
Brukerveiledning til I-ørene Mono Bluetooth 4.1 Headsett 
T9 

 

 
 

Spesifikasjoner 
∙ Bluetooth: v4.1 
∙ Bluetooth-utstrekning: Opptil 10 meter 
∙ Batteri: 80 mAh 
∙ Ladetid: Ca 1,5 timer 
∙ Standby-tid: Ca 300 timer  
∙ Driftstid: Opptil 8 timer 

 
Parring av hodesettet med enheten din 

Det er to metoder for parring av dette Bluetooth-hodesettet med enheten din:  
∙ Den første metoden er når hodesettet er slått av. Du må trykke lenge på              

multifunksjonstasten til det røde og blå lyset begynner å blinke etter           
hverandre. Blinkingen betyr at hodesettets Bluetooth er på og klar for           
parring.  

∙ Den andre metoden er når hodesettet er i dvalemodus. Trykk på           
multifunksjonstasten, så vil det blå lyset begynne å blinke. Det betyr at            
hodesettet er klart for parring.  

Når du skrur på Bluetooth på hodesettet, kan du parre det med enheten din.              
Standard parringskode er “0000”. 

 
Styring av telefonsamtaler 

∙ For å ta telefonen, skal du bare trykke kort på multifunksjonstasten.  
∙ Hvis du vil avvise en telefonsamtale, skal du trykke på          

multifunksjonstasten, samt volum opp- og volum ned-tastene samtidig.        
Slipp opp tastene for å avvise oppkallet når du hører en pipelyd eller en              
stemmeveiledning.  



∙ I løpet av en telefonsamtale, skal du trykke kort på multifunksjonstasten           
for å legge på. For å øke eller minske volumet i løpet av en samtale, skal                
du trykke på volum opp- eller volum ned-tastene.  

∙ Trykk kort på multifunksjonstasten to ganger for å ringe tilbake til det siste             
nummeret.  
 

Styring av musikk 
Når du lytter til musikk, skal du trykke kort på volum opp- og volum              

ned-tastene for å øke eller senke lyden. Hvis du vil gå til neste låt, skal du trykke                 
lenge på volum opp-tasten, og hvis du vil gå til forrige låt, skal du trykke på volum                 
ned-tasten. For å avspille/sette musikken på pause, skal du trykke kort på            
multifunksjonstasten.  
 

Lading av hodesettet  
Du kan bruke din egen lader til å lade opp hodesettet. Men før du lader det, bør                 
du sjekke at laderens spesifikasjoner møter kravene til hodesettet (likestrøm 5V,           
100mA - 500mA). Vær klar over at hvis ladespenningen er veldig høy, kan du              
skade hodesettet.  


