
Brukerhåndbok Mono Bluetooth
Headset F910 med støyreduksjon



Spesifikasjoner
- Bluetooth-versjon: 5.0
- overføring avstand: 10m
- Batterikapasitet: ca 175mAh
- Standby-tid: ca 250 timer
- Taletid: ca 16 timer
- Ladespenning: DC 5V
- Ladetid: 1,2 timer
- Lydkanal: Mono
- Størrelse: 7 x 4 x 0,9cm

1. Volum ned / Neste spor
2. Volum opp / forrige spor
3. Multifunksjonsknapp
4. USB-ladegrensesnitt
5. Indikatorlampen



Paring av hodesett
Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i ca. 2 sekunder, og

indikatorlampen blinker rødt og blått. Det betyr at headsettet gikk inn i paringsmodus.
Slå på bluetooth på smarttelefonen din og søk etter F910-headsettet, klikk på det og
det vil koble til automatisk.

Hvis du vil koble headsettet fra telefonen, kan du gjøre det via Bluetooth på
telefonen, eller hvis du flytter headsettet til en avstand over 10 meter fra telefonen.

Lading av hodesett
Headsettet har et innebygd oppladbart batteri. Før du bruker headsettet for

første gang, anbefales det å lade det helt opp. Ved lading lyser indikatoren rødt, og
når batteriet er fullt, lyser det blått.

Vær oppmerksom på at ladespenningen ikke skal være høyere enn 5V.

Bluetooth-hodesettkommandoene
For å slå på headsettet trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i

ca. 2 sekunder til det blå lyset blinker 3 ganger.
For å slå av headsettet trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i

ca. 3 sekunder til det røde lyset blinker 3 ganger.
Hvis du vil svare på eller avslutte et anrop, klikker du multifunksjonsknappen

én gang.
Hvis du vil spille av eller sette en sang på pause, klikker du

multifunksjonsknappen én gang.
Hvis du vil avvise det innkommende anropet, trykker du på og holder inne

multifunksjonsknappen i ca. 2 sekunder.
Hvis du vil ring opp på nytt, dobbeltklikker du multifunksjonsknappen.
For taleoppringing trykker du lenge på multifunksjonsknappen i omtrent 2

sekunder og begynner å ringe.
For den forrige sangen trykker du lenge på volum opp-knappen i omtrent 2

sekunder.
For neste sang trykker du lenge på volum ned-knappen i omtrent 2 sekunder.
For rask tonebryter trykker du på multifunksjonsknappen 3 ganger.


