
Waarschuwing: Gebruik dit voorwerp niet in de buurt van 
machines
Waarschuwing: Gebruik de Neklus Hanger niet als u een 
Pace maker of enig ander apparaat gebruikt dat gevoelig is 
voor een magnetisch/inductief veld.

Belangrijk: De Neklus Hanger t komt uit de fabriek met een 
minimaal geladen batterij. Voordat u de Neklus Hanger 
voor het eerst in gebruik neemt, moet de Neklus Hanger 
tenminste 8 uur opgeladen worden, pas dan kunt u deze 
samen met uw mobile telefoon gebruiken. Let op dat uw 
niet verstrikt raakt als uw de lus gebruikt.
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Neklus Hanger afbeeldingen

01
Dragen van de Neklus Hanger

Hang de Neklus Hanger om uw nek.
01

Opladen van de batterij

Wij danken u voor de aankoop van de nieuwe Neklus Hanger 
BH03 met Bluetooth draadloze technologie. Voor dat u de 
Neklus Hanger de eerste keer gebruikt, is het belangrijk dat u 
de batterij oplaadt tot de rode LED lamp uitgaat. 

02

Aanzetten van de Neklus Hanger

Als u de Neklus Hanger aan wilt zetten, druk de S1 toets in 
en houd die vast tot de blauwe LED lamp aangaat. De blauwe 
LED lamp zal om de 3 seconden oplichten.

02

Uitzetten van de Neklus Hanger

Om de Neklus Hanger uit te zetten is, druk de S1 toets in en 
houd die vast tot de rode LED lamp aangaat.

03

Verbinding tussen de Neklus Hanger en een gehoorap-
paraat

De Neklus Hanger kan met uw gehoorapparaat in de T-stand 
of in de M/T-stand communiceren (voor het gebruik van uw 
gehoorapparaat verwijzen wij naar diens gebruiksaanwijzing). 
De Neklus Hanger maakt de verbinding tussen uw mobiele te-
lefoon en uw gehoorapparaat draadloos. Wij raden u dringend 
aan om uw gehoorapparaat in de T-stand te zetten als u de 
Neklus Hanger gebruikt. 
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Verbinding met een Bluetooth mobiele telefoon
Neklus Hanger in verbindingsstatus
• Voordat u verbinding maakt verzeker u ervan dat de Neklus 
Hanger volledig is opgeladen en de batterijoplaadkabel niet 
aangesloten is. Mocht de Neklus Hanger uit zijn, druk de S1 
toets in en houd deze vast tot de rode en blauwe LED om de 
beurt oplichten. Dit betekend dat de Neklus Hanger in verbin-
dingsstatus is.  
• Volg de instructie van uw Bluetooth mobiele telefoon om de 
verbinding tot stand te brengen. Meestal gebeurt dit door een 
setup-of verbindingsmenu om dan de optie in uw
Bluetooth apparaat te kiezen. Bluetooth kan enige seconden 
nodig hebben om een verbinding te maken. 
• Uw telefoondisplay zou moeten aangeven dat het de Neklus 
Hanger “Neckloop” gevonden heeft en zal u vragen of u de 
verbinding wilt maken. Dit moet u bevestigen. Een Bluetooth 
mobiel dat is uitgerust met BT2.1, heeft een eenvoudige 
verbindingsmogelijkheid zonder om een wachtwoord te vragen. 
Voor Bluetooth zonder 2.1 en eerdere modellen zal er om een 
wachtwoord of PIN gevraagd worden, toets dan “0000” in.
• De Neklus Hanger LED gaat om de 3 seconden oplichten als 
de verbinding succesvol is. Gewoonlijk zal de Neklus Hanger 
vragen of u de naam hiervan wilt veranderen, wij raden aan om 
de naam “Neckloop” niet te veranderen.
• Als de verbinding niet tot stand komt, zet de Neklus Hanger 
en de mobiele telefoon uit en wacht 10 seconden. Zet beide 
apparaten weer aan en herhaal alle stappen vanaf het begin. 
Zodra de mobiele telefoon en de Neklus Hanger verbonden 
zijn worden beide apparaten door elkaar herkend en hoeft de 
procedure niet herhaald worden.
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Tot stand komen van de Bluetooth verbinding

