
H9 Headset med billaddare 

Bruksanvisning 

 

Specifikation 

Artikelnummer: H9 

Version: 4.0 

Mått: Headset: 20 x 22 mm   Billaddare: 20 x 86,4 mm 

Vikt: 38 g 

Ingående spänning: DC 12–25 V 

Uteffekt USB: DC 5 V, 1,0 A 

Batterikapacitet: 3,7 V, 20 mAh 

Taltid: 1,5 timmar 

Laddningstid: cirka 1,5 timmar 

Godkända profiler: HSP/HFP/A2DP/AVRCP 

Frekvensområde (Hz): 2,40 GHz–2,48 GHz 

Signalstyrka: -90 dBm 

Drifttemperatur: -10–50 ℃ 

Trådlös räckvidd: 10 m (öppen yta) 

Huvudsakligt material: Aluminiumlegering 

 

Bilder 

按键说明图  

MFB-knapp 

 

 

 

Starta/stänga av enheten 

· Starta enheten: Håll MFB-knappen intryckt i 3 sekunder. Blå lysdiod blinkar 

och röstmeddelande aviserar ”power on”. 

· Stäng av enheten: Håll MFB-knappen intryckt i 3 sekunder. Röd lysdiod 

blinkar och röstmeddelande aviserar ”power off”. 

 

Parkoppling 

·Stäng av headsetet. Tryck på MFB-knappen i 1 sekund tills lysdioden växlar 

mellan rött och blått ljus för att starta parkopplingsläge.  

·Öppna Bluetoothfunktionen på din smartmobil och välj enhet "H9" för att 

parkoppla med headsetet. 

·Headsetet stängs av efter 10 minuter om det inte kopplats till någon enhet. 

 



Bemärk:   

1) Stöder indikation av batteristatus för iPhone. 

2) Vid lågt batteri blinkar röd lysdiod var femte sekund och var femte minut 

hörs alarm och röstmeddelande ”Low battery”. 

 

Ringa med handsfree 

·Ta emot samtal: 

Vid inkommande samtal när headsetet inte laddas: tryck på MFB-knappen och 

röstmeddelande ”call answered” hörs. 

Vid inkommande samtal när headsetet laddas: ta upp headsetet från 

laddningsstationen för att automatiskt svara och röstmeddelande ”call 

answered” hörs. 

·Avvisa samtal: Vid inkommande samtal: håll MFB-knappen intryckt i 2 

sekunder tills röstmeddelande ”call rejected” hörs.  

·Avsluta samtal: Tryck på MFB-knappen och röstmeddelande ”call 

terminated” hörs, eller sätt tillbaka headsetet i laddningsstationen. 

·Återuppringning av senast uppringda nummer: Låt headsetet vara påslaget 

och dubbelklicka på MFB-knappen för återuppringning av senast uppringda 

nummer. Röstmeddelande ”last number redial” hörs. 

·Parkoppla på nytt efter frånkoppling: När headsetet frånkopplas din 

smartmobil hörs röstmeddelande ”your headset is disconnected”. Tryck på 

MFB-knappen för att parkoppla din smartmobil på nytt och röstmeddelande 

”your headset is connected” hörs. 

 

Spela musik 

·Spela musik: Parkoppla enheten. Tryck på MFB-knappen eller spela musik 

från din smartmobil. 

·Pausa musik: Tryck på MFB-knappen eller sätt tillbaka headsetet i 

laddningsstationen. 

 

Parkoppla med två smartmobiler 

·Parkoppla den första smartmobilen och frånkoppla den därefter.  

·Håll inne MFB-knappen tills lysdioden växlar snabbt mellan rött och blått 

ljus, vilket betyder att headsetet åter är i parkopplingsläge.  

·Öppna den andra smartmobilens Bluetoothfunktion och välj enhet "H9” för 

att parkoppla med headsetet.  

·Parkoppla till sist den första smartmobilen med headsetet igen. Båda 

enheterna är nu kopplade till headsetet. 

 

Vidarekoppla samtal 

·Samtal som kommer in på den andra smartmobilen medan du talar i den 

första smartmobilen avvisas genom att hålla inne MFB-knappen i 2 sekunder. 

Du fortsätter att tala i den första smartmobilen. 

·Tryck två gånger på MFB-knappen för att ta emot samtal från den andra 



smartmobilen. Samtalet i den första smartmobilen pausas. 

·Tryck åter två gånger på MFB-knappen för att växla till samtalet i den första 

smartmobilen. Samtalet i den andra smartmobilen pausas. Den här funktionen 

gör det möjligt att växla mellan samtal på två olika smartmobiler.  

·Tryck på MFB-knappen för att avsluta pågående samtal. Samtalet från den 

andra smartmobilen besvaras automatiskt. 

 

 

 

 

 

Lysdiodstatus (headset ej i laddningsstation) 

Enheten påslagen Blå lysdiod 

Enheten avstängd Röd lysdiod 

Parkoppling Lysdiod med blinkande rött och blått ljus 

Standby (ej parkopplad): Blå lysdiod blinkar en gång var femte sekund 

Standby (parkopplad): Blå lysdiod blinkar två gånger var femte sekund 

Inkommande samtal Blå lysdiod blinkar snabbt 

Ringer upp Blå lysdiod blinkar snabbt 

Samtal pågår Blå lysdiod blinkar två gånger var tredje sekund 

Spela musik Blå lysdiod blinkar två gånger var tredje sekund 

Laddas Fast, röd lysdiod 

Full laddning Fast, blå lysdiod 

Lågt batteri Röd lysdiod blinkar en gång var femte sekund 

 

Lysdiodstatus (headset i laddningsstation) 

Enheten påslagen 

(parkopplad) 

Blå blinkande lysdiod, fast röd lysdiod 

Enheten avstängd Fast, röd lysdiod 

Parkoppling Lysdiod med blinkande rött och blått ljus 

Standby (ej parkopplad): Blå lysdiod blinkar en gång var femte sekund och fast, 

röd lysdiod 

Standby (parkopplad): Blå lysdiod blinkar två gånger var femte sekund och 

fast, röd lysdiod 

Inkommande samtal Blå och röd lysdiod blinkar snabbt 

Ringer upp Blå och röd lysdiod blinkar snabbt 

Samtal pågår Blå lysdiod blinkar två gånger var tredje sekund och 

fast, röd lysdiod 

Spela musik Blå lysdiod blinkar två gånger var tredje sekund och 

fast, röd lysdiod 

Laddas Fast, röd lysdiod (enheten avstängd). Blå, blinkande 

lysdiod och fast, röd lysdiod (enheten påslagen) 

Full laddning Fast, blå lysdiod (enheten avstängd). Blå, blinkande 



lysdiod (enheten påslagen) 

 


