
Besmart sleep headphone

Gefeliciteerd met je Besmart sleep headphone!

Naast  naar  een ontspannen geluid of muziek te luisteren tijdens je slaap, kuun je 

deze handige “headband” natuurlijk ook gebruiken tijdens het sporten of andere 

activiteiten.

Waar en wanneer je de sleep headspnone ook gebruikkt hij zit altijd comfortabel en 

biedt een prima geluid.

Daarnaast heeft de headband ook een ingebouwde microfoon zodat je ook handsfree 

kan bellen!

Laad voordat je de sleep headphone gaat gebruiken deze volledig op met de 

bijgeleverde USB kabel en een gewone telefoon USB lader/adapter of door de 

kan\blel aan te sluiten op je PC/laptop.

Laden duurt ongeveer een uur. De status led zal rood zijn. Bij volledige oplading zal 

de led blauw kleuren



Aan zetten

druk ongeveer 4 seconden de pay/pause knop in

Uit zetten

druk ongeveer 4 seconden de pay/pause knop in

Hoe paar je de Headphone met bluetooth?

Houd de play button ongeveer 4 seconden ingedrukt tot je de rode en blauwe 

ledlampjes ziet knipperen.

Kijk nu op je telefoon of ander bluetooth apparaat bij de bluetooth instellingen en 

kijk of de sleepheadphone in de lijst staat. Meestal zal deze zich melden als BT01 
selecteer deze en je sleep headphone is verbonden.

Telefoon opnemen

om je telefoon op te nemen druk je bij een inkomend telefoontje op de play/pause 

button. Ben je op dat moment naar muziek aan het luisteren dan zal deze automatisch 

stoppen.

Om het gesprek te beëindigen druk je weer op de play/pause knop.

Muziek afluisteren

Als de sleep headphone gekoppeld is dan kunt u gewoon op uw telefoon of ander 

bluetooth apparaat uw muziek afspelen.

Gebruik de knopjes op de hoofdband om af te spelen, te pauzeren of een song over te 

slaan.

Functies

 volume omlaag druk lang op – knop

 Volume omhoog druk lang op de + knop

 Vorige song druk kort op de – knop

 Aan/Uit zetten Lang drukken op de play/pause 
                           knop   
 Afspelen/pauzeren muziek Kort op de play/pause

                                               knop drukken    
 Opnemen Telefoon druk kort op play/pause knop 
 Ophangen telefoon  druk kort op play/pause knop   

Veel plezier van  en met uw nieuwe sleep headphone!