Nadat de verbinding tussen de Neklus Hanger en de mobiele 
telefoon tot stand is gebracht wilt u mogelijk een Bluetooth-
verbinding opzetten, hierbij volgt u de gebruiksaanwijzing van 
uw mobiele telefoon. Om de verbinding mogelijk te maken 
druk kort op S1. Als u bijvoorbeeld een Nokia 6130i gebruikt, 
zal op de display de vraag verschijnen “Verbinding met de 
NECKLOOP accepteren?” U kiest dan “Ja” om de verbinding 
mogelijk te maken. U kunt nu bellen of gebeld worden met 
de Neklus Hanger. Voor andere mobiele telefoons moet u de 
gebruiksaanwijzing hiervan raadplegen.
Let op:
Nadat de Neklus Hanger is uitgezet zal de Neklus Hanger na 
het opnieuw aanzetten zich met het laatst gebruikte apparaat 
verbinden. Als de Neklus Hanger niet aangesloten is maar 
nog wel stroom heeft, druk dan kort op S1 om de verbinding te 
herstellen. Mocht er abnormaal verlies van de verbinding zijn 
(buiten bereik e.d.), zal de Neklus Hanger eenmaal automa-
tisch proberen om een verbinding te maken met de mobiele 
telefoon. 
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Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Als u de Neklus Hanger draagt terwijl een telefoongesprek bin-
nen komt, zal de Neklus Hanger rinkelen via de neklus en uw 
gehoorapparaat op de T-stand. Om het telefoongesprek aan te 
nemen druk kort op de S1 toets.
Let op: Sommige mobiele telefoons zetten de bluetoothverbin-
ding in de standby modus als deze lang niet is gebruikt. Als er 
een telefoonoproep komt zal de mobiele telefoon rinkelen en 
het zal enige seconden duren tot het telefoongesprek wordt 
doorverbonden met de Neklus Hanger. U moet wachten tot 
u de beltoon op uw Neklus Hanger hoort. Als u op S1 drukt 
voordat u de beltoon op uw Neklus Hanger hoort zal de Neklus 
Hanger een Bluetooth verbinding maken. Dit zal een conflict 
tussen de mobiele telefoon en de Neklus Hanger veroorzaken.

06

Beëindigen van een telefoongesprek

Als u tijdens een telefoongesprek op de Neklus Hanger op de 
S1 toets drukt zal het gesprek worden beëindigt. Nadat het ge-
sprek is verbroken zal de blauwe LED normaal weer oplichten.

07

In de wacht zetten van telefoongesprek

Telefoongesprekken in de wacht, zal alleen mogelijk zijn als 
dit ondersteund wordt door uw SIM kaart of als uw mobiele 
telefoon uitgerust is met deze mogelijkheid.
Terwijl er een telefoongesprek gaande is (gesprek 1) op de 
Neklus Hanger en een ander gesprek komt binnen (gesprek 2) 
zult u een dubbele toon horen. Beide LEDs zullen gelijktijdig 
om de 2 seconden oplichten.
• Om gesprek 2 te beantwoorden druk 2 seconden op de S2 
toets. U kunt zo wisselen tussen gesprek 1 en gesprek 2. 
• Om het inkomende 2e gesprek af te wijzen druk kort op de 
S1 toets.
Beide LEDs de rode en de blauwe zullen gelijktijdig elke se-
conde oplichten als gesprek 1 of gesprek 2 gaande zijn.
Als u in bezig bent met gesprek 2, terwijl gesprek 1 in de wacht 
is en u drukt kort op de S1 toets zal gesprek 1 worden beëin-
digt. Mocht u gesprek 2 willen beëindigen druk 2 seconden op 
de S3 toets.

07

Dempen van de microfoon

Om de microfoon te dempen tijdens een telefoongesprek drukt 
u gelijktijdig 1 seconde op de S2 & S3 toets. U hoor een piep-
toon als de microfoon gedempt is. 
Om de demping van de microfoon te beëindigen drukt u gelijk-
tijdig de S2 & S3 toets u hoort een pieptoon en de microfoon 
functioneert weer normaal.

