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gebruikshandleiding

Wij mensen zijn continu op zoek naar nieuwe 
dingen en innovaties. Wij willen dingen ver-
beteren en onderzoeken. Communicatie helpt 
ons hierbij. Taalbarrières hielden ons lange tijd 
tegen om te spreken en zo misten wij talloze 
kansen. 
Met WT2 Plus heten wij u welkom in een 
nieuw tijdperk van communicatie in vreemde 
talen.

Opmerking
1.  WT2 Plus is een vertaalapparaat. Het kan geen muziek horen of bellen.
2.  WT2 Plus moet met een mobiele telefoon verbonden zijn die het Bluetooth-

protocol 4.2 of hoger ondersteunt.
3.  Als besturingssysteem raden wij Android 7.0, iOs 11.0 of hoger aan (vanaf 

2017)
4.  Wij raden u aan om harder en duidelijker te spreken dan normaal om een juiste 

vertaling te waarborgen.
5.  Vermijd spreektaal en jargon, specifiek idioom van een bepaald vakgebied en 

namen van afgelegen plaatsen. Als de vertaling onnauwkeurig is, dient u uw 
uitdrukkingswijze aan te passen.
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Product

Stap 1: App downloaden
Scan de QR-code of zoek naar „WT2 Plus” in de „App Store / Google Play“ om 
onze app te downloaden. Voor de app is een internetverbinding vereist.

01-Host 02-Gast 03-Laadbox

04-Laadkabel 05-Draagzak

06-Oorbeugels 07-Oordopjes 08-Handboek

Scan deze QR-code om 
onze app te downloaden.
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Stap 2: Haal de hoofdtelefoon uit de laadbox
Open de laadbox en haal de hoofdtelefoon eruit (01 is voor u, 02 voor uw 
gesprekspartner)

Stap 3: Verbinding maken met de app
Klik op “01” en “02” om een verbinding tot stand te brengen. 
Nadat u de hoofdtelefoon eruit hebt gehaald, knipperen de led-lampjes op beide 
hoofdtelefoons groen. Ga nu naar de pagina “Device” van de app en verbind de 
hoofdtelefoons. Als de verbinding tot stand is gebracht, branden de led-lampjes 
van de hoofdtelefoons permanent groen. (De verbinding wordt de volgende keer 
automatisch tot stand gebracht.)

Stap 4: Delen & selectie-modus
Geef de hoofdtelefoon GAST aan de persoon waarmee u wilt praten. Uzelf draagt 
de hoofdtelefoon HOST. Onze app beschikt over drie verschillende communicatie-
modi.

01-Host 02-Gast

Klik op „01“,“02“ 
om verbinding te 
maken

Verbinding succesvol

Helemaal zonder handen

Automatische spraakherkenning

Vertaling via de luidsprekers van uw smartphone!
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Stap 5: Taalinstelling & start
Met uitzondering van de Auto-modus, stelt u de gewenste taal boven aan de zij-
kant voor beide hoofdtelefoons in.

Handleiding en video
Als u WT2-producten niet op een reglementaire manier kunt gebruiken, vindt u 
aanvullende instructies op de instellingenpagina in de mobiele app.
Volg de instructies om antwoorden op uw vragen te vinden, om problemen op te 
lossen en te leren hoe u WT2 Plus gebruikt.

Wij hebben ook een trainingsvideo voor u voorbereid.
U kunt de QR-codes scannen of een website opvragen om naar de videolinks te 
gaan en te zien hoe u WT2 Plus kunt gebruiken.

Opladen
De hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld als zij weer in de laadbox 
worden gelegd. Het laadproces begint als de led-weergave wit knippert. Als het 
apparaat volledig is opgeladen, dooft het witte indicatielampje. Het duurt ongeveer 
90 minuten, voordat de laadbox en de hoofdtelefoons volledig zijn opgeladen.

Led-weergave Betekenissen
Geen licht Slaapmodus
Groen lampje knippert Verbinding met app
Groen lampje brandt continu Gereed voor gebruik
Rood lampje knippert / brandt continu Lage accustand
Blauw lampje brandt continu Bijwerken
Wit lampje brandt continu Aan het opladen

01-Host-taal 02-Gast-taal

Auto-modus pagina
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Laad- en accustand-indicatie
De actuele accustand kunt u aflezen aan de verschillende knipperlichtsequenties 
van de laadbox. Als de headset in de laadbox zit, knippert de WT 4 keer om aan 
te geven dat het apparaat volledig is opgeladen. Zie hiervoor onderstaande afbeel-
ding. Als de headset in de laadbox wordt geplaatst en de WT knippert niet, bete-
kent dit dat de accu leeg is. Gebruik a.u.b. de micro-USB-kabel om op te laden.

Veiligheidsinstructies
(Let op) Lees deze instructies door, voordat u het apparaat gebruikt:
1.  Breek het apparaat niet, verbrand het niet, open het niet, plet het niet en stel 

het niet bloot  aan vocht.
2.  Wijzig de circuits niet en gebruik alleen geschikte accu‘s en opladers.
3.  Gebruik alleen de door de fabrikant goedgekeurde en afgestemde accessoires. 

Als u andere,  niet-goedgekeurde of niet geschikte accessoires gebruikt, kan dit 
tot het vervallen van de  garantie leiden. Neem contact met ons op als u 
accessoires kwijt bent.

4.  Om gehoorschade te voorkomen, mag u het apparaat niet te vaak op vol volu-
me gebruiken.

5.  Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0 en 35 graden en hanteer als  
opslagtemperatuur van -20 tot 45 graden. Bij extreme temperaturen kunnen de-
fecten  optreden.

6.  Bewaar het apparaat niet in de buurt van elektronica met hoge temperaturen of 
een  verwarmingsfunctie, zoals magnetrons en ovens.

7. Vervang de accu‘s niet zelf.

Officiële website: www.timekettle.co
Klantenservice: support@timekettle.co
Fabrikant: Shenzhen TimekettleTechnologiesCo., Ltd
Adres: Building 3, Minqi Science Park, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, China.

Alle rechten voorbehouden door Shenzhen TimekettleTechnologies Co., Ltd.
Dit handboek dient ter referentie en berust op geen enkele verplichting

Laadstatus van laadbox
Opladen met de 
micro-USB-kabel
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