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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorafgaand aan gebruik dient de gebruikershandleiding nauwkeurig te 
worden gelezen en vervolgens te worden bewaard voor eventueel later 
gebruik.

• Voorafgaand aan het verbinden van de koptelefoon met het 
afspeelapparaat dient het geluidsvolume te worden verlaagd om 
gehoorschade te voorkomen. Gebruik de koptelefoon niet te lang op het 
hoogste geluidsvolume.

• Niet gebruiken op plekken waar een verminderde hoorbaarheid van 
omgevingsgeluid tot gevaarlijke situaties kan leiden (bijv. op zebrapaden, 
spoortwegovergangen, stations, bouwplaatsen enz.). Het is verboden 
de koptelefoon te gebruiken tijdens het besturen van auto’s, motoren, 
fietsen of andere mechanische voertuigen, daar dit de veiligheid negatief 
kan beïnvloeden.

• Als er een ruis, onprettig gevoel of ander bijeffect optreedt in de oren 
moet onmiddelijk gestopt worden met het gebruik van de koptelefoon.

• Repareer de koptelefoon nooit zelf. In geval van schade dient contact 
te worden opgenomen met een erkend servicepunt voor controle en 
reparatie.

• Bescherm de koptelefoon tegen hard schudden en laat deze niet op de 
grond vallen.

• De koptelefoon dient te worden schoongemaakt met een zacht, licht 
bevochtigd doekje. Gebruik voor reiniging geen chemische middelen of 
detergenten.

• Bescherm de koptelefoon tegen vocht, water en andere vloeistoffen. de 
koptelefoon dient niet te worden gebruikt of opgeborgen bij te hoge of 
lage temperaturen. Bescherm de koptelefoon tegen direct contact met 
zonlicht en warmtebronnen.

• Gebruik geen accessoires die niet origineel voor deze koptelefoon 
bedoeld zijn.

• De koptelefoon niet gebruiken wanneer deze beschadigd is.

BELANGRIJK
• De werktijd en de Bluetooth-dekking zijn afhankelijk van veel factoren en 

kunnen verschillen van de maximale opgegeven waarden.
• Niet alle telefoons ondersteunen de functies die in deze handleiding 

worden vermeld. De opties zijn afhankelijk van de Bluetooth-versie, 
ondersteunde formats en het besturingssysteem.
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PRODUCTBESCHRIJVING

1. + • Indrukken om het volume te verhogen
• Indrukken en ingedrukt houden om naar het 

volgende nummer te gaan
• Indrukken om het volume te verhogen (tijdens het 

gesprek)
2. • Indrukken en ongeveeer 2 sec. vasthouden om de 

hoofdtelefoon in-/uit te schakelen
• Indrukken en ongeveer 5 sec. vasthouden om naar 

de koppelingsmodus te gaan (de hoofdtelefoon moet 
uitgeschakeld zijn)

• Druk om het afspelen te starten / pauzeren (in BT-
modus)

• Druk om de verbinding te beantwoorden / beëindigen 
(in BT-modus)

• Houd ingedrukt om een inkomende verbinding te 
weigeren (in BT-modus)

• Druk tweemaal om verbinding te maken met het 
laatst gekozen nummer (in BT-modus)

• Houd ingedrukt om te schakelen tussen gesprekken: 
houd tijdens een gesprek ingedrukt om de 
verbinding naar de telefoonhoorn te schakelen. 
Houd opnieuw ingedrukt om terug te schakelen naar 
de hoofdtelefoon.
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3. - • Indrukken om het volume te verlagen
• Indrukken en ingedrukt houden om naar het vorige 

nummer te gaan
• Indrukken om het volume te verlagen (tijdens het 

gesprek)
4. Bluetooth / 

laadindicator
Led-indicator (opladen / koppelen / werking)

5. Micro-USB-
poort

Opladen

6. Microfoon Microfoon (spraakverbindignen)
7. ANC-

schakelaar
Verschuiven om ANC in of uit te schakelen (actieve 
ruisonderdrukking)

8. 3,5 mm 
contactdoos

AUX-ingang

9. ANC LED-
indicator

De indicator is groen wanneer de ANC-functie actief is 
/ De indicator is uit wanneer de functie niet actief is

Opmerking: na het instellen van het maximale / minimale volume, laat de 
hoofdtelefoon een korte piep horen.

KOPPELING

Let op: 
• De hoofdtelefoon maakt automatisch verbinding met het apparaat 

waarmee ze al zijn gekoppeld wanneer beide apparaten Bluetooth 
hebben ingeschakeld en zich op minder dan 1 meter van elkaar bevinden.

• Tijdens een inkomende oproep in de Bluetooth-modus schakelt de 
hoofdtelefoon automatisch over naar de verbindingsmodus.

• Plaats apparaten dicht bij elkaar (bij voorkeur 1 meter).

