
1. Wanneer je voor het eerst met het apparaat 
koppelt zorg er dan voor dat de afstand tussen 
het apparaat en de microfoon minder dan 1 
meter is.

2. Houd de power knop       aan de zijkant van de 
microfoon 4 seconden vast tot het witte indicatie 
lampje snel begint te knipperen

3. Navigeer naar de Bluetooth instellingen van je 
apparaat.

4. Op je apparaat, zet Bluetooth aan en selecteer 
Baseus BA03 van de lijst van beschikbare 
Bluetooth apparaten.

5. Op je apparaat zal je nu als status: “Verbonden/
Connected,” zien.

Het koppelen van de microfoon

Bluetooth
microfoon en
oplaad kabel

Aanpasbare
tafel/plank
standaard

Tablet
(Optional extra)

Microfoon
houder en
draagriem

1. Clip de microfoon aan je kleding of gebruik de toegevoegde draagriem

2. Plaats de opname apparatuur op de standaard door middel van de 
aanpasbare houder

Zorg ervoor dat het apparaat in landschap orientatie staat

Stap 1: Vind opname apparatuur

Stap 2: Bevestig de tablet standaard

Stap 3: Het opstellen van de standaard

Stap 5: Bevestig de microfoon en het apparaat

Inhoud

1. Als de basis bevestiger vast zit, draai hem dan tegen  
de klok in om hem los te maken. 

2. Plaats de standaard op de gewenste locatie en draai de 
bevestiger tot hij veilig vast zit aan de tafel of plank.

1. Om de standaard uit te klappen draai je de knop los en  
pas je de armen aan tot ze in de gewenste positie staan.

2. Draai de knoppen weer vast. Zorg ervoor dat de tanden  
van de knop correct staan zodat de armen correct vast zitten.

3. Buig het aanpasbare gedeelte van de standaard in de gewenste positie.

Als er geen toegewijd opname apparaat in de doos aanwezig is, zoek dan een iOS of Android apparaat 
om je sessie op te nemen. Dit apparaat dient de IRIS Connect Record app geïnstalleerd te hebben.

3.  Start de IRIS Connect Record applicatie op je apparaat en volg de instructies op het scherm

Zorg ervoor dat je reflectie is geüpload vanaf je apparaat nadat je opname klaar is.

Vergeet niet om de microfoon op te laden en uit te zetten voor je hem terug in de doos stopt.

(Om de microfoon uit te zetten, houd de knop voor 4 seconden vast tot je een rood lichtje ziet, 
en laat deze dan los).

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth functie op je apparaat ingeschakeld is.

2. Druk de      knop in en houd deze 2 seconden vast om de microfoon 
aan te zetten.

3. Het indicatie lampje op de microfoon gaat nu langzaam  
knipperen om aan te geven dat hij verbonden is.

mocht je eerder je microfoon gekoppeld hebben zou deze automatisch moeten koppelen.

Stap 4: Koppelen van de microfoon

Om te controleren wat de batterij niveau van je 
microfoon is, kijk dan naar het icoontje op het 
apparaat waarmee het gekoppeld is. Deze heeft 
een indicator in de status balk die de resterende 
batterij niveau aangeeft.

Batterij niveau gids

iOS Android

Icons may not show on 
older devices
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Oplaad LED Gids

     Snel knipperend wit licht – Koppel modus

     Langzaam knipperend wit licht – Gekoppeld.

     Knipperend wit licht – Gekoppeld, bezit met 
     versturen van data

     Volledig rood licht– Bezig met Opladen

     Enkel rood licht – Bezig met uitschakelen

     Enkel wit licht – Bezig met opstarten

Batterij niveau indicator
Een lampje brand: 0%-25% resterende batterij

Twee lampjes branden: 25%-66.6% resterende batterij

Drie lampjes branden: 66.6%-100% resterende batterij

Als de microfoon niet gekoppeld is, kan het nodig zijn dat je 
stap 4 moet raadplegen van de koppelgids aan de rechterzijde.


