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KORT BRUKSANVISNING FOR BLUETOOTH HEADSET AK6591 OG AK6592 

 
Disse bluetooth-enhetene virker kun i par. Hvis de leveres parret fra fabrikken er de merket med like 
nr. på utsiden. 
 
Enslige headset kan parres mot andre Bluetooth headset eller bluetooth enheter (for eksempel 
mobiltelefoner og radioer med Bluetoth), men de virker altså kun to og to enheter sammen.  
Det går ikke an å parre 3 eller, flere, enheter mot hverandre. 
 
Det finnes to knapper på hvert headset: 1 på/av-volumknapp og 1 funksjonstast/mic-mute knapp. 
På/av-volumknappen er den største knappen. Den virker to veier: Trykk inn senteret av knappen for 
på/av og vri med og mot klokken for volum opp og ned. 
 
På og av funksjon 
 
Slå på headsettene ved å trykke volumknappen (den største knappen) inn og hold til du hører 1 
polyfonisk kvitteringstone. Slå av headsettet ved å holde volumknappen inne til du hører en stemme 
som sier ”turning off”. 
 
Volum funksjon 
 
Vri knappen i ønsket retning for volum opp eller ned. Du får kvitteringstoner underveis. 
 
Funksjonstast/mic.-mute 
 
Trykk inn knappen til du hører en tone. Da setter du i gang mute-mic funksjonen og mikrofonen er satt 
ut av funksjon. Trykk inn knappen en gang til og du hører to fortløpende toner og mikrofonen virker 
igjen. 
 
Lading 
 
Med hodesettene leveres en lader for opplading av oppladbare AA celler (LR6-R). Bruk aldri andre 
ladere til hodesettet enn den som følger med. Da kan batteriene eksplodere! 
 
Hodsettet kan drives av standard AA batterier som ikke er oppladbare, men det er forbundet med stor 
fare å forsøke å lade disse med den medfølgende laderen. Dette gir eksplosjonsfare. Utilsiktet bruk av 
produktet er brukerens eget ansvar. 
 
Parring 
 
Hold funsksjonstasten/mic-mute inne mens du trykker inn on/off knappen. Hold begge knappene inne 
til du hører 1 funskjonstone (en tone etter on-tonen) i det ene headsettet (headset-profil) og to 
fortløpende toner (etter on-tonen) i det andre headsettet (audio gateway-profil). Slipp deretter on/off 
knappen og funksjonstasten etter at du har hørt disse parringstonene. 
 
For å parre mot for eksempel en bluetooth mobiltelefon må headsettet settes til ”headset-profil”. Trykk 
inn begge knappene, både on/off-tast og funksjonstas samtidig til du hører 1 tone etter on-tonen. Slipp 
så ut on/off-tasten og deretter funksjonstasten. Mobiltelefonen må samtidig settes i parringsmodus og 
slik at den søker etter hodesettet. Begge enhetene må innen ett minutt settes i søkemodus. Går det 
for lang tid må prosedyren gjentas. 
 
Når de to enhetene har funnet hverandre synes free2move symbolet i telefondisplayet og du blir du 
bedt om å slå en pin-kode. Denne koden er 0000 (fire nuller).  
Da fungerer hodesettet mot mobiltelefonen. Har du talestyrt oppringing og lagt inn dine kontakter med 
stemmen, kan dette aktiveres med funksjonstasten. Du trenger ikke å ha mobiltelefonen i umiddelbar 
nærhet for å ringe, men den må være innen rekkevidde for headsettet. Funksjonstasten er også 
motta/legg på knapp under vanlig bruk.  
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