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vi har lavet en smart 
videobrugsanvisning til dig,  

så det er nemt at lære 
alt om brug af din

skriv følgende link i din webbrowser, så du kan 
se videobrugsanvisningen til clip&talk:

www.youtube.com/theclipandtalk

eller scan nedenstående QR-KODE
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garanti

registrer dig nu for at aktivere din clip&talk-garanti
du aktiverer din clip&talk-garanti ved at sende en e-mail til os på
 warranty@clipandtalk.com inden for 30 dage efter købsdatoen med følgende information: 
1. navn og efternavn  2. hvor købte du din clip&talk?  3. købsdato  4. telefonnummer.

garantivilkår for produktet
din clip&talk har en 1-årig begrænset garanti over for defekter i materialer og konstruktion.

hvad er ikke omfattet
garantien dækker ikke produktfejl, du har forårsaget (alle defekter eller funktionsfejl, som 
skyldes forkert brug, manglende overholdelse af anvisningerne, misbrug eller brug med 
forkert eller fejlbehæftet udstyr). den dækker ikke hændelige skader, og desuden gælder 
garantien ikke, hvis du har åbnet et produkt, der ikke er beregnet til at blive åbnet – forsøg ikke 
selv at udbedre noget. denne garanti dækker ikke service eller support for tredjepartsprodukter, 
der bruges sammen med clip&talk, herunder, men ikke begrænset til, mobiltelefoner og tablets.

dokumentation og anmeldelse af en skade
vores garantiafdeling vil muligvis anmode om en kvittering i forbindelse med din 
anmeldelse for at sikre, at garantikrav vedrører originale clip&talk. hvis en kvittering er 
påkrævet, vil du modtage en e-mail, hvor det anmodes om, at vi får tilsendt en kopi pr. 
e-mail. du kan anmelde en skade ved at sende en e-mail til os på warranty@clipandtalk.com 
sammen med følgende oplysninger: 1. navn og efternavn  2. hvor købte du din clip&talk? 
3. købsdato  4. telefonnummer  5. hvilke problemer eller defekter har du oplevet med din 
clip&talk. vi vil efter eget skøn reparere eller udskifte produkter, der viser sig at være defekte, 
hvad angår materiale eller konstruktion. hvis dit produkt ikke længere fremstilles eller er 
udsolgt, kan vi erstatte det med et lignende eller bedre produkt efter vores valg.
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1. tillykke og tak
tillykke med dit køb af clip&talk! clip&talk er et helt unikt patentanmeldt produkt, der lader din 
sikkerhed, sundhed og produktivitet komme i højsædet! tak for dit køb, og sørg for at bruge 
clip&talk som vist i denne brugsanvisning, så du kan bruge den så sikkert som muligt og få 
størst mulig glæde af den!

2. hvad kan clip&talk
• foretage og modtage opkald fra din mobilenhed trådløst og håndfrit
• lytte til musik og lyd fra din mobilenhed trådløst og håndfrit
• én enhed med øresnegl, klips og bluetooth, der kan klipses på tøj, tasker og andre genstande, 

så det er nemt og praktisk, og du har den lige ved hånden, når du modtager et opkald
• 2-3 sekunders automatisk telefontilslutning og besvarelse af opkald, som betyder, at du kan 

lade clip&talk være slukket, når den ikke er i brug, så der opnås lang standbytid og spares 
på batteriet for clip&talk og mobiltelefonen

• afspille lyd fra populære apps og mobile tjenester som f.eks. Skype, YouTube, WeChat, Viber, 
Facebook Chat og QQ

• afspille lyd fra din gps-applikation på din mobiltelefon, så du tydeligt kan høre alle 
køreanvisninger direkte i øret

• understøtter talekommandoer/funktioner til talegenkendelse på din mobilenhed, f.eks. Siri 
(Apple iOS) og andre programmer til talegenkendelse

• multipunkt – kan bruges til to mobilenheder samtidig
• advarsel, hvis telefonen fjernes fra brugeren (tyveri/glemt telefon)
• talemeddelelser, som gør den nem at bruge
• stereo-headset ved brug med øresneglstilbehør (medfølger)
• clip&talk-batteriniveauindikator (kun iPhone)
• kan bruges sammen med mobiltelefoner, tablets, computere og andre enheder med bluetooth
• regulering af lydstyrke
• afspil/pause/næste/forrige – styring af sange
• dedikeret svarknap, når den er tændt
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3. Fire centrale funktioner for clip&talk

PÅ

AF

2 sek.

