
HBQ i7 Noise-Canceling TWS Mode Trådløs Øretelefoner 
V4.2+EDR 

BRUKERHÅNDBOK 
 
 

Spesifikasjoner 
 

Riktig trådløs tilkobling (TWS) for å realisere trådløs stereo, venstre og høyre 
kanalavstand, HIFI-lyd. Venstre og høyre ørepropper er utstyrt med 
bluetooth-funksjonen, som betyr at de kan brukes alene eller i par. 
 

Trådløs versjon Dual-modus Bluetooth V4.2 Ultra lavt strømforbruk 

Trådløs profil A2DP1.3/HFP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Frekvens 2.4GHZ 

Rekkevide ca. 12m 

Batterikapasitet Internt 65mAh rechergeable Li-ion batteri 

Standby-tid ca. 100 timer hvis en ørepropp er på, 60 timer hvis 
begge øreproppene er på. 

Kontinuerlig arbeidstid Bruk av en ørepropp: 5-6 timer 
Bruk av begge øreproppene: 4-5 timer 
(Støtter innkommende anropsnummer, IOS system 
power display) 
 

 
Bluetooth paring 

1. én ørepropp tilkobling: langt trykk på den multifunksjonsknappen, slipp 
knappen, hvis røde og blå lys vekselvis blinker, sjekk telefonen din. Bluetooth 
kan søke etter tilkobling, men også kan støtte en annen Bluetooth-enhet 
tilkobling. Når tilkoblingen er vellykket, kan du lytte til musikk eller ringe. 

2. to ørepropper (TWS) og tilkobling: trykk lenge på multifunksjonsknappen på 
begge ørepropper, og dobbeltklikk på begge sider av multifunksjonsknappen 
for å gå inn i TWS paring mode. Den tilsvarende tonen og kun det blå lyset 
som blinker langsomt viser at det gjelder TWS-tilkobling. 

 
Vennligst merk: Samtaler støttes av bare unilateralt Bluetooth-headset. Du 

kan skru av, avspille eller pausere på hvilken som helst av den tilkoblede ørepropper 
ved å trykke på multifunksjonsknapp kontroll, et annet headsett vil synkronisere 



kontrollen. Neste gang du trykker på multifunksjonsknappen, vil den automatisk 
koble til. 
 

Bluetooth bruk: 
1. Hvis du vil ringe 
når et hodesett er slått på og koblet til telefonen eller en Bluetooth-enhet med 

samtale funksjonen, kan anropet gjøres. Når du ringer på noen, er bare et hodesett 
som fungerer. Når noen ringer deg, trykk på bryteknappen for å svare på anropet. 
Hvis du ikke vil svare på anropet, kan du raskt trykke på to nøkkelbryter (“call 
blocking” funksjon). Ved rask avspilling av musikk ved de to nøkkelbryterene, blir 
mobiltelefonen tildelt i det siste utgående samtalen (sistenummer anrop). 

 
2. Lytt til musikk 
Når headsettet er på og koblet til telefonen eller Bluetooth-aktivert 

Bluetooth-enhet, kan du åpne spilleren og lytte til musikken. Når du lytter til musikk, 
hvis du trykker én gang på knappen, stiller du den aktuelle musikk til pause og spiller 
av musikken som har blitt suspendert i kort tid. 

 
3. Slå av 
Når du vil høre på musikk, kan du trykke på bryteknappen til det røde lyset 

lyser. Da er Bluetooth slått av. Hvis Bluetooth er fjernet fra Bluetooth-enheten, slår 
Bluetooth-headsettet automatisk av etter fem minutter uten å bekymre deg for at 
hodesettet vil gå tom for batteri. 
 

4. Lading 
Når det er lite strøm i hodesett, vises det lite strømforsyning, så må du lade 

opp batteriet. Mens det lades slås det røde lyset alltid på, og det røde lyset blir til et 
blått lys etter lading. 
 
Merk: Hodesettet vil bli tvunget til å slå seg selv. 
 

5.Språk 
Hodetelefoner i røde og blå lys blinker i samsvarende modus, trykk langsomt 

på hovedknapper når de hører hodetelefonene i engelsk/kinesisk ledetekst, det sier 
vellykket bytte (bytt for å støtte kinesisk/engelsk) 
 



 
 

Vær oppmerksom på følgende: 
 

1. Ikke behandle dette produktet med vold og ikke klem med tunge 
gjenstander. Hold det langt borte fra høy temperatur og luftfuktighet 

2. Hold produktet borte fra WIFI, rutere og andre høyfrekvente avsenderutstyr. 
Det vil påvirke lokal signalmottak, noe som resulterer i et lydkort brudd og avbrudd 

3. Vennligst bruk dette produktet i et gyldig miljø (10m) og ikke ha unit blocks 
(vegger) mellom bluetooth enhet og hodetelefoner 

4. Dette produktet kan være koblet til en hvilken som helst 
Bluetooth-kompatibel enhet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sammendrag: 

 

 


