Key functions
LED indicator

Connect+
Wireless Kids Headphone

Bluetooth
pairing name

WISEQ Wireless Connect+

Ready to
connect with
Bluetooth

LED indicator flashes blue and red.

Playing music

LED indicator flashes blue.

Incoming call

LED indicator flashes rapidly blue.

Low Battery

Charging mode

LED indicator flashes rapidly red.
LED indicator is constant red when battery is
low, the LED indicator will switch off once the
headphone is fully charged.

Power on
Press and hold the power button for two seconds. The LED indicator
will flash blue and red. This indicates that the headphone is ready to
connect with a Bluetooth audio-source.
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Connecting with bluetooth
Once the device has been switched on, the LED indicator will flash
red and blue. The headphone is ready to connect with any Bluetooth
device. Open Bluetooth in the settings of the audio device and
select: ‘WISEQ Wireless Connect+’ to connect your device with the
headphone.

Power off
When the headphone needs to be switched off, press and hold the
power button for two seconds. The LED indicator will flash red and the
device will be switched off.
Fast charging
By charging the headphone with the supplied MicroUSB cable, the
headphone is suitable for high-speed charging. 10 minutes charging
equals 1 hour of use. The headphone is fully charged in about 90
minutes.
Answer incoming phone-calls with the headphone
With the build-in microphone the headphone is able to answer
incoming calls. Press the power button shortly to answer an incoming
phone-call. Press the power-button again to end the phone-call, the
music will resume automatically. Press the power-button twice to call
the last dialed number.

Additional features
Battery display
When the headphone is connected with Bluetooth, the audio device
usually indicates the battery status. This way you always know when
the headphone needs to be charged. In addition, the LED indicator on
the headphones flashes red when the headphone is low on battery.
Connectivity
The headphone can be connected to any smart device. This applies
for laptops, smartphones, game consoles, smartwatches and tablets.
The headphone is compatible with any operating system such as
Windows, iOS and Android.

Flexible headband
The headband of the headphone is made of flexible materials with
high strain resistance and the best plastic materials. This means the
headphone is flexible and will return to their original fit when used
properly.

3D overview of the headphone

Multi-functional buttons
Adjust volume: Press and hold the ‘+’ or the ‘-’ button to adjust the
volume as suited.
Music selection:
Press ‘+’ short to play the next song.
Press ‘-’ short to play the previous song.
Multi-function key to play / pause / or make a phone call
Pause: Press the power button once to pause the music.
Play: Press the power button once to pause the music.
Accept incoming call: Press the power button to answer an
incoming phone call.
End phone call: Press the power button again to end the phone call.
The music will resume automatically.
Call-back: Press the power button twice to re-dial the previous
number.
Automatically connect with device
When switched on, the headphone will automatically connect to the
last paired audio device, this only works when the device is within
range of the headphone and transmitting Bluetooth.
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Bluetooth version

5.0

Transmission
distance

20 meters

Play time

15 hours

Maximum volume

85dB ± 3dB

Speaker dimension

40mm

Bluetooth protocol

A2DP / AVRCP / SMP / HFP

Impedance

32Ω ± 15%

Frequency response

20Hz - 20,000Hz

Charging voltage

5V

Maximum input

30 mW

Battery

400 mAh

Important safety information
This product complies with all safety standards and regulations.
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.
The product is made of high-quality materials and parts that can be recycled and
reused.

Packaging Content
• 1x Bluetooth headphone
• 1x MicroUSB charging cable

Product specifications

• 1x Audio cable
• 1x Manual

This symbol means that the product contains batteries that comply with EU
Directive 2013/56/EU, which cannot be disposed of with normal household
waste.6/EU, which cannot be disposed of with normal household waste.
To avoid possible hearing damage, do not listen at a high volume level for long
periods of time. Adjust the volume to a safe level.

Warranty conditions:
•

In the event of a defect, return the product to your reseller
with a description of the failure, proof of purchase and all
accessories.

•

During the warranty period, you will receive a new product from
the reseller (if available).

•

Contact WISEQ if any accessories are missing (manual,
software or parts).

•

Warranty will be void in cases of opened products, water
damage, physical damage, misuse, modification, repair by
unauthorized persons, carelessness and using the product for
other purposes than its intended use.

Exclusions of warranty:
•

Damage caused by accidents or disasters, such as fire,
floods, earthquakes, war, vandalism or theft.

•

Incompatibility with other hardware/software which don’t
meet the minimum system requirements.

•

Damage on accessories such as batteries and fuses.

Turns Music Into Magic

WISEQ will not be liable for any consequential or incidental
damages, including any loss of business profits or other damages,
arising out of the use of its product.
For further safety information, please visit the website:
www.wiseq.nl/safetyinformation

Declaration of Conformity

www.wiseq.nl

Basis Functionaliteiten
LED-indicator
Bluetooth naam

WISEQ Wireless Connect+

Klaar om verbinding te maken met
Bluetooth

De LED-indicator knippert rood en blauw.

Speelt muziek af

De LED-indicator knippert blauw.

Inkomende
oproep

De LED-indicator knippert snel blauw.

Batterij bijna leeg

De LED-indicator knippert rood.

Oplaadstatus

De LED-indicator brandt rood wanneer de
koptelefoon wordt opgeladen. De LEDindicator gaat uit wanneer de koptelefoon
volledig is opgeladen.

Het aanzetten van de koptelefoon
Houd de power-button twee seconden ingedrukt. De LED-indicator
knippert rood en blauw. Dit betekent dat de koptelefoon aan staat en
klaar is om verbinding te maken met een Bluetooth audiobron.

