
GEBRUIKSAANWIJZING 



Introductie 

Gefeliciteerd met uw nieuwe Nitro-X hoofdtelefoon! 

De producten van Sound by Sweden zijn ontwikkeld en gefabriceerd volgens het “nieuwe generatie 
van geluid” concept, wat betekend dat het design volledig bij moet dragen aan de functionaliteit en het 
optimale geluid. Het concept zou altijd moeten resulteren in een product dat het maximaal haalbare 
qua geluid en luisterplezier kan bieden.   

Aanbeveling 

Zet het geluid nooit boven wat een mensen oor aan kan. Wanneer u dit doet kunt u permanent uw 
gehoor beschadigen. Gebruik nooit een hoofdtelefoon wanneer u geluiden om u heen moet kunnen 
horen, bijv. in het verkeer.  

Ondersteuning en garantie 

Ondersteuning 

Wij streven naar niets minder dan 100% tevredenheid over uw nieuwe Nitro-X. Als u vragen heeft over 
over uw hoofdtelefoon, neem dan contact op met onze ondersteuning: support@soundbysweden.se 

Warranty 
vanaf de aankoopdatum bieden wij u 1 jaar lang garantie op dit product (zie speciale voorwaarden 
voor verbruiksartikelen op soundbysweden.com). 

Snel starten 

1. Begin met het opladen van uw NiTRO-X totdat de LED in het linkerhuis van de hoofdtelefoon niet
meer brandt. De LED brandt rood tijdens het laadproces.

2. Activeer Bluetooth® op uw verzendende apparaat.

3. Druk 5 seconden op de aan / uit-knop op de hoofdtelefoon om de koppelmodus te activeren.

4. Kies NiTRO-X OE in uw zendapparaat, onder Bluetooth®-menu.

5. De gesproken prompt "NiTRO-X verbonden" geeft aan wanneer het koppelen is voltooid.

6. De hoofdtelefoon is nu klaar voor gebruik.



Functies 

1. Schakel ruisonderdrukking in / uit (LED op de knop licht blauw op wanneer de
ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld)

2. Ingang voor 3,5 mm audiokabel. Gebruikt bij het luisteren met aux-kabel in plaats van draadloze
audio-overdracht (bij luisteren met kabel is de microfoon voor oproepen niet geactiveerd).

3. Multifunctionele toets:

- Aan / uit door de knop 3 seconden ingedrukt te houden.

- Oproepen beantwoorden / beëindigen door op de knop te klikken.

- Speel / pauzeer muziek door op de knop te klikken.

- Activeer de stemassistent door te dubbelklikken op (Siri / Google).

4. - Verhoog het volume door op de knop te klikken. - Houd de knop ingedrukt om vooruit te springen

5. - Verlaag het volume door op de knop te klikken. - Houd de knop ingedrukt om terug te springen.

6. Oplaadpoort voor Micro USB-kabel (meegeleverd in pakket).

Geluidsindicatie 

NiTRO-X gebruikt een stemindicator om de bedieningsmodus aan te geven. 

1. Bij het starten van de hoofdtelefoon hoor je de stemprompt "Power on"
2. Wanneer de hoofdtelefoon naar een ander apparaat zoekt om verbinding mee te maken, hoor je de
gesproken prompt "Pairing"
3. Wanneer de hoofdtelefoon verbinding maakt met een ander apparaat, hoor je de gesproken prompt
"NiTRO-X verbonden"
4. Wanneer de hoofdtelefoon het contact met een aangesloten apparaat verliest, hoort u de
gesproken prompt "Disconnected"
5. Wanneer de batterij een niveau van 10% bereikt, hoort u de gesproken prompt "Batterij bijna leeg"
6. Wanneer u uw NiTRO-X uitschakelt, hoort u de gesproken prompt "Power off"


