
Bluetooth Headset Instruktionsbok 
 
Kära kund:

5. Efter 
Tack för att du valt vår produkt. Vänligen läs 
instruktionerna nedan innan du använder utrustningen.  
 
Kolla objekten 
1.  Headset kaross 2. USB laddningskabel 
3.  Ljudnivå 4. Instruktionsbok 
 

 
Knappfunktion instruktion 
1. POWER-knapp: Tryck länge för power av eller på 
2. +>> : Tryck kort: Nästa spår, Tryck länge: Volym 
upp 
3. >II: Spela eller pausa musiken; 
Vid inkommande samtal, tryck kort för att svara, 
tryck länge för att avvisa; 
Dubbeltryck för att ringa upp senaste nummer du 
ringde; 
FM-läge: Tryck länge för att söka FM-frekvens 
automatiskt, tryck kort för att stoppa sökningen. 
4. I<<-: Tryck kort: Föregående spår; Tryck länge: 
Volym ner 
5. M: Tryck kort för att ändra MODE: 
Bluetooth/MP3/FM 
 
LED instruktion 
Bluetooth läge: Rött ljud och blått ljus blinkar 
alternerande, 
Blått ljus är på efter lyckad parning och blinkar 
långsamt 
när musik spelas och under samtal; 
MP3 läge: Blått ljus blinkar långsamt när musik 
spelas och lyser när musiken pausas; 
FM läge: Blått ljus blinkar långsamt när kanal är 
hittad och lyser när kanal söks; 
Laddningsläge: Rött ljus är på under laddning och 
slås av och blir blått när laddning är färdig.  
 
Bluetooth-läge instruktion 
1. Tryck länge på POWER-knappen, blått ljus slås på. 
2. Rött ljus och blått ljus blinkar alternerande när 
parning av Bluetooth-läge börjas. 
3. Sök efter modellen ”JKR-2188” på enheten. 
4. Klicka för att para. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Efter lyckad parning, spela musik på enheten, du 
kan pausa/kontrollera volym/spela nästa spår eller 
spår/ring upp enligt knappinstruktionerna. 
 
MP3 läge instruktioner 
1. Tryck länge på POWER-knappen, blått ljus slås på. 
2. Sätt in TF-kortet för att gå in i MP3-läge direkt, 
eller tryck på M-knappen för att inta MP3-läge: du 
kan pausa eller spela, kontrollera volymen, spela 
nästa spår eller senaste spår enligt 
knappinstruktionerna. 
 
FM-läge instruktioner 
1.  Tryck länge på POWER-knappen, blått ljus slås på. 
2. Tryck på M-knappen för att inta FM-läge; du kan 
pausa eller spela/justera volym/ändra kanal eller 
senaste kanal/sök kanal enligt 
knappinstruktionerna.  
 
LINJE-anslutning till ljudutgång 
1. Sätt kontakten (3.5mm) i uttaget (3.5mm) 
2. Använd LINE IN funktionen utan ström  
3. Support mobil/MP4/MP3/CD/Notebook, etc.  
 
Instruktion för laddning 
1. Innan du använder för första gången, vänligen 
ladda ditt headset. 
2. Sätt laddningsgränssnittet till 
laddningsgränssnittet på ditt headset. 
3. Anslut till laddaren och rött ljus slås på, det röda 
ljuset slår om till blått när laddning är färdig. 
OBS: Den originella USB laddningskabeln kan 
användas genom att ansluta till USB-gränssnittet på 
din dator. 
 
Kinesisk och engelsk valmetod 
FM-läge/MP3-läge Dubbeltryck på POWER-knappen 
för att välja engelska eller kinesiska. 
Bluetooth-läge: När ditt headset inte är anslutet, 
dubbeltryck på POWER-knappen för att välja språk; 
När den är ansluten, tryck på M för att inta FM-läge 
eller MP3-läge, sedan dubbeltryck på 
POWER-knappen för att välja språk.  
 
Produktspecifikationer 
Effektiv distans: 10m 
*Fungerande tid: ca 8 timmar 
Laddningstid: ca 2 timmar 
Inspänning för laddning: 3.7---5V DC 
FM-frekvens: 87.0-108MHz 
Bluetooth-frekvens: 2.402-2.480GHz 
*OBS: Beroende på olika parande enheter och miljön 
du använder dem i, kan den fungerande tiden av 
headsetet variera.  