De koptelefoon verbinden via Bluetooth
Nadat de koptelefoon is aangezet en de LED-indicator rood en blauw
knippert, zendt het Bluetooth uit. Open Bluetooth op de audiobron
en klik op: ‘WISEQ Wireless Connect+’ om verbinding te maken.
Het uitzetten van de koptelefoon
Houd na gebruik de power-button twee seconden ingedrukt. De LEDindicator zal rood oplichten en daarna uit gaan. De koptelefoon is nu
uitgeschakeld.
Opladen op hoge snelheid
Door middel van het laden met de meegeleverde MicroUSB kabel, is
de koptelefoon geschikt voor opladen op hoge snelheid. 10 minuten
laden staat voor 1 uur luisterplezier. De koptelefoon is binnen
ongeveer 90 minuten volledig opgeladen.
Inkomende oproep beantwoorden met de koptelefoon
Door de ingebouwde microfoon is de koptelefoon geschikt om
inkomende oproepen te beantwoorden. Druk kort op de powerbutton om een inkomende oproep te beantwoorden. Druk nogmaals
op de power-button om het gesprek te beëindigen, de muziek zal
automatisch worden hervat. Druk 2 keer op de power-button om het
laatst gebelde nummer te bellen.

Toepassingen
Batterij weergave
Wanneer de koptelefoon via Bluetooth is verbonden geeft het
bronapparaat meestal aan wat de batterij status is. Zo weet u
wanneer de koptelefoon opgeladen moet worden. Daarnaast knippert
de LED-indicator op de koptelefoon rood wanneer de koptelefoon
bijna leeg is.

Connectiviteit
De koptelefoon kan met alle Bluetooth apparaten worden verbonden.
Dit geldt onder andere voor laptops, smartphones, game consoles,
smartwatches en tablets. De koptelefoon is geschikt voor alle
besturingssystemen zoals Windows, iOS en Android.
Flexibele hoofdband
De hoofdband van de koptelefoon is gemaakt van flexibele materialen
met hoge vermoeiingsbestendigheid. Dat betekent dat de koptelefoon
extreem buigzaam is en bij goed gebruik de originele pasvorm
behoudt.

Terugbellen:
Druk de power-button twee keer kort in om de meest recente oproep
terug te bellen. met de laatst gekoppelde audiobron, mits deze binnen
bereik is en Bluetooth uitzendt.
Automatisch verbinden
De koptelefoon wordt na het inschakelen automatisch verbonden
met de laatst gekoppelde audiobron, mits deze binnen bereik is en
Bluetooth uitzendt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Bijgeleverd
• 1x Bluetooth koptelefoon
• 1x MicroUSB oplaadkabel

• 1x Audiokabel
• 1x Handleiding

Product Specificaties
Bluetooth versie

5.0

Transmissie afstand

20 meter

Gebruiksaanwijzing toetsenpaneel

Afspeelduur

15 uur

Maximaal volume

85dB ± 3dB

Aanpassen van het volume: Druk langdurig op de ‘+’ of ‘-’ knop om het
volume aan te passen.

Speaker dimensie

40mm

Bluetooth protocol

A2DP / AVRCP / SMP / HFP

Impedantie

32Ω ± 15%

Frequentierespons

220Hz - 20,000Hz

Laadspanning

5V

Maximale Input

30mW

Batterij

400 mAh

Muziek selectie
Druk ‘+’ kort in om het volgende nummer af te spelen.
Druk ‘-’ kort in om het vorige nummer af te spelen.
Eén multifunctionele toets voor Afspelen/Pauzeren/Telefoneren
Pauzeren: Druk de power-button kort in om de muziek te pauzeren.
Afspelen: Druk de power-button kort in om de muziek weer te 		
hervatten.
Inkomende oproep opnemen: Druk de power-button in om een
inkomende oproep op te nemen.
Telefoongesprek beëindigen: Druk de power-button in om het
gesprek te beëindigen. De muziek wordt automatisch hervat.

3D overzicht van de koptelefoon
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Flexibele hoofdband
Verstelbaar in grootte
Opvouwbaar
Microfoon
MicroUSB oplaadpoort
AUX ingang - Jack 3.5mm
SD kaart ingang
Speaker
Oorschelp
Toetsenpaneel

Het product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden
blootgesteld aan vocht/vloeistof/kou/hitte.
Het product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en
onderdelen die kunnen worden gerecycleerd.
Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan
EU-richtlijn 2013/56/eu, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden
weggeworpen.
Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange
perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig niveau.
Test het volume voordat u de koptelefoon opzet.

Garantievoorwaarden:
•

Retourneer in het geval van een defect het product naar de
verkoper met het aankoopbewijs, alle accessoires en uitleg
van het defect.

•

Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de verkoper (indien
voorradig) een vervangend product.

•

Neem contact op met WISEQ als er accessoires ontbreken
(handleiding, software of onderdelen).

•

De garantie komt te vervallen wanneer het product is geopend,
wanneer er sprake is van materiele schade, waterschade,
verkeerd gebruik, wijzigingen, reparatie door een niet
geautoriseerde dealer, onzorgvuldig gebruik of wanneer het
product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is
bestemd.

Aanspraak op garantie vervalt:
•

Bij schade door ongelukken of rampen, zoals brand,
overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of
diefstal.

•

Wanneer het product incompatibel is met hardware of
software die niet voldoet aan de minimale systeemeisen.

•

Bij schade aan accessoires als batterijen en zekeringen

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving
of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
Voor verdere veiligheidsinformatie raden wij het aan om de website
te bezoeken: www.wiseq.nl/veiligheidsinformatie

Conformiteitsverklaring

