Speciﬁcations:

Bu on instructions

Bluetooth version 4.1 aptX® audio technology
E ective working range: 10 meters (Depending on obstacles)
Talk time: up to 20 hours
Music play time: up to 22 hours
Standby time: 500 hours
Full-charge time: approximately 3 hours

STADIUM BT

Operational guide:

Function

1
2
3
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2. Power on
Press the power bu on for 3 seconds until the LED is ﬂashing
blue and red. You will hear a voice saying «Power on».
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Press the power bu on for 3 seconds until you
hear «Power on»

Power o

Press the power bu on for about 5 seconds until
you hear «Power o »

Pairing

Press the Power bu on for 2-3 seconds until LED
lits in blue/red and you can hear «Pairing».
Search for new bluetooth devices and connect to
«Jensen Stadium BT». When yo hear «Paired»
the headphone are successfully paired.
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USER MANUAL

1

Power on/o bu on
(Multi function)

5

USB charging po

2

Volume up / Next song
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LED indicator

3

Volume down/ Previous song

7

Microphone

4

3.5mm Line in (AUX)

Reject calls / re-dialing
last outgoing call

b) On your Sma phone (or other bluetooth enabled
device) do a search for new bluetooth device and
connect to «Jensen Stadium BT». When you hear
«Paired» the headphones are successfully paired and
ready for use.
4. Power o
Press the power bu on for about 3 seconds.
You will hear «Power o »

Press once sho ly for answering the call or end a
phone call.
Press and hold power bu on for 3 seconds to
reject an incoming call. Press twice quickly to
re-dial last outgoing call.

1. To avoid hearing damage, do not use the headphones at high
volume for an extended period.
2. Do not use the headphones while driving.
3. Keep the headphone far away from a ﬁre source, freezing source,
water or chemicals.
4. Do not place the headphone in direct sunlight for long periods.
5. Do not disassemble the headphone.
6. Make sure to power o the headphone before pu ing them
into a bag, pocket etc.
7. Please charge the headphones at least once a each month.

Play / pause

2
2 + 3

4
5

Sho press to Play / Pause

Volume up

Sho press to increase volume

Next track

Press and hold bu on for 1 sec. to skip to the
next track.

Voice assistant

Press both bu ons for 1 second to open the voice
assistant on your sma phone (Google Assistant / Siri)

Volume down

Sho press on to decrease volume

Previous track

Press and hold bu on for 1 sec. to skip to the
previous track.

Line in (AUX)

Audio input from your sma phone, PC,Laptop
or music player.
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3. Pairing
a) Press the Power bu on for 2-3 seconds until the LED
ﬂashes blue/red and you can hear the voice «Pairing».

Operation

Power on

Answer/End calls

1. Charging
Make sure the headset is powered o and connect
the USB inte ace to the headset. Connect the other
end to your PC or other USB power outlet. The LED will
be red during the charging process and turn o when the
ba ery is fully charged.
When the ba ery level is low the LED will ﬂash red twice every
5 seconds, and you will hear a beeping sound every 60 seconds.

Security instructions:

USB charging po
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Pairing

Blue/Red light ﬂashing

Paired

Blue light ﬂashing quickly once every 5 seconds

Calling

Blue light ﬂashing slowly once every 5 seconds

Charging

Red light

Low ba ery

Red light ﬂashing quickly twice every 5 second

Microphone

email

Connect to your USB inte ace of your computer
or any other USB power outlets.
LED indicator status
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Contact information:

Microphone for talking

If you encounter any problems with this product or have a
question about the product, please send an email to
suppo @jensenscandinavia.com

Homepage
www.jensenofscandinavia.com

Spesiﬁkasjoner:

Bruk av knappene

Bluetooth versjon 4.1 med aptX ® lyd teknologi
E ektiv rekkevidde: 10 meter (Avhenger av hindringer)
Taletid: Inntil 20 timer
Avspilling av musikk: Inntil 22 timer
Standby tid: 500 timer
Oppladningstid av ba eriet: ca 3 timer

STADIUM BT

Funksjon

1
2
3
4
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BRUKERMANUAL
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1

Av / på knapp
(Knappen har ﬂere funksjoner)

5

USB po for oppladning
av ba eriet

2

Lydvolum opp / Neste sang

6

LED lampe

3

Lydvolum ned / Forrige sang

7

Mikrofon

4

3.5mm lyd inn (AUX)

