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Aan de slag
Inleiding
De Stereo headset STH32 is een waterdichte, open headset voor een hoge
geluidskwaliteit. Je kunt ermee handsfree bellen en naar muziek luisteren.

Overzicht

1

Hoofdtelefoon

2

Snoer

3

Klem
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Afstandsbediening
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Invoerstekker
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De basisaspecten onder de knie
krijgen
De headset dragen
De headset dragen

•

Bevestig de klem naast het headsetsnoer onder de afstandsbediening. Als
de headset op uw kleding is bevestigd, plaatst u de klem dusdanig dat u in
de microfoon kunt spreken om handsfree te telefoneren.
Als u de klem wilt verstellen, maakt u de klem lost en plaatst u deze op een andere plek op
het snoer.

De afstandsbediening gebruiken
Overzicht van afstandsbediening

1

Volume +

2

Middenknop

3

Volume -

4

Microfoon

Het volume besturen
1
2

Druk op Volume + om het volume te verhogen.
Druk op Volume - om het volume te verlagen.
Als u bent verbonden met een iOS-apparaat, past u het volume direct op het iOS-apparaat
aan. De volumeknoppen op de afstandsbediening zijn alleen compatibel met Android™apparaten.
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Een gesprek beantwoorden of weigeren
1
2

Druk op de knop in het midden om een gesprek te beantwoorden Druk
nogmaals om het gesprek te beëindigen
Houd de knop in het midden een seconde ingedrukt om een gesprek te
weigeren
Muziektracks onderbreken of overslaan

1
2
3

•

Druk tijdens het luisteren naar muziek op de knop in het midden om het
muziektrack te onderbreken. Druk nogmaals om de muziek te hervatten.
Druk tweemaal op de knop in het midden om over te springen naar het
volgende track.
Druk driemaal op de knop in het midden om het huidige nummer opnieuw
af te spelen. Druk nogmaals driemaal om terug te gaan naar het vorige
track.
Spraakgestuurd zoeken en spraakacties starten
Houd de knop in het midden ingedrukt om met Google/Siri te praten.

5
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Juridische informatie
Sony STH32
Lees voorafgaand aan het gebruik de apart meegeleverde brochure Belangrijke informatie.
Deze gebruikershandleiding wordt zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Mobile Communications
Inc. of een van haar lokale vestigingen. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder
voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding aanbrengen op
grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur
en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze
gebruikershandleiding verwerkt.
Alle rechten voorbehouden.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België
Sony is het handelsmerk of geregistreerde handelsmerk van Sony Corporation.
Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend,
zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.
Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het
daadwerkelijke accessoire.
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