1

4

3

2

PÅ

AF

øretelefon og klips – én enhed 2-3 sekunder om automatisk 
tilslutning og besvarelse, når 
den tændes – sparer på batteriet

klips den på tøj, tasker osv., så 
den er nem at bruge og have med

nem at bruge, når du modtager opkald 
klips den af, tænd og tal
sluk, og klips den på, når du er færdig
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4. om clip&talk

multifunktionsknap

øretelefon

øresnegl

tænd/sluk-knap

indikatorlys

mikrofon
lydstyrke +/-

klips

micro 
USB-opladningsport

inkluderet i pakken: 

• clip&talk bluetooth-headset
• brugsanvisning
• stereohøretelefon
• USB-opladningskabel
• øretelefon (8 stk.) + ørekrog (2 stk.)
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5. kom godt i gang
sørg for at gøre følgende, før du bruger clip&talk:
• oplad clip&talk (se 6 nedenfor)
• aktiver bluetooth-funktionen på din mobilenhed (se brugsanvisningen til din mobilenhed)
• par clip&talk med din mobiltelefon/mobilenhed (se 8 nedenfor)

6. opladning af clip&talk
(se billedet i 4 ovenfor)
• sørg for, at tænd/sluk-knappen på clip&talk er i slukket position
• sæt den ene ende af USB-opladningskablet i micro USB-opladningsporten på clip&talk 

og den anden ende i USB-porten på din computer eller en anden oplader med USB-port
• når clip&talk begynder at oplade, lyser indikatorlyset rødt
• lad clip&talk oplade helt (+/- 2 timer). når den er fuldt opladet, slukkes det røde indikatorlys

batteriets levetid reduceres væsentligt, hvis clip&talk forbliver afladet i lang tid, så sørg for at 
genoplade clip&talk mindst en gang om måneden.

7. tænd og sluk for clip&talk
(se billedet i 4 ovenfor)
• tænd for clip&talk ved at trykke tænd/sluk-knappen mod højre til tændt position
• sluk for clip&talk ved at trykke tænd/sluk-knappen mod venstre til slukket position
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8. parring af clip&talk med din mobilenhed
clip&talk kan tilsluttes mobiltelefoner og andre enheder med bluetooth, f.eks. tablets, 
mp3-afspillere, laptops og computere, ved hjælp af en procedure kaldet “parring”, som er 
enkel og nemt og hurtigt kan gøres ved at følge nedenstående trin:
• sørg for, at bluetooth-funktionen på din enhed er slået til (se, hvordan du gør dette, 

i brugsanvisningen til din mobilenhed), og at din mobilenhed og clip&talk er tæt på 
hinanden (10-20 cm)

• tænd for clip&talk. indikatorlyset begynder at blinke skiftevist rødt og blåt, 
og talemeddelelsen siger “pairing” (parring). clip&talk er nu klar til parring

• åbn bluetooth-menuen på din mobilenhed, og sæt den til at søge efter nye enheder. 
efter et par sekunder vil du kunne se “clip&talk stereo”

• vælg “clip&talk stereo”, og vent, indtil din mobilenhed og clip&talk er forbundet med 
hinanden. hvis din mobilenhed beder om en adgangskode, skal du indtaste 0000. så snart 
der oprettes forbindelse, siger talemeddelelsen for clip&talk “your headset is connected” 
(dit headset er tilsluttet), og indikatorlyset blinker blåt

Bemærk:
• sørg for, at du gennemfører ovenstående trin inden for tre minutter efter tænding 

af clip&talk, da den maks. forbliver i parringstilstand i tre minutter
• gentag ovenstående trin, hvis parring ikke lykkes i første forsøg. sommetider kan 

det tage 2-3 forsøg at foretage parring, afhængigt af din mobiltelefons/-enheds 
mærke og model
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9. parring af clip&talk med en ekstra mobilenhed
clip&talk kan bruges med to mobilenheder samtidig. du kan parre den med en ekstra 
mobilenhed ved at følge nedenstående trin:
• når du har foretaget parring med den første mobilenhed som angivet i 8 ovenfor, skal du 

slukke for den første mobilenhed eller deaktivere bluetooth-funktionen på denne enhed 
og derefter slukke for clip&talk