Koppelen (met één apparaat)
1. zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voor het 

overschakelen naar de koppelingsmodus. Houd de BT-knop ongeveer 5 
seconden ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw 
knippert.

Opmerking: als in de koppelingsmodus de hoofdtelefoon binnen 90 
seconden niet koppelt met het externe apparaat, gaat hij naar de 
stand-bymodus. Als u wilt koppelen, schakelt u de hoofdtelefoon 
in de koppelingsmodus uit en opnieuw in. De hoofdtelefoon wordt 
na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld (alleen als de 
hoofdtelefoon niet is gekoppeld met een apparaat).



29

Gebruiksaanwijzing

N
L

2. Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in en zoek naar externe 
apparaten. Selecteer en maak verbinding met de hoofdtelefoon in de 
lijst met beschikbare apparaten.

Opmerking: de naam van de hoofdtelefoon KM0655 is “KM F7A” en 
KM0655L is “KM F7A Lite”.

3. Na een succesvolle verbinding met een extern apparaat, zal de 
hoofdtelefoon het “Verbonden” geluidssignaal laten horen en zal de 
LED-indicator blauw knipperen.

Koppelen (met twee apparaten)
1. Hoofdtelefoons ondersteunen verbinding met twee apparaten 

tegelijkertijd. Het is mogelijk om een hoofdtelefoon tegelijkertijd op 
twee telefoons aan te sluiten en oproepen van elk van hen te ontvangen.

2. Koppel na het koppelen met de eerste telefoon de verbinding los 
(schakel Bluetooth op de eerste telefoon uit of verplaats het uit het 
communicatiebereik).

3. Koppel de hoofdtelefoon met het andere apparaat.
4. Schakel de hoofdtelefoon na het koppelen met het andere apparaat 

uit en weer in. De hoofdtelefoons maken automatisch verbinding 
met het apparaat waarmee ze waren verbonden voordat ze werden 
uitgeschakeld.

5. Sluit de eerste telefoon met een hoofdtelefoon aan op basis van 
de Bluetooth-instellingen van deze telefoon. De hoofdtelefoon is 
tegelijkertijd verbonden met twee apparaten. U moet het afspelen 
handmatig starten vanaf de geselecteerde telefoon.

Opmerking: als u tegelijkertijd bent verbonden met twee telefoons, wordt 
het laatst gevormde nummer ingesteld vanaf de telefoon die voor het eerst 
werd verbonden met de handset.

AUX- MODUS

Om naar de AUX-modus te schakelen, sluit u de audiokabel aan op de 
hoofdtelefoon en het externe apparaat. Start het afspelen vanaf een extern 
apparaat. Om de AUX-modus te verlaten en terug te keren naar de Bluetooth-
modus, koppelt u de audiokabel los van de hoofdtelefoon en het externe 
apparaat. Voor sommige externe apparaten moet de gebruiker, afhankelijk 
van de instellingen, ondersteunde profielen en het besturingssysteem, op 
de BT-knop drukken om het afspelen te hervatten nadat hij terugkeert naar 
de BT-modus.

Let op: 
• de ingebouwde microfoon van de koptelefoon werkt niet in de AUX-
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modus.
• beheer van de afspeellijst en volumeregulatie zijn in de AUX-modus 

uitsluitend beschikbaar via het externe apparaat.
• ondersteuning voor spraakoproepen via een hoofdtelefoon is niet 

beschikbaar in deze modus.
• Als de hoofdtelefoon via een audiokabel op een extern apparaat is 

aangesloten, kunt u niet overschakelen naar de Bluetooth-modus 
- ontkoppel eerst de kabel van de hoofdtelefoon en het externe 
apparaat. Als de hoofdtelefoon is verbonden via Bluetooth, wordt het 
geluid bovendien gedempt nadat u één stekker van de audiokabel hebt 
aangesloten.

ANC FUNCTIE (ACTIEVE RUISREDUCTIE)

ls u externe geluiden wilt nivelleren, schuift u de ANC-knop naar de stand 
AAN - de ANC-led is groen als de functie is ingeschakeld. Om de functie te 
deactiveren, zet u de schakelaar in de UIT-positie.

OPLADEN

Sluit de hoofdtelefoon aan op de oplader of een compatibele USB-poort 
op uw computer. Tijdens het opladen zal de LED-indicator rood oplichten. 
Wanneer het opladen voltooid is, zal de LED-indicator blauw oplichten.

Let op:
• er mogen i.c.m. deze koptelefoon alleen originele accessoires gebruikt 

worden.
• Laad de batterij tenminste eens per 3 maanden op om zijn optimale 

werking te handhaven.
• De batterij van de koptelefoon moet opgeladen zijn om deze in Bluetooth-

modus te gebruiken. In de AUX-modus zal de koptelefoon daarentegen 
zelfs afspelen wanneer de batterij leeg is.

• Wanneer het batterijniveau van de hoofdtelefoon laag is, geeft het 
apparaat om de 5 minuten een geluidssignaal.

