
Användarmanual för TWS F9-2 Hörlurar



Specifikationer
- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-räckvidd: 10 m
- Batterikapacitet per hörlur: 50 mAh
- Laddningsfodralets batterikapacitet: 2000 mAh
- Musiktid: 4 timmar
- Samtalstid: 4 timmar
- Vattenresistens: IPX4

Användning för första gången
Se till att laddningsfodralet är laddat – om inte, ladda det. Sätt i båda

hörlurarna i laddningsfodralet så kommer indikatorljuset att visa att de håller på att
laddas. Om det inte börjar lysa innebär det att laddningsfodralet har slut på batteri.

Plocka ut hörlurarna ur laddningsfodralet och sätt in dem i öronen. De
kommer automatiskt att slås på och paras med din enhet (fungerar med tidigare
parade enheter).

Slå på Bluetooth på din enhet och para dem med hörlurarna (en röst kommer
säga: “Connected”).

När du använder hörlurarna för första gången eller efter en lång tid utan att
avnända dem, vänligen ladda upp laddningsfodralet och hörlurarna. Håll dem utan
hinder och inom 10 meters avstånd. Annars kan det bli störningar och du tappar
kontakten.

Hur man använder dem
På slå: Tryck och håll in multifunktionsknappen i 3 sekunder eller ta ut dem ur

laddningsfodralet så kommer de automatiskt att startas.
Stänga av: Tryck och håll in multifunktionsknappen i 5 sekunder (indikatorn

kommer lysa rött) för att stänga av dem. Du kan också lägga tillbaka dem i
laddningsfodralet så kommer de automatiskt att stängas av.

Svara och lägg på: Vid inkommande samtal, tryck på touchknappen en gång
för att besvara samtalet, tryck en gång till för att avsluta samtalet.

Avvisa samtal: Tryck och håll in touchknappen i 3 sekunder för att avvisa
samtalet.

Starta Siri: Håll in knappen på vänster eller höger hörlur i 1 sekund tills du
hör en röst, släpp så har du aktiverat röststyrning. *Endast Siri stöds*

NÄSTA/FÖREGÅENDE låt: Dubbelklicka på höger hörlur för att spela upp
nästa låt, dubbelklicka på vänster hörlur för att spela föregående låt.

Volym +/-: Klicka 3 gånger på höger hörlur för att höja volymen; klicka 3
gånger på vänster hörlur för att sänka volymen, eller så kan du justera volymen
direkt på din mobiltelefon.



Läge med en hörlur: När förstahörluren (höger) och andrahörluren (vänster)
inte är anslutna, ta ut en av dem separat ur laddningsfodralet. Hörluren kommer att
säga “turn on”, sedan kommer ljuset blinka blått i 3 sekunder. När det blåa och röda
ljuset blinkar var annat, para din enhet via Bluetooth så kommer hörluren säga
“Connected”.

Anmärkning: Hörlurarna är parade innan de packats, men du kan para dem
manuellt om så behövs med följande steg: Stäng av hörlurarna, tryck sedan på
knappen på båda hörlurarna samtidigt och håll in i 10 sekunder. Det blåa ljuset
kommer att lysa, sedan kommer det röda och det blåa ljuset att blinka om var annat.
Släpp knappen på hörlurarna som nu är parade och redo för användning.