• sørg for, at bluetooth-funktionen på den ekstra mobilenhed er slået til (se, hvordan du gør 
dette, i brugsanvisningen til din mobilenhed), og at den ekstra mobilenhed og clip&talk er 
tæt på hinanden (10-20 cm)

• tænd for clip&talk. indikatorlyset begynder at blinke skiftevist rødt og blåt, 
og talemeddelelsen siger “pairing” (parring). clip&talk er nu klar til parring

• åbn bluetooth-menuen på den ekstra mobilenhed, og sæt den til at søge efter nye enheder. 
efter et par sekunder vil du kunne se “clip&talk stereo”

• vælg “clip&talk stereo”, og vent, indtil der oprettes forbindelse mellem den ekstra 
mobilenhed og clip&talk. hvis den ekstra mobilenhed beder om en adgangskode, skal 
du indtaste 0000. så snart der oprettes forbindelse, siger talemeddelelsen på din clip&talk 
“your headset is connected” (dit headset er tilsluttet), og indikatorlyset blinker blåt

sluk for clip&talk efter parring med den ekstra mobilenhed. sørg derefter for, at begge dine 
mobilenheder er tændt med bluetooth-funktionen aktiveret. tænd for clip&talk, hvorefter 
den automatisk forbindes med begge mobilenheder, og du hører talemeddelelsen “your 
headset is connected” (dit headset er tilsluttet), hver gang der oprettes forbindelse til de 
enkelte mobilenheder. hvis en af enhederne ikke automatisk forbindes med clip&talk, skal 
du slukke for clip&talk og derefter tænde igen. hvis enheden stadig ikke forbindes automatisk, 
skal du gå til bluetooth-indstillingerne på denne enhed, kontrollere, at bluetooth-funktionen 
er aktiveret, og manuelt oprette forbindelse til clip&talk ved at trykke på “clip&talk stereo” 
på listen over parrede enheder. hvis du fortsat har problemer med parring, anbefaler vi, at 
du nulstiller clip&talk (se 22 nedenfor), sletter clip&talk som enhed på den parrede liste 
på begge dine mobilenheder og derefter følger trinnene i 8 og 9 igen.
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10. sådan bruger du clip&talk i praksis
clip&talk har nogle helt unikke funktioner. den første unikke funktion er, at hele 
enheden fungerer som en klips, der kan klipses på dit tøj, din taske osv., så den er nem 
at tage med dig og altid er lige ved hånden! den anden unikke funktion er, at når du 
tænder for den, opretter den automatisk forbindelse til din mobilenhed og besvarer 
automatisk et indgående opkald, hvilket tager i alt ca. 2-3 sekunder.

• den unikke anbefalede metode ved brug af clip&talk i praksis

sørg for, at clip&talk er slukket, og klips den fast på blusen, tasken, tøjet osv.

når du modtager et opkald, skal du blot klipse den af, tænde, sætte den i øret og begynde at 
tale! (clip&talk forbindes automatisk med din mobilenhed og besvarer dit opkald i løbet 
af 2-3 sekunder!). når du afslutter opkaldet, skal du slukke for clip&talk og klipse den på igen! 
NEMT, PRAKTISK, ENKELT OG SIKKERT! og det virkelig smarte er, at fordi clip&talk er slukket, 
når den er klipset på, har du masser af standbytid og sparer på batteriet på både clip&talk 
og din mobilenhed!

hvis du ønsker at foretage et opkald, 
skal du blot klipse den af, tænde, 
sætte den i øret, indtaste eller vælge 
nummeret og ringe op! (clip&talk 
forbindes automatisk med din 
mobilenhed i løbet af 2-3 sekunder!). 
når du er færdig med opkaldet, 
skal du blot slukke for clip&talk og 
klipse den på igen! NEMT, PRAKTISK, 
ENKELT OG SIKKERT!

nem at bruge 
– klips den af, 
når du modtager 
et opkald, tænd 
og tal, og sluk 
og klips den af, 
når opkaldet 
er færdigt.

PÅ

AF

2 sek.

