
Användarmanual för In-Ear Mono Bluetooth 4.1 Headset T9 
 

 
 

Specifikationer 
- Bluetooth: v4.1 
- Bluetooth räckvidd: upp till 10m 
- Batteri: 80mAh 
- Laddningstid: ca 1,5 timmar 
- Standby tid: ca 300 timmar 
- Batteritid: upp till 8 timmar 

 
Parkoppla detta headset med din enhet 

Det finns två sätt att parkoppla detta Bluetooth headset med din enhet: 
1. Det första sättet är att hålla in den multifunktionella knappen tills den börjar             

blinka rött och blått. Blinkandet betyder att din headsets Bluetooth är redo för             
parkoppling. 

2. Den andra metoden är när ditt headset är i viloläge. Tryck på den             
multifunktionella knappen och blått ljus kommer börja blinka. Det betyder att           
ditt headset är redo för parkoppling. 

När du slår på Bluetooth på ditt headset, para det med din enhet. Standardkoden är               
“0000” 

 
Kontrollera samtal 

- För att svara på ett samtal behöver du bara snabbtrycka på den            
multifunktionella knappen. 

- Om du vill avvisa ett samtal, tyck på den multifunktionella knappen, volym upp             
och volym ner samtidigt. Släpp knappen för att avvisa samtalet när du hör ett              
pipande ljud eller röstprompt. 

- Under samtal, snabbtryck på den multifunktionella knappen för att lägga på.           
För att öka eller minska volymen, tryck volym upp eller ner.  

- Snabbtryck på multifunktionsknappen två gånger för att ringa upp det senaste           
numret. 



Kontrollera musik 
När du lyssnar på musik, snabbtryck volym upp och ner för att justera volym.              

Om du vill byta till föregående spår håller du in volym ner knappen. Om du vill skippa                 
till nästa spår håller du in volym upp. För att Spela/Pausa musik snabbtryck på den               
multifunktionell knappen.  
 

Laddning av ditt headset 
Du kan använda din egen laddare för att ladda dit headset. Men innan             

laddning, vänligen kolla om specifikationerna av laddaren klarar av kraven av ditt            
headset (DC 5V, 100mA - 500mA). Om laddningsspänningen är väldigt hög kan du             
skada ditt headset.  
 


