
Gebruiksaanwijzing
NERO-TX



Ondersteuning en garantie NL
Hier bij Sound by Sweden hopen we natuurlijk dat u tevreden zult zijn met 
uw NERO-TX. Als u vragen heeft over onze producten, kunt u ons 
klantenserviceteam bereiken op:
support@soundbysweden.se
We bieden een jaar garantie op dit product berekend vanaf de 
aankoopdatum (zie speciale voorwaarden met betrekking tot slijtdelen bij 
soundbysweden). De garantie is van toepassing in landen waar een 
reseller of vertegenwoordiger is aangewezen en goedgekeurd door Sound 
by Sweden. De garantie dekt aantoonbare materiaal- en fabricagefouten. 
Deze garantie beperkt de rechten van de consument opgelegd door de 
toepasselijke wetten niet. Wilt u gebruik maken van deze garantie, neem 
dan in eerste instantie contact op met het verkooppunt.
De garantie omvat niet:

- gebreken veroorzaakt door slijtage, ongevallen, vallen, vallen of
  andere externe mechanische invloeden veroorzaakt door onzorgvuldig
  gebruik
- veranderingen in batterijcapaciteit als gevolg van leeftijd
- ongeautoriseerde aanpassingen of reparaties uitgevoerd door de 
  gebruiker



Quick start NL
1. Laad uw NERO-TX op in de oplaaddoos (Powermag ©) totdat het LED-
lampje op de oortelefoon dooft. Tijdens het laadproces zal de LED wit 
oplichten.
2. Activeer Bluetooth® op het verzendende apparaat (bijv. Smartphone).
3. Haal de linkeroortelefoon (gemarkeerd met een "L") uit de oplaaddoos. 
Vervolgens wordt automatisch gezocht naar een apparaat om mee te 
koppelen. Wanneer de oortelefoon naar een apparaat zoekt, gaat de LED 
wit branden en hoort u een stem die zegt: "koppelen".
4. Sluit de oortelefoon aan door NERO-TX te selecteren in de lijst met 
beschikbare Bluetooth-apparaten op het verzendende apparaat.
5. Haal de rechter oortelefoon (gemarkeerd met een "R") uit de 
oplaaddoos. De oortelefoon maakt dan automatisch verbinding met de 
linker oortelefoon. U zult een stem horen die "verbonden" zegt zodra de 
oortelefoon met succes met elkaar is verbonden. 
De oortelefoons zijn nu klaar voor gebruik.

NOTITIE! Laad de oplaaddoos op door de oplaadkabel aan 
te sluiten op de micro-USB-poort. De grotere USB-A-poort 
is alleen voor uitgaande stroom. Lees meer in het gedeelte 
getiteld Powermag ©



Comfort and fit NL
Om optimaal comfort en pasvorm te garanderen is het belangrijk dat je de 
juiste maat oordopjes kiest. De te kleine punten geven een zwakke basis en 
kunnen ervoor zorgen dat storend omgevingsgeluid uw oren bereikt. 
Tips die te groot zijn, kunnen na verloop van tijd ongemakkelijk blijken te zijn.
Het is ook belangrijk om de oortelefoon correct in uw oren te plaatsen. De 
positie van de oortelefoon beïnvloedt zowel uw audio-ervaring als ook uw 
comfort. Begin met het plaatsen van de oortelefoon met het kussen naar 
beneden en draai het vervolgens 45 graden in de juiste positie, zoals 
hieronder wordt weergegeven.



NLFuncties van
knoppen Functies van knoppen op de 
linkeroortelefoon (L):

- 1 x een gesprek beantwoorden / beëindigen
- 1 x geluid en video starten / pauzeren
- 2 x doorgaan naar het volgende nummer
- 3 x het volume verhogen
- Houd de knop twee seconden ingedrukt om spraakondersteuning
  te activeren.
- Houd de knop drie seconden ingedrukt om de oortelefoon in of uit
  te schakelen.

Knopfuncties op de rechter oortelefoon (R):

- 1 x een gesprek beantwoorden / beëindigen
- 1 x geluid en video starten / pauzeren
- 2 x teruggaan naar het vorige nummer
- 3 x het volume verlagen
- Houd de knop twee seconden ingedrukt om spraakondersteuning 
  te activeren.
- Houd de knop drie seconden ingedrukt om de oortelefoon in of uit
  te schakelen



Powermag© NL 

De bijbehorende opberg- en oplaaddoos, Powermag © genaamd, bevat een 
krachtige batterij die de oortelefoons tot 16 keer kan opladen, wat een totale 
speelduur van maximaal 80 uur oplevert.
De oplaadbox heeft ook een stroomuitgangsfunctie via een USB-A-
aansluiting, wat betekent dat hij ook kan dienen als reserve power pack voor 
andere apparaten zoals je smartphone. U kunt van deze functie gebruik 
maken door een USB-kabel aan te sluiten op de USB-A-poort op de 
oplaaddoos en op uw smartphone (het opladen start automatisch). Als deze 
functie actief is, gaat er een witte LED branden (boven de USB-A-poort). 

NB: Laad nooit producten op die geen vijf-volt ingang hebben, omdat dit 
schade aan het opgeladen apparaat kan veroorzaken.
Wanneer het batterijniveau van de oplaaddoos laag wordt, begint het LED-
lampje rood te knipperen. Laad de box op door de meegeleverde 
oplaadkabel aan te sluiten. De LED knippert rood tijdens het laadproces. 
Wanneer het lampje continu rood wordt, betekent dit dat de oplaaddoos nu 
volledig is opgeladen.
NB! Het is belangrijk dat u de oplaadkabel op de kleinere USB-ingang 
aansluit en niet op de grotere USB-A-aansluiting. Deze verbinding is alleen 
voor uitgaande stroom.
Om de USB-poorten op de oplaaddoos te beschermen, raden we aan om de 
siliconen hoes te sluiten wanneer de poorten niet worden gebruikt.



NLLED- en spraakindicatoren
NERO-TX gebruikt spraak- en LED-indicatoren om de 
huidige operationele modus aan te geven:
Spraakindicatoren:

1. Wanneer de oortelefoon wordt opgestart, staat er: "power on"
2. Wanneer de oortelefoon op zoek is naar een apparaat om mee te 
    koppelen, zegt hij: "pairing"
3. Wanneer de oortelefoon verbinding maakt met een ander apparaat,    
    zegt hij:  "NERO -TX verbonden ”
4. Wanneer de batterij minder dan 10% bereikt, wordt de gebruiker
   gewaarschuwd door te zeggen:“ batterij bijna leeg ”
5. Wanneer de oortelefoon wordt uitgeschakeld, staat er: “ power off ”

LED-lampje op de oortelefoon:

1. LED knippert wit = geen apparaat aangesloten
2. LED knippert wit x2 = verbonden met apparaat
3. LED is continu wit = apparaat zoekt
4. LED knippert rood = batterijniveau is minder dan 10%
5. LED op het oplaaddoosje is ononderbroken wit = batterij wordt opgeladen
6. LED op de oplaaddoos is uit = batterij is volledig opgeladen




