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Specifikationer 
- Chipset: BCM 43015 
- Bluetooth: 5.0 
- BT-profil: HFP, A2DP, AVRCP 
- Speltid: upp till 6h 
- Samtalstid (ANC på): upp till 4.5h 
- Snabbladdning: 60 minuter speltid / 5 minuters laddning 
- OS-krav: Android 5.0 eller högre, iPhone 7 eller senare, körs på iOS 10 eller              

högre 
- Earbud mått: 16.5mm x 27.3mm x 14.9mm 
- Earbud vikt: 5.6g 
- Laddningsboxens mått: 50mm x 50.2mm x 27.8mm 
- Laddningsboxens vikt: 42.2g 

 

 
1. Laddningskontakt 
2. Vingspets 
3. Touch-känslig sensor 
4. Högtalare 

 
 

 
5. Touchknapp 
6. Högtalare 
7. Mikrofon 

 
 

  



Ställ in din enhet 
Lär dig mer om din enhets hårdvara, montage och laddning, och hur du gör              

för att börja använda din nya enhet. 
 
Din enhets fodral är också en laddare. För att ladda dina hörlurar följer du              

stegen nedan. 
1. Placera dina earbuds i laddningsfodralet. För bästa resultat, sätt inte i dina            

earbuds i laddningsfodralet om de är blöta eller smutsiga. 
2. Stäng laddningsfodralet och anslut antingen en USB-kabel eller placera         

laddningsfodralet på en trådlös laddare. Dina earbuds och laddningsfodralet         
laddas samtidigt. 
 
När du ansluter dina earbuds och laddningsfodralet kommer en LED-indikator          

att blinka i olika färger för att indikera batterinivån.  

 
● Grön: Fulladdat eller över 60% batteri 
● Gul: Mellan 30 och 60% batteri 
● Röd: Laddar eller under 30% batteri 
● Blinkande röd: Laddningsproblem. Återanslut fordralet och earbuds. Om        

problemet inträffar igen, kontakta ett Samsung Service-center för support.  
 
 



Innan du använder dina earbuds, säkerställ att du monterat vingspetsarna. Att           
använda earbuds utan vingspetsar kan skada dina ögon.  

1. Välj den storlek på vingspetsen som passar ditt öra bäst. 
2. Håll vingspetsen för vänster eller höger öra i en hand, och motsvarande            

earbud i den andra. 
3. Haka fast vingspetsens skåra till earbudens fästkrok på ena sidan och dra 

försiktigt i vingspetsen för att täcka earbuden. Dra inte för mycket i 
vingspetsen när du fäster eller lossar den eftersom den kan gå sönder.  

4. Följa samma procedur med din andra earbud. 
 

Placera dina earbuds i dina öron på ett korrekt sätt för bekväm passform.  
 

 
 

1. Välj höger eller vänster earbud och sätt in den undre halvan (den med             
högtalarna) i underdelen av motsvarande öra.  

2. Sätt in den övre halvan av din earbud (den med vingspetsen) i den övre delen               
av ditt öra. Justera för en bekväm passform. Den touchkänsliga sensorn           
kommer att känna av att du har på dig dina earbuds och starta ljudet.  

 
Om du skulle tappa bort en earbud kan du köpa en ny och para ihop den                

gamla och den nya tillsammans.  
1. Sätt dina earbuds i laddningsfodralet. Batteriindikatorn kommer att börja         

blinka rött för att indikera att dessa earbuds inte är parade.  
2. Tryck och håll på touchknappen på dina båda earbuds i sju sekunder eller             

mer. När batteriindikatorn blinkar grönt och sedan stängs av betyder det att            
dina earbuds att ihopparade och redo att användas. 

 
 
 



Börja använda sina hörlurar 
Först och främst måste du ansluta dina earbuds till din enhet. För att göra det               

måste du installera appen Galaxy Wearable på din smartphone. Du kan ladda ner             
appen antingen från Galaxy Store eller Google Play Store.  

Galaxy Wearable är kompatibel med enheter som använder Android 5.0 eller           
senare med minst 1,5GB RAM. Stödda enheter kan skilja sig mellan olika            
telefonoperatörer och enheter. Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga. För          
bästa resultat, anslut med en kompatibel Samsung Galaxy-enhet. 

1. Öppna laddningsfodralet för att gå in i Bluetooth-parningsläge. 
2. Du kan också gå in i Bluetooth-parningsläge medan du har på dig dina             

earbuds genom att trycka och hålla den vänstra och högra touchknappen           
samtidigt.  

3. Från appens skärm på din smartphone klickar du på Galaxy Wearable. Om            
nödvändigt, uppdatera appen till den senaste versionen.  

4. Klicka på Get Started och välj din enhet. 
5. Följ instruktionerna och komplettera sammankopplingen. 

 
Använda touchkontrollerna 

Använd touchknappen på dina earbuds för att kontrollera din musik,          
telefonsamtal och andra användbara genvägar utan att behöva använda mobilen. 

● Enkelklick: Klicka lätt på touchknappen en gång för att spela/pausa musiken. 
● Dubbelklick: Klicka snabbt på touchknappen två gånger för att spela upp           

nästa låt/Svara på samtal eller lägga på/Parkera nuvarande samtal och svara           
på nästa/Byta mellan nuvarande samtal och starta parkerat samtal. 

● Trippeltryck: Klicka snabbt på touchknappen tre gånger för att spela tidigare           
låt/Starta om nuvarande låt från början. 

● Klicka och håll: Klicka och håll touchknappen för att aktivera en anpassad            
genväg/Neka samtal/Slå på eller av mikrofonen under ett samtal/Ta emot ett           
parkerat samtal efter att avslutat ett annat samtal.  