• Batterijniveau-indicator: als de hoofdtelefoon is aangesloten op 
een apparaat dat werkt op het Android / iOS-besturingssysteem, 
geeft het batterijniveau van het apparaat ook het batterijniveau 
van de hoofdtelefoon weer. BELANGRIjK: de functie is mogelijk niet 
compatibel met elk apparaat, vanwege verschillende versies van het 
besturingssysteem. de fabrikant garandeert de compatibiliteit van 
functies met elk apparaat dat op Android en iOS werkt niet.
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OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Probleem Oplossing

Hoofdtelefoon 
kan niet worden 
ingeschakeld

zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen

De batterij kan niet 
worden opgeladen

• Als de hoofdtelefoon is aangesloten op de 
USB-poort van de computer, controleren of 
de computer is ingeschakeld en of de poort 
van stroom wordt voorzien.

• zorg ervoor dat de computer niet in de 
energiebesparingsmodus staat.

• Controleer of de micro-USB-kabel correct 
is aangesloten op de hoofdtelefoon en de 
computer / oplader. 

Er kan niet worden 
gekoppeld

zorg ervoor dat de hoofdtelefoon en het 
externe apparaat zich binnen 1 meter van 
elkaar bevinden en dat voor beide Bluetooth is 
ingeschakeld

Er is geen geluid 
tijdens het afspelen

• zorg ervoor dat het externe apparaat het 
A2dp-profiel ondersteunt

• zorg ervoor dat de volumeniveaus op de 
hoofdtelefoon en het externe apparaat op 
het juiste niveau zijn ingesteld.

Vervormd geluid, 
verkort bereik

zorg ervoor dat er geen draadloze apparaten 
in de buurt zijn die de hoofdtelefoon kunnen 
storen

De spraakoproepfunctie 
kan niet worden 
gebruikt

zorg ervoor dat het externe apparaat de juiste 
BT-profielen ondersteunt.

SPECIFICATIES

KM0655 KM0655L
Driverunit 40 mm
Magneet neodymium
Geluidsbereik 20 Hz- 20 kHz
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KM0655 KM0655L
Weerstand 32 Ω
THD ≤5% (1 kHz)
Gevoeligheid 105 ±3 dB / 1 mW (1 kHz)
Nominaal ingangsvermogen 10 mW

Maximum ingangsvermogen 20 mW
ANC functie (actieve ruisreductie) ja
Geluidsniveau max. - 20 dB
Frequentie bereik 50~500 Hz
NFC ja -
Apt-X®-technologie ja -
Ondersteunende codecs SBC, AAC 
Bluetooth 4.0
Bluetooth-bereik tot 10 m
Bluetooth-connectiviteit HSP, HFP, A2PD, AVRCP
Ingebouwde microfoon Elektretmicrofoon 
Gevoeligheid microfoon -42 dB ±2 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/pa)
De S/N-verhouding van de microfoon min. 58 dB (1 kHz)
Spraakoproep ja
Kan met twee apparaten verbonden 
worden

ja

Standby-modus tot 300 uur
Afspeeltijd Tot 16 uur (50% volume, ANC uit)
Werktijd in de ANC-modus tot 12 uur
Gesprekstijd tot 16 uur
Batterij-capaciteit 300 mAh
Voeding 5 V, 200 mA
Batterij-indicator Android, iOS

Poorten AUX-in (3,5 mm),  
micro USB (opladen)

Meerdelige constructie ja
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MEER

Meer info over dit apparaat is beschikbaar op www.krugermatz.com.

Bezoek www.krugermatz.com, om kennis te maken met meer producten en 
accessoires.

Bij vragen of twijfels is het raadzaam om te kijken bij de Veelgestelde Vragen 
onder Hulp-kopje.

Netherlands
Juiste manier van het afvoeren van het product 
(afgedankte elektrische en elektronische toestellen)

de markering op het product of in de ermee verbonden teksten betekent, dat na afloop 
van de gebruiksperiode dient het niet tezamen met ander huisafval verzameld te worden. 
Om schadelijk invloed op het milieu en menselijke gezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen, vragen wij u om het product afzonderlijk van ander afval 
te verzamelen en op een verantwoorde manier te recycleren om het hergebruik van de 
materiele grondstoffen als vaste praktijk te bevorderen. Om meer informatie over de 
plaats en wijze van veilig recyclage te verkrijgen, dienen de huishoudelijke gebruikers 
zich met het verkooppunt te contacteren waarin ze het product hebben aangekocht of 
de lokale overheid. De gebruikers in bedrijven dienen in contact met hun leverancier te 
komen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst raad te plegen. Verwijder het 
product niet tezamen met commercieel afval.

Geproduceerd in Volksrepubliek China voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., 
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. verklaart hiermee dat KM0655 / KM0655L conform 
richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar 
op het volgende adres: www.lechpol.eu.