1

4

3

2

PÅ

AF
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10. sådan bruger du clip&talk i praksis (fortsat)
• når du er ude at køre, anbefaler vi, at du bruger clip&talk på følgende måde:

før du begynder at køre, skal du klipse clip&talk af, tænde for den og sætte den i øret. 
den opretter forbindelse til din mobiltelefon, og du vil kunne høre “your headset is connected” 
(dit headset er tilsluttet). lad clip&talk sidde i øret under hele køreturen.

anbring mobiltelefonen i en pålidelig holder, så du nemt kan se skærmen, uden at du er nødt 
til at flytte tæt på den eller røre ved den.

når du modtager et opkald, kan du høre ringelyden gennem clip&talk i øret, og du besvarer 
opkaldet ved at trykke på multifunktionsknappen (se 4 ovenfor). når dit opkald er færdigt, 
kan du afslutte det ved at trykke på multifunktionsknappen igen.

• undgå kontakt med mobiltelefonen under kørsel
• undgå at foretage opkald – hvis det er absolut nødvendigt at foretage et opkald, skal du 

stoppe bilen langsomt i et sikkert område langt væk fra farer eller trafik, ringe op igen, 
og når opkaldet så er aktivt via clip&talk, kan du køre videre. vær ekstra forsigtig, når du 
kører ud i trafikken igen. du kan også foretage et opkald vha. Siri (iPhone iOS) eller andre 
funktioner til talegenkendelse på din mobilenhed (se 21 nedenfor)

• besvar kun opkald, der er absolut nødvendige – hvis du modtager et opkald og er nødt til 
at tage det, skal du besvare det som beskrevet ovenfor

bemærk: i visse lande er det forbudt at bruge mobiltelefon i bilen selv med 
bluetooth-headset, så sørg for at sætte dig ind i den gældende lovgivning i dit land.

din sikkerhed og sikkerheden for andre i dine omgivelser er vigtigst!

når du er færdig med at køre, kan du tage clip&talk ud af øret, slukke for den, klipse den fast på 
tøjet, tasken osv. og stige ud af bilen.
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11. brug af clip&talk med 2 mobilenheder
clip&talk kan tilsluttes to mobilenheder samtidig. det betyder, at du kan bruge funktionerne 
på clip&talk til begge enheder. Følg instruktionerne i 8 og 9 ovenfor angående, hvordan 
clip&talk tilsluttes to mobilenheder.

12. sådan besvarer, afslutter og afviser du et opkald 
eller ringer op igen
• besvarelse af et opkald – du kan besvare et opkald på to måder med clip&talk. den første 

måde er ved blot at tænde for den. den opretter automatisk forbindelse til din mobilenhed 
og besvarer dit opkald i løbet af 2-3 sekunder. den anden måde er ved blot at trykke på 
multifunktionsknappen (denne måde kræver, at der er tændt for clip&talk, før opkaldet 
modtages). se 10 ovenfor

• afslutning af et opkald – du kan afslutte et opkald på to måder med clip&talk. den første 
måde er ved blot at trykke på multifunktionsknappen. den anden måde er ved at trykke 
på knappen til afslutning af opkald på din mobiltelefon

• afvisning af et opkald – hvis der er slukket for clip&talk, når du modtager opkaldet, 
kan du afvise det ved at trykke på knappen til afvisning af opkald på din mobiltelefon. 
hvis clip&talk er tændt, når du modtager opkaldet, kan du afvise det ved at trykke på 
multifunktionsknappen to gange

• genopkald – du kan ringe op igen på to forskellige måder ved hjælp af clip&talk. den første 
måde er at trykke to gange på multifunktionsknappen (det kræver, at der allerede er tændt 
for clip&talk, og at den er forbundet med din mobiltelefon). den anden måde er ved at 
ringe op igen direkte fra din mobiltelefon

13. sådan justerer du lydstyrken for clip&talk
du kan indstille lydstyrken for clip&talk under et opkald, eller mens du lytter til lyd/musik 
ved at trykke på lydstyrkeknappen “+” eller “-”. når lydstyrken når maksimum- eller 
minimumniveauet, lyder der et bip. vi anbefaler, at du også indstiller lydstyrken direkte 
på mobilenheden ved at trykke på lydstyrkeknapperne, som normalt sidder på siden af 
din mobilenhed.
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14. brug af clip&talk til at afspille musik fra enheden
• afspilning af musik – du kan høre musik, der afspilles via mobilenheden, på clip&talk. 

sørg for, at clip&talk er tændt og forbundet med din mobilenhed. vælg den eller de sange, 
du vil høre, og tryk på afspilning på din mobilenhed. du kan stoppe sangen midlertidigt 
ved at trykke kortvarigt på multifunktionsknappen og trykke kortvarigt igen for at 
genoptage afspilning. 
for iPhone kan du også starte afspilning af musik ved blot at tænde for clip&talk og trykke 
på multifunktionsknappen én gang

