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1. Fungsi Umum 

Menyalakan 
alat 

Tekan tombol daya hingga lampu berubah biru, jika 
ada perangkat sebelumnya yang terhubung, maka 
secara otomatis akan terhubung dengan perangkat 
ini , sebaliknya jika belum, maka ketika harus masuk  
modus pairing , Lampu flash merah dan biru akan 
menyala bergantian. 

Masuk dalam 
Modus Pairing 

Jika produk telah terpasang (Paired) sebelumnya, 
maka secara otomatis akan terhubung ke perangkat 
bila dihidupkan. Namun jika belum di-pairing, maka 
ita akan masuk modus pairing, lampu flash merah 
dan biru akan menyala bergantian, dan ketika 
terhubung , lampu LED biru berkedip biru dua kali 
per 5 detik 

Pairing Dalam modus pairing, semua ponsel yang memiliki 
fungsi Bluetooth atau MasterBluetooth Device 
lainnya untuk melakukan Pairing 

Mematikan Bila perangkat sedang menyala, tekan tombol daya 
selama 4 detik, lampu LED merah berkedip selama 1 
detik kemudian alat ini akan mati. 

Mengisi data Pasang charger ke port perangkat. ( LampuLED 
merah akan menyala. ) 

Menjawab 
telepon 

Tekan tombol power sekali untuk panggilan masuk 
via telpon. 

Mengakhiri 
pembicaraan 

Tekan tombol power sekali lagi untuk mengakhiri 
pembicaraan telepon. 

Mentransfer 
panggilan 
antara headset 
dan perangkat 

Tekan tombol power lama selama 1 detik untuk 

mentransfer panggilan antara ponsel dan perangkat 

selama panggilan berlangsung. 

Menolak 

panggilan 

Tekan lama tombol power selama 1 ~ 2 detik untuk 

menolak panggilan masuk. 
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Panggilan 

kedua Yang 

masuk 

Ketika ada panggilan masuk yang kedua, tekan 

singkat tombol power untuk menjawab panggilan 

kedua atau tekan lama tombol power selama 1 detik 

untuk menolak panggilan kedua. Ketika menjawab 

panggilan kedua, panggilan saat pertama akan 

ditahan. Tekan lama tombol tengah selama 1 detik 

untuk beralih antara panggilan kedua dan panggilan 

sebelumnya, tekan singkat tombol tengah untuk 

mengakhiri panggilan saat ini. 

Menaikkan 
volume suara 

Tekan sedikit tombol " + " untuk menaikkan volume 
suara. 

Menurunkan 
Volume suara 

Tekan sedikit tombol “-” untuk menurunkan volume 
suara. 

Maju cepat Tekan sedikit lama tombol “V” 

Mundur Tekan sedikit lama tombol “Λ” 

Selanjutnya Tekan sedikit tombol “V” untuk music selanjutnya. 

Sebelumnya Tekan sedikit tombol “Λ” untuk music sebelumnya. 

Play/pause Tekan sedikit tombol power untuk memutar / jeda 
musik saat alat ini terhubung . 

Bersiaga Pada modus pasangan, jika tidak ada perangkat yang 

terhubung, maka alat ini masuk modus siaga 

Otomatis 

power-off 

Dalam modus siaga, jika tidak ada perangkat yang 

terhubung, maka alat itu akan mati secara otomatis 

dalam 2 menit. 
Factory reset Tekan "+" dan "-" selama 4 detik, lampu berkedip 

merah sekali, untuk mengembalikan pengaturan 
awal pabrik. informasi Pasangan (pairing) akan 
dibersihkan, Anda akan perlu untuk masuk ke modus 
berpasangan lagi untuk mengaktifkan fitur 
Bluetooth. 
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2. Pairing ke perangkat ponsel atau alat hiburan lainnya: 

 Hidupkan telepon Anda dan pastikan fungsi Bluetooth diaktifkan. 

 Nyalakan Bluetooth Headset anda dan aktivkan modus pairing. 

 Cari perangkat Bluetooth di ponsel Anda dengan mengikuti petunjuk 

yang ada di telepon. Lihat buku manual pengguna ponsel Anda untuk 

informasi lebih lanjut 

 Setelah beberapa detik telepon akan mendaftarkan perangkat sebagai 

“discover device". Pilih dan ikuti instruksi telepon Anda untuk memilih 

pairing ini.  

 Kemudian telepon akan meminta kode akses atau PIN; masukkan 0000 

sebagai PIN atau kode akses. 

 Telepon Anda akan mengkonfirmasi pasangan (Pairing), lalu tekan Yes 

/ Ok. 

 Terakhir, pilih "connect with device" dari ponsel Anda.  

3. Input Line  

HS - 930BT mendukung audio jack 3.5mm di saat baterai lemah atau di 
mana perangkat nirkabel tidak dapat digunakan 
 


