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SERVICE BULLETIN 

Betreft:  Jam Ultra / Jam Live True In Ear in gebruik nemen en bij gebruik  
Tips bij gebruik (als al in gebruik genomen en gekoppeld aan je telefoon) 

* Houdt de oortelefoons bij de zijkanten vast, anders druk je de multi functie toets in 
* Haal de oortelefoons uit het oplaad dock en 
* WACHT tot dat deze met elkaar verbonden zijn (De LED ’s knipperen even en worden blauw gedurende 5 sec) en 
* WACHT tot deze met je telefoon verbonden zijn. (De Led’s knipperen om de 5 sec blauw) 
————————————————————————————————————— 

Tips bij gebruik (als je ze gaat gebruiken) 

STAP 1 – AANZETTEN OORTELEFOONS 
Je oortelefoons worden automatisch aangezet als je ze uit het oplaad dock haalt. 
Als je ze handmatig aan wilt zetten: druk kort op beide multi functie toetsen 

STAP 2 – OORTELEFOONS MET ELKAAR VERBINDEN (sync mode) 
Je oortelefoons worden automatisch* verbonden als je ze uit het oplaad dock haalt. 
* De LED ’s worden blauw gedurende 5 seconden 
* De oortelefoons gaan automatisch in pairing mode en gaan zoeken naar je telefoon 
* De LED’s knipperen snel blauw 

* indien ze niet automatisch in sync mode gaan: druk 2x kort op beide multi functie toetsen 

STAP 3 – PAIREN MET JE TELEFOON 
Zet Bluetooth aan op je telefoon 
Selecteer “Jam Ultra”  in de lijst 
Als de koppeling is gelukt hoor je een toon en is de pairing gelukt. 

OM JE OORTELEFOONS UIT TE ZETTEN 
Plaats de oortelefoons terug in het oplaad dock of houdt de multi functie toetsen op de oortelefoons 5 sec ingedrukt. 

————————————————————————————————————— 

UITLEG KNIPPEREN VAN DE LED’S 

OORTELEFOONS IN OPLAAD DOCK 
LED ROOD – opladen 
LED UIT- Opladen voltooid 

OORTELEFOONS IN GEBRUIK:  
Beide LED’s knipperen langzaam blauw  – oortelefoons zijn met elkaar verbonden 
Beide LED’s knipperen snel – oortelefoons zijn in pairing mode 
Beide LED’s knipperen om de 5 seconden – oortelefoons zijn gepaired met telefoon 
LED(’s) knipperen blauw/rood – BT verbinding verstoord zie pag 2 

UITLEG MULTI FUNCTIE TOETS 
Muziek: Pauze / verdergaan 

Telefoon gesprek: 
1x drukken:  gesprek aannemen 
2 sec ingedrukt houden: gesprek weigeren 
1x drukken: gesprek afbreken 
1x drukken tijdens gesprek:   2e oproep aannemen 
2e oproep weigeren: gebruik je telefoon 

NOOT: Telefoon gesprekken, FaceTime, en Siri worden alleen weergegeven via 1 oortelefoon LINKER (mono) 
Als je de oortelefoons in stereo mode gebruikt, wijzigen deze automatisch naar mono als het gesprek geaccepteerd 
wordt of als Siri is geactiveerd. 
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SERVICE BULLETIN 

Betreft:  Jam Ultra / Jam Live True verbindingsproblemen / 1 oortje doet het niet  
(als al in gebruik genomen en gekoppeld aan je telefoon) 

Bij verbindings problemen (helemaal geen verbinding) : 
1 Plaats de oortelefoons terug in het oplaad dock, en wacht een paar sec 
2 Haal je oortelefoons uit het dock  > Je oortelefoons worden automatisch met elkaar verbonden. 
* De LED’s knipperen snel blauw 
* De LED ’s worden blauw gedurende 5 seconden 
* De LED’s knipperen langzaam blauw 
* De oortelefoons gaan automatisch in pairing mode en gaan zoeken naar je telefoon 
3 De oortelefoons verbinden weer met je telefoon 

Bij verbindings problemen (1 kant doet het niet): 
 
1 Plaats de oortelefoons terug in het oplaad dock, 
   controleer of de led’s rood zijn en wacht een paar sec 
 
2 Haal je oortelefoons uit het dock  > (De LED’s kunnen snel blauw/rood knipperen) 
> houdt de oortelefoons dicht tegen/bij elkaar  
> druk 2x kort op beide multi toetsen 
 
* WACHT De LED ’s worden blauw gedurende 5 seconden en knipperen dan langzaam blauw >  
   de oortelefoons zijn weer gesynchroniseerd en kan je weer koppelen met je phone. 
 

INDIEN BOVENSTAAND NIET LUKT 
1. Schakel Bluetooth UIT op je telefoon 
2. Haal de oortelefoons uit het oplaad dock 
3. Houdt de multi toets op beide oortelefoons 5 sec ingedrukt om ze uit te schakelen. 
 
WACHT EVEN 
 
4. Druk kort op beide multi functie toetsen om de oortelefoons aan te zetten. 
 
WACHTEN 
 
5. Oortelefoons gaan automatisch in sync mode*. LED’s knipperen snel blauw en branden 5 sec 
blauw als ze met elkaar verbonden zijn en knipperen weer langzaam blauw. 
* indien ze niet automatisch in sync mode gaan: druk 2x kort op beide multi toetsen 
6. Zet Bluetooth aan op je telefoon 
7. Pair met “Jam Ultra” 
 

 

Mocht het nog niet lukken: 
1) Wis de bluetooth verbinding in je telefoon 
2) Synchroniseer de oortjes met elkaar 
3) Pair opnieuw met je telefoon 
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