
Tips bij gebruik Bluetooth hoofdtelefoon. 

 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon goed is 

opgeladen 

 Verbind met de hoofdtelefoon zoals de 

video en gebruiksaanwijzingen laten zien 

 Meestal werkt verbinden als volgt: houdt 

de on/off knop een paar seconden lang ingedrukt (dan gaat hij blauw knipperen en dan staat 

hij aan) en nog langer bij de eerste keer verbinden (dan gaat hij rood/ blauw knipperen en 

dat is de zoek-naar-telefoon-stand). Dit laatste is altijd nodig bij de allereerste keer 

verbinden, daarna hoeft het nooit meer en zal hij automatisch je telefoon vinden als hij aan 

staat.  

 Soms is het nodig om je telefoon op ‘zichtbaar voor andere apparaten’ te zetten. Op je 

telefoon zie je dan de hoofdtelefoon verschijnen in de lijst (meestal onderaan) en dan klik je 

daarop en dan wordt hij verbonden en kun je muziek luisteren. Uitzetten doe je door de on/ 

off knop weer ingedrukt te houden (dan wordt het lampje kort rood). Ook kun je in ons 

Youtube kanaal zoeken op ‘Hoe sluit je een bluetooth hoofdtelefoon aan? ‘ 

 De hoofdtelefoon is altijd zichtbaar in de bluetooth apparaten  

 Sommige telefoons hebben een heel goed bluetooth signaal en sommige een wat minder 

goed signaal. Dit heeft onder andere te maken met de hardware in de telefoon. Daardoor 

kan het voorkomen dat de telefoon in de sportarmband om de andere arm gedragen moet 

worden voor een stabielere verbinding 

 De accu van de hoofdtelefoon een keer goed leeg laten lopen en daarna volledig opladen kan 

ook helpen om een betere verbinding te krijgen 

 NB het lampje gaat rood branden als de hoofdtelefoon wordt opgeladen. 

 Het kleine stekkertje van de hoofdtelefoon aansluiting kan maar op 1 manier in de 

hoofdtelefoon en dus niet andersom. Bekijk dus goed wat de juiste manier is. 

 Het volume kan hard en zacht. Bij de bluetooth hoofdtelefoons met verwisselbare oordopjes 

zal je merken dat een kleiner of juist groter dopje (afhankelijk van ooringang) een behoorlijk 

hoger hoorbaar volume geeft. Daarnaast neemt het draagcomfort toe. De moeite waard om 

het te proberen dus! 

 Als de beugel te groot of juist te klein aanvoelt kun je zelf de beugel behoorlijk ver 

‘voorbuigen’ door hem in beide handen van elkaar af te buigen (voor groter) en naar elkaar 

toe (voor kleiner). Een nacht lang in de gewenste positie ergens in of om klemmen helpt ook 

goed.  

Succes met sporten en het gebruik van de bluetooth hoofdtelefoon! 

Bekijk hier al onze bluetooth hoofdtelefoon modellen voor het sporten. 

 

https://www.youtube.com/user/Petersportervaring/
https://www.youtube.com/user/Petersportervaring/
http://www.hardlopenwinkel.nl/bluetooth_hoofdtelefoon

