känslighet: 92 ±3 dB  

Frekvens: 20–20 000 Hz  

Impedans: 32 Ω  

Godkända profiler: HSP/HFP/A2DP/AVRCP  

 

Användarinstruktioner 

Binaural-funktion:  

Ett tryck: Spela/pausa, Besvara/avsluta samtal  

Två tryck på L: Spela nästa  

Två tryck på R: Spela föregående  

Tre tryck på L: Sänka volymen  

Tre tryck på R: Höja volymen  

Tryck och håll kvar 2 s.: Avvisa samtal  



Tryck och håll kvar 2 s., sedan släpp: Aktivera röstassistenten 

 

Produktens utseende 

 

○,1Laddningsfodral           ○,2Indikator för laddningsfodral       ○,3Laddningsport 

○,4Dammskydd        ○,5Touch-yta               ○,6Mikrofon 

○,7Hörlurens laddningsport  ○,8Knapp på laddningsfodral 

 

 

Laddning  

Laddning av laddningsfodral: Fodralets gröna LED blinkar långsamt.  

Laddning av hörlurar: Fodralets röda LED blinkar långsamt.  

Fulladdade hörlurar: LED lyser med blått sken.  

Laddningstid: cirka 40–60 minuter. 

 

Varning 

1. För att förlänga livslängden för hörlurarnas batteri ska hörlurarna och laddningsfodralet laddas en gång i 

månaden.  

2. Tryck på knappen på laddningsfodralet för att påbörja laddningen om hörlurarna placeras i 

laddningsfodralet när de är avstängda.  

3. Använd 5 V/1 A-laddaren för att ladda laddningsfodralet. Använd inte snabbladdare med mer än 5 V, då 

detta kan skada laddningsfodralet.  

  

Parkoppling för användning  

Steg 1: Ta upp hörlurarna ur laddningsfodralet en i taget eller tryck och håll kvar på dem för att starta dem. 

De kommer att parkopplas automatiskt.  

Steg 2: Öppna bluetooth-inställningarna på din enhet. Sök efter och välj ”SONITUM GOLD” för att ansluta till 



enheten. Ett röstkommando bekräftar: ”Bluetooth connected”.  

 

※Nästa gång du ska ansluta till samma enhet räcker det att öppna locket till laddningsfodralet för att 

återansluta. Ett röstkommando bekräftar: ”Bluetooth connected”.  

 

Starta hörlurarna  

Metod A: Tryck och håll kvar på touch-ytan i 2 sekunder.  

Metod B: Ta upp hörlurarna ur laddningsfodralet. De startas och parkopplas automatiskt.  

 

Stänga av hörlurarna  

Metod A: Tryck och håll kvar på touch-ytan i 5 sekunder.  

Metod B: Lägg hörlurarna i laddningsfodralet. De stängs av och börjar laddas automatiskt.  

※När hörlurarna har varit inaktiva i 3 minuter stängs de av automatiskt.  

 

Ringa  

När hörlurarna är anslutna till en mobiltelefon kommer ett inkommande samtal att meddelas med ett 

röstmeddelande på engelska. Tryck på en av hörlurarna för att besvara samtalet. Tryck och håll kvar i 2 

sekunder för att avvisa samtalet. Om du vill avsluta ett pågående samtal trycker du på en av hörlurarna för att 

avsluta.  

 

Vanliga problem 

A. Mina hörlurar startar inte  

Kontrollera att hörlurarna är laddade (anslut laddningsfodralet till USB och låt hörlurarna laddas i fodralet i 

minst 1 timme).  

 

 

B. Det kommer bara ljud från ena hörluren eller hörlurarna parkopplas inte  

1. Kontrollera att båda hörlurarna har laddning och startar som de ska.  

2. Stäng av hörlurarna och tryck på touch-ytan i 7 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.  

3. Tryck och håll kvar i 2 sekunder för att starta hörlurarna eller ta upp hörlurarna ur laddningsfodralet (när 

laddningsfodralet är strömsatt). Hörlurarna kommer att starta automatiskt och du kan då ansluta till enheten.  

 



C. Mobiltelefonen kan inte hitta hörlurarna  

1. Kontrollera att de två hörlurarna är påslagna.  

2. Kontrollera om hörlurarna är anslutna till en annan enhet.  

3. Förflytta dig till en annan plats och försök igen.  

 

D. Hörlurarna hackar eller kopplas från under samtal eller uppspelning av ljudmedia  

1. Hörlurarna har låg batterinivå.  

2. Anståndet mellan den mobila enheten och hörlurarna överstiger 10 meter.  

3. Det finns något som stör signalen mellan den mobila enheten och  

hörlurarna, som en vägg.  

4. Vänster och höger hörlur är inte parkopplade och synkroniserade. Starta om dem och parkoppla dem på 

nytt.  

 

OBS! 

1. Utför inga ändringar på inbyggda delar på egen hand. 

2. Förvara inte hörlurarna där de kan bli blöta eller fuktiga. 

3. Utsätt inte hörlurarna för starkt solljus eller öppna lågor, då det kan orsaka att batteriet exploderar. 

4. Endast fackpersoner får ta isär hörlurarna. 

 

Uttalande från FCC 

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse 

kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.  

Utrustning har testats och befunnits efterleva kraven för en digital enhet klass B, i enlighet med paragraf 15 i 

FCC:s regler. Dessa krav är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid användning i 

hemmiljö. Denna utrustning genererar, nyttjar och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte 

installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den ge upphov till skadliga störningar för 

radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att inga störningar kommer att uppstå i samband med 

en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning (vilket kan 

avgöras genom att stänga av och starta om utrustningen) kan användaren försöka avhjälpa  

störningarna med en av följande åtgärder:  

– Rikta eller placera om mottagarantennen.  

– Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.  



– Anslut utrustningen till ett uttag som inte ingår i samma krets till vilken mottagaren är ansluten.  

– Rådgör med en återförsäljare eller erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.  

Denna enhet uppfyller paragraf 15 i FCC:s regler. Dess användning omfattas av följande två villkor: 1) enheten 

får inte orsaka skadliga störningar och 2) enheten måste ta emot alla mottagna störningar, även de som kan 

orsaka driftstörningar.  

 

Tillverkad i Kina 