1. Oppladning av ba eriet
Sørg for at hodetelefonen er skrudd av (se punkt 4).
Koble medfølgende USB kabel til USB-po en på hodetelefonen
og dere er andre enden til USB po en på din PC eller annet
USB strømu ak. LED lampen vil lyse rødt under oppladningen og
slukker når ba eriet er fulladet.
Ved lavt ba eri vil LED lampen blinke rødt hu ig to ganger hve
5 sekund og du hører en pipelyd hve 60 sekund.
2. Skru på hodetelefonen
Trykk inn av/på knappen i 3 sekunder inntil LED lampen blinker
blå og rødt og du hører «Power on».
3. Sammenkobling
a) Når hodetelefonen er skrudd på, trykker du inn av/på
knappen i 2-3 sekunder inntil LED lampen blinker blå /rødt
og du hører «Pairing».
b) For å koble til hodetelefonen aktiverer du Bluetooth på din
sma telefon (eller annen bluetooth enhet) og søker dere er
e er nye Bluetooth enheter. Fra listen som kommer opp velger du
«Jensen Stadium BT». Når du hører «Paired» er hodetelefonen
koblet til og klar til bruk.
4. Skru av hodetelefonen
Trykk inn av/på knappen i 3 sekunder inntil LED lampen blinker
blå /rødt og du hører «Power o ».

Instruksjon
Trykk inn av/på knappen i 3 sekunder inntil du
hører «Power on».

2. Ikke bruk hodetelefonen mens du kjører bil.

Skru av

Trykk inn av/på knappen i 5 sekunder inntil du
hører «Power o ».

3. Hold hodetelefon unna varme, kulde, vann og kjemikalier.

Trykk inn av/på knappen i 2-3 sekunder inntil LED
lampen blinker blå /rødt og du hører «Pairing».
Søk e er ny Bluetooth enhet og koble til
«Jensen Stadium BT». Når du hører «Paired»
er hodetelefonen tilkoblet og klar til bruk.

5. Ikke demonter hodetelefonen.

Svare/legge på samtale

Trykk ko av/på knappen for å svare en
samtale eller legge på.

6. Ikke slå eller bank på hodetelefonen.

Avvis samtale / ring opp
siste utgående nummer

Trykk og hold av/på knappen i 3 sekunder for å
avvise en samtale. Trykk ko to ganger for å ringe
opp sist brukte utgående nummer.

Play / pause

Trykk ko på av/på knappen for å ski e mellom
Play og Pause.

Lydvolum opp

Trykk ko på

Neste sang

Trykk og hold 1 sekund for å ski e til neste sang.

Stemmeassistent

Trykk og hold begge knappene i 1 sekund for å
sta e sma telefonens stemmeassistent
(Google Assistant / Siri).
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Lydvolum ned

Trykk ko på

- knappen for å senke lydvolumet.

Forrige sang

Trykk og hold 1 sekund for å ski e til forrige sang.

Lyd inn (AUX)

Lyd-inn for tilkobling til sma telefon, datamaskin,
TV m. m.
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USB ladepo

Koble medfølgende USB-kabel til din PC eller
annet USB strømu ak for å lade hodetelefonen.
LED lampe status
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Sammenkobler

Blinker blå og rødt.

Sammenkoblet

Blinker hu ig blå hve 5 sekund.

Pågående samtale

Blink sakte blå hve 5 sekund.

Lading av ba eriet

Rødt lys.

Lavt ba erinivå

Blinker hu ig rødt to ganger hve 5 sekund.

Mikrofon

4. Unngå å plasser hodetelefonen i direkte sollys over lengre tid.

7. Pass på å skru av hodetelefonen før du legge de i bagg, veske,
lommer eller liknende.
8. Vennligst lad ba eriet på hodetelefonen minst én gang i måneden.

+ knappen for å øke lydvolumet.
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1. For å hindre skade på hørsel anbefales det ikke å bruke
hodetelefonen på høyt volum over lengre tid.

Skru på

Sammenkobling

Bruk av hodetelefonen:

Sikkerhetsinformasjon:

Mikrofon for samtale.

Kontaktinformasjon:

e-post
Om du opplever problemer eller har spørsmål til produktet kan du gjerne
sende oss en e-post til:
suppo @jensenscandinavia.com

Hjemmeside
www.jensenofscandinavia.com