BH 03

Gebruiksaanwijzing
Bluetooth® Neklus Hanger
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Doorschakelen van gesprekken (voor Nokia N5700 of erop 
lijkende modellen)
Tijdens een telefoongesprek kunnen gesprekken doorgeschakeld 
worden van de Bluetooth mobiele telefoon naar de Neklus Han-
ger en van de Neklus Hanger naar de Bluetooth mobiele telefoon. 
• Om een gesprek van de Bluetooth mobiele telefoon door te 
schakelen naar de Neklus Hanger: druk de S1 toets eenmaal en 
het gesprek wordt doorgeschakeld naar de Neklus Hanger.
• Om een gesprek door te schakelen van de Neklus Hanger naar 
de Bluetooth mobiele telefoon raadpleeg de gebruiksaanwijzing 
van uw mobiele telefoon. 
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Nummer kiezen met spraakherkenning

Verzeker u ervan dat de spraakherkenningsfunctie van uw mo-
biele telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de 
Neklus Hanger bevindt. Druk kort op de S1 toets van de Neklus 
Hanger. Er zal een pieptoon te horen zijn op de Neklus Hanger. U 
kunt nu u opgenomen spraakcommando’s (bijv. de naam van de 
persoon) gebruiken. U zult binnen een paar seconden verbonden 
zijn. 
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Nummerherhaling (Alleen voor mobiele telefoons met handsfree 
functie)

Om het laatst gedraaide nummer te kiezen druk en houd de S3 
toets tot u 4 tonen hoort. Dit betekend dat de nummerherhaling 
geactiveerd is. 
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Afwijzing van een telefoongesprek

Om een telefoongesprek af te wijzen als de Neklus Hanger rin-
kelt, druk en houd de S1 toets tot u een toon hoort. 
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Afstellen van de volume

Drukken en loslaten van de S2 toets tijdens een telefoongesprek 
zal het volume van de Neklus Hanger verhogen. Het drukken en 
loslaten van de S3 toets zal het volume van de Neklus Hanger 
verlagen. Er zal een toetsgeluid te horen zijn om aan te geven of 
het volume verhoogd of verlaagd wordt. Een waarschuwingstoon 
zal de horen zijn als de geluidsterkte het maximum of minimum 
bereikt heeft. 

Let op: niet alle functie zijn beschikbaar op alle mobiele telefoons
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Batterijoplaad aanduiding

De Neklus Hanger LED zal rood in plaats van blauw oplichten 
als de batterij leeg raakt. Er zal periodiek een korte piep te horen 
zijn. Na deze waarschuwing zult uw nog ongeveer 15 minuten tijd 
hebben om te praten. Als de batterij te leeg is, zal het apparaat 
zich uitschakelen. Het kan alleen ingeschakeld worden als de 
oplader aangesloten is of de batterij voldoende opgeladen is.

Batterij opladen

Om de batterij op te laden verbindt de oplaadkabel met de Neklus 
Hanger. Tijdens het opladen verschijnt er een rood LED licht. 
Zodra de batterij volledig opgeladen is zal het rode licht uit gaan.

AC stopcontact en onderkant Neklus Hanger

De mogelijke spreek- en stanbytijd voor 
de Neklus Hanger kan verschillend zijn 
afhankelijk van de Bluetooth mobiele 
telefoon die een andere uitschakelmo-
dus kunnen toepassen.

Waarschuwing: Het stopcontact voor de adapter dient zich bij 
voorkeur in de buurt van het apparaat bevinden en dient mak-
kelijk te bereiken zijn.

Opmerking:
Het LED zal niet aan gaan als de batterij van de Neklus Hanger 
bijna leeg is en zal pas aan gaan als de batterij opgeladen wordt,
dit kan enige minuten duren.
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LED status
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Storingen verhelpen

Geen geluid van de mobiele telefoon 

1. Controleer of de batterij opgeladen is.
2. Controleer of de Neklus Hanger aan is.
3. Controleer of uw gehoorapparaat in de T-stand of M/T-stand is. 
4. Controleer de status van uw mobiele telefoon. 

Zacht geluid

1. Controleer of de batterij opgeladen is.
2. Controleer uw mobiele telefoon luidsterkte en het signaal 
vanuw      mobiele telefoon netwerk.

