
Better Sound in Every Ear

BRUG AF QT4 MIKROFON OG CLIP

Metalplade med nøglebåndshul    
(holder clippen magnetisk til beklædning)

Ladekontakter (forsænkninger)

Magnetkontakter på clip
Nøglebånd med justerbar 

strop og fastgørelseselementUSB-ladestik

TRIN 2: Sørg for, at din QT4 Mic 
er sikkert placeret i clippen 
med metaldupperne på mikro-
fonen på linje med forsænk- 
ningerne i clippen.

TRIN 4: Stik den anden ende af 
USB-kablet i strømadapteren.

OPLADNING AF DIN QT4 MIC VED HJÆLP AF CLIPPEN

TRIN 5: Stik strømadapteren 
i stikkontakten.

TRIN 3: Sæt USB-kablet  
i ladestikket på clippen.

TRIN 6: Du ser et rødt lys på 
QT4 Mic, hvilket angiver, at 
den bliver opladet.

TRIN 7: Når opladningen er 
100 % færdig, bliver lyset blåt.

1.   
ÆÆ Æ

TRIN 1: Brug spidsen af en 
pen til at flytte batterirum-
mets +/- kontakt til 
+ position på QT4 Mic.
Sluk IKKE!

QT4 MIC
TILBEHØRSGUIDE www.clearsounds.com

MMFB Mikrofon multifunktionsknap:  
Knappen bruges til at parre og forbinde 
QT4 Mic til Quattro 4L enheden og justere 
følsomhedsniveauet af QT4 Mic.

Batterikontakt: Der er en batterikontakt på  
QT4 Mic. Denne kontakt SKAL være i + position 
på Mic 4.0, for at enheden kan fungere. Når 
der skiftes – position, frigøres batteriet fra 
kredsløbet. Denne kontakt skal IKKE sættes i 
–position. Formålet med den er at 
beskytte batteriet under opbevaring.



TRIN 2: Hurtig parring og forbindelse af 
QT4 Mic: Tryk og hold MMFB på mikro-
fonen, til den blinker rødt og blåt.

PARRING OG TILSLUTNING AF QT4 MIC TIL QUATTRO 4L

PARRING OG TILSLUTNING AF QT4 MIC TIL ANDRE BLUETOOTH AFLYTNINGSENHEDER

TRIN 3: Quattro 4L siger "Paired" og 
derefter "Device (nummer) connected". 

Æ
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PARRING

QT4 Mic er allerede parret fra fabrikken. Hvis den imidlertid af en eller anden årsag blev fjernet fra parringslisten, 
er det nemt at genparre den.

Du kan også bruge din QT4 Mic sammen med andre Bluetooth aflytningsenheder.  Se din Bluetooth aflytningsen-
heds brugervejledning for at finde multifunktionsknappen til parring og identificere dens parringsindikatorer. 
Når dine enheder er parret, skal du trykke på MMFB på din QT4 Mic for at tilslutte og bruge den, og den vil påbe-
gynde et opkald til aflytningsenheden.  Se brugervejledningen til din Bluetooth aflytningsenhed for svar og forbind-
elsesanvisninger. 

TRIN 1: Sæt QT4 Mic i en posi-
tion, hvor den bedst fanger de(n) 
stemme(r), du vil høre. På QT4 
Mic trykkes der KORTVARIGT på 
MMFB på mikrofonen, og en-
heden begynder at forbinde til 
Quattro 4L.

FORBIND OG BRUG

TRIN 2: Quattro 4L LED'en 
blinker rødt og blåt og 
forbinder automatisk.

Æ Æ

TIP:  QT4 Mic skal være inden for 10 m. fra Quattro 4L for at fungere korrekt. 

TRIN 4: For at afslutte 
forbindelsen, trykkes og 
holdes MFB. Quattro 4L 
siger "Call Terminated".

TRIN 3: Rul gennem de fire 
niveauer af lydfølsomhed ved at 
trykke og slippe MMFB, indtil du 
når det ønskede niveau.

ÆHOLD

3.   

4.   

SÅDAN BÆRES QT4 MIC CLIPPEN2.   

MULIGHED 1: På tøjet - Fastgør den med 
metalpladen til beklædningen på den, som 
taler. For bedste ydelse placeres clippen så 
tæt på munden som muligt. 

MULIGHED 3: I bilen - Når 
du kører bil, kan du fast-
gøre clippen til sikkerheds-
selen på den person du 
snakker med, på samme 
måde som på tøjet. 

MULIGHED 2: Brug af nøglebåndet - Fastgør 
nøglebåndet til hullet i metalpladen. Metal-
pladen sætter sig magnetisk fast på bag-
siden af clippen. Hæng nøglebåndet omkring 
halsen og skub plastikjusteringen for at 
tilpasse længden.

QT4 Mic clippen kan bæres på mange måder.

TRIN 1: Sørg for, at der er slukket for 
Quattro 4L, tryk og hold derefter mul-
tifunktionsknappen (MFB) i cirka seks 
sekunder, indtil LED'en blinker rødt og blåt.



 

Genbrugsdirektiver 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr) er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, 
bliver genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan 
bruges, må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

 
-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.  

 
Hvis du følger disse instruktioner, er du med til at beskytte mennesker og miljø.  
 
 
 
 