• skift af sange – du kan skifte til næste sang ved at trykke kort på lydstyrkeknappen “+” 
og skifte til næste sang ved at trykke kort på lydstyrkeknappen “-”

• indstilling af lydstyrken – se 13 ovenfor for at få information om, hvordan lydstyrken justeres
• stereolyd – clip&talk leveres med en stereoøretelefon, som kan bruges til at høre 

musik/lyd i stereo. du skal blot slutte stereoøretelefonens micro USB-stik til micro 
USB-opladningsporten på clip&talk, anbringe øretelefonen i det ene øre og derefter 
clip&talk i det andet, hvorefter du kan lytte til musik/lyd i stereo

15. funktion på clip&talk til forhindring af tyveri/tab 
af mobiltelefon
clip&talk kan hjælpe med at forhindre tab/tyveri af din mobiltelefon. når clip&talk sidder i øret 
og er forbundet med din mobiltelefon, lyder alarmen “beyond the rage of connections” 
(uden for forbindelsesområdet), når din mobiltelefon er mere end 8-10 meter fra clip&talk. 
på den måde ved du, at du enten har glemt din mobiltelefon, eller at nogen har taget den.

16. afspilning af lyd fra populære apps/gps/ 
opkaldstjenester
clip&talk gør det muligt at høre lyd fra populære apps og opkaldstjenester som f.eks. Skype, 
Viber, Facebook Chat, WeChat, QQ. desuden kan du høre lyden fra din gps-applikation på din 
mobiltelefon, f.eks. fra Google Maps og Apple Maps. Du skal blot tænde for den, sørge for, 
at den er tilsluttet din mobiltelefon, og starte din app/gps/opkaldstjeneste.
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17. sådan bærer du clip&talk
• på din krop – når du ikke bruger clip&talk, kan du klipse den fast på din bluse, tøj, taske 

osv. NEMT OG ENKELT
• på øret – clip&talk leveres med øretelefon og ørekrog. vi anbefaler, at du prøver at nøjes 

med at sætte øretelefonen i øret og se, om den sidder ordentligt. du kan også justere 
øretelefonens lille “øre” mod venstre eller højre, så den sidder bedre fast (pas på ikke at 
beskadige øretelefonen, når det lille øre flyttes mod venstre eller højre). hvis øretelefonen 
ikke sidder ordentligt fast, kan du klipse ørekrogen på og også bruge den

18. talemeddelelser fra clip&talk
clip&talk benytter talemeddelelser, hvilket gør den nem at bruge. disse talemeddelelser lyder 
under følgende forhold:
• “power on” (tændt) – dette lyder, når du tænder for clip&talk
• “pairing” (parring) – dette lyder, når clip&talk er klar til parring
• “your headset is connected” (dit headset er tilkoblet) – dette lyder, når clip&talk er 

tilsluttet mobilenheden
• “power off” (slukket) – dette lyder, når clip&talk er slukket
• “your headset is disconnected” (dit headset er frakoblet) – dette lyder, når clip&talk er 

frakoblet fra mobilenheden
• “beyond the range of connections” (uden for forbindelsesområdet) – dette lyder, når 

din mobilenhed er mere end 8-10 meter væk fra clip&talk
• “battery full” (batteri fuldt) – dette lyder, når batteriet er helt opladet
• “battery level high” (batteriniveau højt) – dette lyder, når batteriniveauet er højt
• “battery level medium” (batteriniveau mellemhøjt) – dette lyder, når batteriniveauet er 

mellemhøjt
• “battery level low” (batteriniveau lavt) – dette lyder, når batteriniveauet er lavt
• “recharge headset” (genoplad headset) – dette lyder, så du kan genoplade
• “incoming call” – dette lyder på Android-mobilenheder, når der kommer et indgående opkald
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19. sikkerhed, tips og vedligeholdelse af clip&talk
• høj lydstyrke – undgå høj lydstyrke, da det kan medføre høretab. indstil lydstyrken for 

clip&talk til et behageligt niveau, som ikke er højere end nødvendigt for at høre dit opkald
• rengøring – rengør clip&talk med en blød tør klud
• vand – hold clip&talk væk fra vand. enhver form for kontakt med vand vil beskadige 

clip&talk
• opbevaring – undgå at opbevare eller bruge clip&talk ved temperaturer under 15°C eller 

over 55°C, da batterilevetiden ellers vil blive reduceret
• USB-opladningskabel –  oplad clip&talk med det originale opladningskabel
• afmontering af batteri – forsøg ikke at fjerne batteriet fra clip&talk, da det er et indbygget 

genopladeligt batteri

20. batteriniveauindikator
batteriniveauet for clip&talk kan ses i øverste højre hjørne på din iOS-enhed. bemærk, at 
denne funktion ikke er tilgængelig i Android eller på andre mobilenheder.

