Gebruikershandleiding
Mu3
Noise Cancelling True Wireless-oordopjes
Design by Ross Lovegrove

Inhoud verpakking

x1

x3

x1

Inhoud verschilt per regio
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Overzicht van oordopjes

Oplaadkoffer

USB-C

LINKS
multifunctionele
toets

3

LED

RECHTS
multifunctionele
toets

Aan de slag
Opladen van uw oordopjes en oplaadkoffer
1. Verwijder beschermende folie (bij eerste gebruik)
2. Plaats oordopjes terug in oplaadkoffer
3. Sluit oplaadkoffer aan op een stroombron met de USB-C-oplaadkabel

Charging case

USB-C

USB-C

USB-A

Kies de geschikte oortelefooncups voor de optimale pasvorm
Een goed-passende pasvorm zorgt voor de beste geluidkwaliteit en ruisonderdrukking
1. Probeer welke oortelefooncups het beste bij u passen voor het beste geluid en
draagcomfort
2. 4 maten meegeleverd - kort, klein, medium en groot

Plaats de oordopjes in uw oren
1. Controleer links/rechts-oriëntatie van de oordopjes
2. Plaats de oordopjes in uw oren en draai ze ietwat totdat ze prettig in uw oren rusten
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Aan de slag
Koppel de oordopjes aan uw Bluetooth-apparaat
1. Open de verpakking
2. Haal oordopjes uit de verpakking. Wanneer de linker en rechter oordopjes aan elkaar zijn
gekoppeld, dan verandert het witte LED-lampje van knipperend naar continu brandend
3. Zoek "KEF Mu3" op uw apparaat. Wanneer ze gekoppeld zijn, dan begint het LED-lampje
van het oordopje blauw te knipperen
4. Wanneer ze zijn gekoppeld, dan verandert het blauwe LED-lampje van knipperend naar
continu brandend

Wis de koppellijst van de oordopjes en maak verbinding met een nieuw apparaat
1. Plaats oordopjes terug in oplaadkoffer
2. Multifunctionele toetsen' voor beide oordopjes in oplaadkoffer indrukken tot het
LED-lampje afwisselend blauw/wit begint te knipperen
3. Haal oordopjes uit de verpakking. Wanneer de linker en rechter oordopjes aan elkaar zijn
gekoppeld, dan verandert het witte LED-lampje van knipperend naar continu brandend
4. Zoek "KEF Mu3" op uw apparaat. Wanneer ze gekoppeld zijn, dan begint het LED-lampje
van het oordopje blauw te knipperen
5. Wanneer ze zijn gekoppeld, dan verandert het blauwe LED-lampje van knipperend naar
continu brandend
De oordopjes kunnen in twee modi worden gebruikt:
1. Stereo-modus - haal beide oordopjes uit oplaadkoffer
2. Mono-modus - haal één oordopje uit de oplaadkoffer (let op: in mono-modus staat
spraakbesturing uit)
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Mono-modus
Eén oordopje kan worden gebruikt in mono-modus.
Mono-modus inschakelen:
1. Haal één oordopje uit de oplaadkoffer
2. Koppelen van oordopjes stopt na 15 seconden. Oordopje staat nu in mono-modus
3. Om stereomodus te resetten en te gebruiken met beide oordopjes, plaatst u ze terug in de
oplaadkoffer
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Muziek-, oproep- en spraakbesturing

LED

Bediening muziek

LEFT

Functie

Multifunctionele
toets (Linker
oordopje)

RIGHT

Multifunctionele toets
(Rechter oordopje of monomodus)

Spelen/pauzeren

Eénmaal kort indrukken

Vol +

Lang indrukken

Vol -

Lang indrukken

Volgende nummer
ANC aan    Ambient
  ANC uit  

Twee maal kort indrukken
Eénmaal kort
indrukken om
modus te wijzigen

(Niet beschikbaar in monomodus)

Bij eerste gebruik staat de ANC default op "ANC ON".
Met de Ambient-modus hoort u on-demand meer omgevingsgeluiden, zonder dat u de
oordopjes uit hoeft te doen
Spraakbesturing
Functie

Multifunctionele
toets (Linker
oordopje)

Multifunctionele toets
(Rechter oordopje of monomodus)

Stemcommando

Twee maal kort
indrukken

(Niet beschikbaar in monomodus)
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Muziek-, oproep- en spraakbesturing

LED

Gespreksbediening

LEFT

Functie

2

2

1

1

Multifunctionele
toets (Linker
oordopje)

RIGHT

Multifunctionele toets
(Rechter oordopje of monomodus)

Accepteer/beëindig oproep

Eénmaal kort indrukken

Oproep weigeren

Twee maal kort indrukken

Accepteer inkomend gesprek
(2) en in wacht zetten van een
lopend gesprek (1)/Wisselen van
gesprek

Eénmaal kort indrukken

Accepteer inkomend gesprek (2)
en beëindig lopend gesprek (1)

Twee maal kort indrukken

Microfoon dempen/niet dempen

Twee maal kort
indrukken

Vol +
Vol -

Lang indrukken
Lang indrukken
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Stemmelding
Functie

Stemmelding

Aan

"Power on"

Uit

"Power off"

Aansluiten/koppelen

"Ready to pair"

Verbonden

"Connected"

Niet verbonden

"Disconnected"

Ambient-modus

"Ambient"

ANC-modus

"ANC"

ANC-modus uit

"Off"

Batterij < 20 minuten "Battery low, please charge"
Oproep dempen

"Microphone off"

Oproep niet dempen

"Microphone on"

9

LED indicator-lampje

Aansluiten/koppelen

Knipperend wit lampje

Verbonden

Continu brandend wit lampje

ON

Mu3

Aansluiten/koppelen

Knipperend blauw lampje

Verbonden

Continu brandend blauw lampje

Knipperend wit lampje

Knipperend wit lampje

LED uit

LED uit
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Specificaties
Model

Mu3

Product

Bluetooth-oordopjes

Luidsprekerdrivers

8.2mm

Frequentiebereik

20 - 20000Hz

Gevoeligheid

104dB/1mW at 1KHz (1KHz 1mW)

Impedantie

16Ω

Max vermogensuitgang

5mW (MAX)

Bluetooth

5.0

Codec

SBC, AAC

Bluetooth-vermogen

≤13dBm

Bluetooth-bereik

10m

Bluetooth-frequentie

2.402GHz - 2.48GHz

Li-ion oplaadbare batterij

55mAh (earbud), 500mAh (charging case)

Batterijduur (oordopje)

9 hrs (BT + ANC on)

Batterijduur (oplaadkoffer)

15hrs

Snelladen (5 minuten)

Batterijduur 1 uur

Afmetingen (H x W x D)

24.5 x 17.5 x 26.3mm (earbud)
33.5 x 62 x 52mm (charging case)

Gewicht

5.8g (earbud)
46.8g (charging case)

Bedrijfstemperatuur

-10oC to 45oC

Stroomingang

DC 5V 600mA
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