14

Onderhoud en verzorging

1 Zorg dat de Neklus Hanger niet in handen van kinderen komt.
2. Let erop dat de Neklus Hanger onder droge omstandigheden  
    opgeborgen wordt.
3. De Neklus Hanger mag niet aan buitensporig vochtige omstan 
    digheden blootgesteld worden.
4. Vermijd dat de Neklus Hanger valt.
5. Door de Neklus Hanger en de externe microfoon niet in de 
buurt      van water te gebruiken vermijd u het gevaar van een 
elektrische schok.
6. Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen e.d. maak gebruik 
van een zachte doek om het apparaat te reinigen.
7. Laat de Neklus Hanger niet in de directe zon of extreme hitte  
    achter. 
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Federale communicatie commissie storing verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen van een klasse b 
digitaal apparaat, op grond van deel 15 van de FCC wetten. Deze 
eisen zijn gemaakt om een redelijkerwijze bescherming tegen 
schadelijke storingen in de huiselijke installaties van elektrische 
apparatuur te voorkomen. Dit apparaat produceert, gebruikt en 
kan
radiofrequentie energie uitstralen en, als het niet volgens de 
instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke storin-
gen veroorzaken bij radioapparatuur. Toch is er geen garantie dat 
deze storingen niet op kunnen treden in een installatie. Zou het 
apparaat schadelijke storingen veroorzaken bij de tv- of radiover-
binding, die opgespoord kunnen worden door het apparaat aan 
en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de volgende 
maatregelen te nemen:
- Stel de antenne opnieuw in en verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Verbindt het apparaat in een ander stopcontact dat op een 

andere groep aangesloten is dan de ontvanger.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/tv instal-
lateur.
- Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC eisen, deel 15. 
Ingebruikname is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
(1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en 
(2) dit apparaat moet elke storing aan kunnen, ook storingen die 
een onwenselijk werking kunnen veroorzaken.

Belangrijke opmerking

Stralingsblootstellingverklaring

Dit apparaat voldoet aan de grenzen van de FCC stralingbloot-
stellingsverklaring voor een ongecontroleerde omgeving. De 
eindgebruiker moet de specifieke instructies en gebruiksaanwij-
zing volgen om aan de RF blootstellingeisen te voldoen. Om aan 
de vereisten te blijven voldoen wordt aanbevolen de instructies 
en de gebruiksaanwijzing te volgen. De zender mag niet samen 
met een andere antenne of zender gebruikt worden.

Correcte verwijdering van dit product

Dit teken geeft aan dat dit product niet in de ge-
wone vuilcontainer hoort volgens de EU regelge-
ving. Om milieuschade, of schade aan mensen te 
voorkomen is het wenselijk om het te recycelen 
voor hergebruik.
Teruggave van het product is mogelijk in de 
milieustraat van uw vuilverwerker en bij de dealer 
waar u het product gekocht heeft. Zij zorgen 

ervoor dat dit product milieuvriendelijk ontzorgt wordt.

Het CE kenmerk is verplicht merk op veel producten 
in EU. Het CE kenmerk certificeerd dat dit product 
overeenstemt met de in de EU overeengekomen 
regels i.v.m. zekerheid, gezondheid  van de consu-
ment en het milieu.
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  CE verklaring

Wij,

Bedrijf:  IN-TECH ELECTRONICS LTD.

Met ons,

Product(s) BLUETOOTH NEKLUS HANGER

Model No.:           BH 03

verklaart dat het product aan de eisen uitgezet in de richtlijn 
van de raad op de approxiamation van de wetgevingen van 
de lidstaten gerelateerd aan de R&tte Directive (1999/5/EC) 
als ook aan de laagspanning wetgeving 2006/95/EC. Voor de 
evaluatie van de boven genoemde wetgevingen, werden de 
volgende standarten
toegepast:
EMC  

EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN55022: 2006
EN61000-3-2: 2006 
EN61000-3-3: 1995+A1+A2
EN50371:2002
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
LVD EN60950-1 : 2006

De onderstaande fabrikant is verantwoordelijk voor deze verkla-
ring:

In-Tech Electronics Ltd
Unit A, 13/F, Wing Tai Centre, 12 Hing Yip Street,

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.