21. brug af Siri (iPhone iOS) og andre programmer til 
talegenkendelse med clip&talk
clip&talk understøtter Siri (iPhone iOS) og andre programmer til talegenkendelse, der findes 
på din mobilenhed.

du kan aktivere Siri eller andre programmer til talegenkendelse/talekommandoer og bruge 
talekommandoer direkte fra clip&talk ved blot at trykke to gange på lydstyrkeknappen “+”.
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22. sådan nulstiller du clip&talk
du kan nulstille clip&talk ved at trykke på begge lydstyrkeknapperne "+" og "-" kontinuerligt 
i 5-7 sekunder. det kræver, at clip&talk er tændt og IKKE er forbundet med din enhed.
når du har nulstillet clip&talk, skal du følge anvisningerne og trinnene i denne brugsanvisning 
for at parre den med alle dine mobilenheder og komme i gang med at bruge den igen. 
vi anbefaler, at du nulstiller clip&talk i følgende tilfælde:
• du har nye mobilenheder og ønsker at slette al tidligere parring af clip&talk med gamle 

mobilenheder, så du i stedet kan parre med de nye mobilenheder
• din clip&talk fungerer ikke korrekt eller som angivet i denne brugsanvisning
• din ekstra mobilenhed kan ikke parres med eller oprette forbindelse til clip&talk

23. tekniske specifikationer
• Bluetooth V4.1
• understøtter HSP, HFP, A2DP, AVRCP
• sendeeffekt: klasse 2
• arbejdsafstand: <= 10 m
• frekvensområde: 2,4026 GHz – 2,480 GHz
• opladningstid: <= 2 timer
• taletid: <= 5 timer
• musiktid: <= 4 timer
• standbytid, når den er tændt: <= 70 timer
• standbytid, når den er slukket: <=  100 dage
• vægt: 10g
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24. tabel med funktioner
FUNKTIONSKNAP

FUNKTION multifunktionsknap tænd/sluk VOL + VOL – talemeddelelse indikatorlys

tænd knap i tændt 
position

power on 
(tændt)

blåt og rødt lys 
blinker skiftevist 

én gang

parring knap i tændt 
position

pairing 
(parring)

blåt og rødt lys 
blinker skiftevist 

hurtigt

sluk knap i slukket 
position

power off 
(slukket)

rødt lys blinker 
én gang

besvarelse af 
opkald kort tryk "doo-bip"

blåt lys blinker 
én gang hvert 3. 

sekund

afvisning af 
opkald kort dobbelt tryk "doo"

blåt lys blinker 
én gang hvert 3. 

sekund
afslutning af 

opkald kort tryk "doo" blåt lys blinker 
én gang

taleopkald/siri dobbelt 
tryk "doo"

blåt lys blinker 
én gang hvert 3. 

sekund
overførsel af 

opkald
dobbelt 

tryk "doo" rødt lys blinker

genopkald af 
sidste nummer dobbelt tryk "doo" blåt lys blinker

midlertidigt 
stop af musik kort tryk

blåt lys blinker 
to gange hvert 3. 

sekund

afspilning af 
musik kort tryk

blåt lys blinker 
én gang hvert 3. 

sekund
forrige sang kort tryk
næste sang kort tryk

øget lydstyrke langt tryk "bip", når maks. 
lydstyrke nås

reduceret 
lydstyrke langt tryk "doo", når min. 

lydstyrke nås
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support
send os en e-mail på:

support@clipandtalk.com

© 2014 clip&talk llc. alle rettigheder forbeholdes. alle der heri anførte varemærker tilhører deres 
respektive ejere. bluetooth®-ordet, -symbolet og logoer er ejet af bluetooth sig, inc., og enhver brug 
af disse gives på licens. design og specifikationer kan blive ændret uden varsel.
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