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Sportsbuddy Wave One 
Trådlösa Hörlurar 

 
Bruksanvisning 

Paketinnehåll 
 

1 x hörlur 
1 x USB-kabel 

 

Funktioner 
 1. Volym upp/ner och 

nästa/föregående sång 
2. Mikrofon 
3. Multifunktionsknapp 
4. LED-indikator 
5. USB-port till uppladdning 

 

LED-indikator 
 På: Håll multi-funktionsknappen nedtryckt 3 

sekunder. När indikatorn lyser blått, är 
hörlurarna på. 
Av: Håll multi-funktionsknappen nedtryckt 3 
sekunder. När indikatorn lyser rött, och ett 
indikatorljud spelas upp, är hörlurarna 
avstängda. 
Låg batterinivå: Vid låg batterinivå lyser 
LED-indikatorn rött 

 

Bluetooth-förbindelse 
 3. Sätt på Sportsbuddy Wave One genom att 

hålla multifunktionsknappen nere i 3 
sekunder. Hörlurarna kommer automatiskt 
att söka efter parningsenheter. LED-
indikatorn kommer växelvis att lysa rött 
och blått, och ett indikatorljud spelas upp. 

4. Aktivera Bluetooth på din enhet och sök 
efter Bluetooth-enheter. 

 

1. Sätt på Sportsbuddy Wave One genom att 
hålla multifunktionsknappen nere i 3 
sekunder. Hörlurarna kommer automatiskt 
att söka efter parningsenheter. LED-
indikatorn kommer växelvis att lysa rött och 
blått, och ett indikatorljud spelas upp. 

2. Aktivera Bluetooth på din enhet och sök 
efter Bluetooth-enheter. 

 

Para med 2 mobilenheter 
 1. Sätt på hörlurarna. 

2. Slå på Bluetooth på enhet 1 och sök efter 
“BT23”. Anslut hörlurarna. 

3. Koppla bort Bluetooth från enhet 1 och på 
hörlurarna. 

4. Sätt på Sportsbuddy Wave One igen och 
slå på Bluetooth på enhet 2. Anslut 
“BT23”.  

5. Sätt nu på enhet 1 igen, och anslut via 
Bluetooth. 

 

Para med dator 
 1. Sätt på hörlurarna. 

2. Slå på Bluetooth på datorn och koppla 
samman med “BT23”. 

3. Om datorn inte har Bluetooth, kan man 
ansluta en Bluetooth-adapter. 

 

Uppringning 
 1. Svara på uppringning 

Tryck en gång på multifunktions-
knappen, för at svara på ett 
inkommande samtal. 

2. Avbryt samtal 
Tryck igen en gång på multifunktions-
knappen, för att lägga på. 

3. Avvisa samtal 
Håll multifunktionsknappen nedtryckt i 2 
sekunder för att avvisa ett inkommande 
samtal. 

4. Återuppringning 
Tryck på multifunktionsknappen två 
gånger, för att ringa upp igen.  

5. Stäng av ljudet 
Under ett samtal, håll volymeknapparna 
nere för att stänga av ljudet. 

 



 

Spela musik 
 1. Starta/stoppa musik: Medan musik 

spelas stoppas den på 
multifunktionsknappen. Tryck igen 
för att starta. 

2. Musikvolym upp genom att trycka 
på “+”-knappen. 

3. Musikvolym ner genom att trycka 
på “-”-knappen. 

4. Näste sång: Tryck två gånger på 
“+”-knappen. 

5. Föregående sång: Tryck två gånger 
på “-”-knappen. 

 

Uppladdning 
 1. Hörlurarna har ett laddbart batteri 

inbyggt. Batteriet kan inte tas ut. 
Byt vänligen inte batteriet. 

2. Anslut MicroUSB-kabeln till 
hörlurarna och USB-ingången på 
en dator eller adapter. 

3. Medan Sportsbuddy Wave One 
laddas lyser indikatorn rött. När 
hörlurarna är fullt laddade lyser 
indikatorn blått.  

 
Obs: Om batteriet ofte blir helt urladdat, 
forsämras batteriet långsamt och batteritiden 
faller. Detta är dock normalt för laddbara 
batterier. 

 

Specifikationer 
 Bluetooth: Ja 

Räckvidd: 8 meter 
Vattentät: Nej 
Batteri: 250 mAh 
Speltid: 10 timmar 
Standby-tid: 300 timmar 
Laddtid: 2 timmar 
Vikt: 162 gram 
Kompatibel: iOS och Android 

 

VANLIGA FRÅGOR 
 Mina hörlurar kan inte paras med min 

enhet 
Var vänligen säker på att dina hörlurar är på 
och att Bluetooth är aktiverat på din enhet. 
Om det inte fungerar ska du radera “BT23” 
från din lista av Bluetooth-enheter på din 
smartphone och använda instruktionerna i 
denna manual för att återupprätta 
forbindelsen. 
  
Mina hörlurar tappar forbindelsen till min 
enhet, när det inte är 10 meter mellan min 
enhet och mina hörlurar 
Var uppmärksam på att metall eller andra 
hårda material kan störa signalen. 

 

Ljudet från min dator kommer inte ut via 
mina hörlurar 
Se till att ljudet är påslaget på din dator. 
Utöver detta ska du se till att ljudutgången på 
din dator är inställd för hörlurar/Bluetooth. 
 
Jag kan inte ladda mina hörlurar  
Se till att det finns en korrekt förbindelse 
mellan båda ändar av USB-kabeln. Se också 
till att stickkontakten eller USB-porten 
fungerar korrekt. 


