
H9-headset med billader 

Brugervejledning 

 

Specifikation 

Varenummer: H9 

Version: 4,0 

Størrelse: Headset: 20 x 22 mm billader 20 x 86,4 mm 

Nettovægt: 38 g 

Input: 12-25 V jævnstrøm 

USB-output: 5 V jævnstrøm, 1,0 A 

Batterikapacitet: 3,7 V, 20 mAh 

Taletid: 1,5 timer 

Opladningstid: ca. 1,5 timer 

Understøttede profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

Transmissionsområde (Hz) 2,40-2,48 GHz 

Følsomhed: -90 dBm 

Arbejdstemperatur: -10-50 ℃ 

Transmissionsrækkevidde: 10 m (uden forhindringer) 

Primært materiale: Aluminiumslegering 

 

Illustrationer 

按键说明图  

MFB 

 

 

 

Tænd/sluk 

· Tænd Tryk langt på MFB i tre sekunder, så blinker den blå LED med 

stemmeinstruksen ”power on”. 

· Slukket: Tryk langt på MFB i tre sekunder, så blinker den røde LED med 

stemmeinstruksen ”power off”.  

 

Parring 

· Tryk kort på MFB i et sekund, mens headsettet er slukket, indtil den røde og 

den blå LED blinker skiftevis for at gå til parringsmode.  

·Find ’H9’ på din smartphones Bluetooth-liste, og vælg den for at parre den 

med din smartphone. 

·Headsettet slukker efter 10 minutter uden forbindelse til en enhed. 

 



Bemærk:   

1) Indikator for understøttelse af iPhone-batteri. 

2) Når batteriet er lavt, blinker den røde LED hvert femte sekund, mens en 

alarm og stemmeinstruksen ”low battery” høres hvert femte minut. 

 

Håndfrit opkald 

·Besvar opkald: 

Når headsettet ikke sidder i laderporten, og du får et opkald, trykker du kort på 

MFB og hører stemmeinstruksen ”call answered”. 

Når headsettet sidder i laderporten, og du får et opkald, tager du headsettet op 

for automatisk at besvare opkaldet og hører stemmeinstruksen ”call 

answered”. 

·Afvisning af opkald: Når du får et opkald, trykker du langt på MFB i to 

sekunder og hører stemmeinstruksen ”call rejected”.  

·Afslut opkald: Tryk kort på MFB, så hører du stemmeinstruksen ”call 

terminated”, eller sæt headsettet tilbage i laderporten. 

·Genkald: Når headsettet er tændt, dobbeltklikker du på MFB for genopkald 

til det sidst kaldte nummer og hører stemmeinstruksen ”last number redial”. 

·Fra- og tilkobling: Når headsettet frakobles din smartphone, og du hører 

stemmeinstruksen "your headset is disconnected", trykker du kort på MFB for 

at genskabe forbindelsen med din smartphone og hører stemmeinstruksen 

"your headset is connected ". 

 

Afspil musik 

·Spil musik: Efter parring kan du trykke kort på MFB eller afspille musik fra din 

smartphone. 

·Sæt musik på pause: Tryk kort på MFB, eller sæt headsettet tilbage i 

laderporten. 

 

Forbind med to smartphones 

·Når headsettet er forbundet med den første smartphone, afbrydes 

forbindelsen.  

·Tryk langt på MFB, indtil den røde og den blå LED blinker skiftevis, hvilket 

viser, at smartphonen går tilbage til parringstilstand.  

·Søg efter Bluetooth-navnet ’H9’ på den anden smartphone, og forbind den 

med headsettet.  

·Til sidst forbindes den første smartphone igen med headsettet, således at 

begge smartphones nu er forbundet. 

 

Opkald 

·Når der kommer et opkald til den anden smartphone, mens du taler i den 

første smartphone, trykker du langt på MFB i to sekunder for at afvise opkaldet 

til den anden smartphone og fortsætte samtalen i den første smartphone. 

·Dobbelttryk på MFB for at besvare opkaldet med den anden smartphone, 



hold fast i opkaldet med den første smartphone. 

·Dobbelttryk på MFB igen for at gå tilbage til at besvare opkald med den 

første smartphone, hold fast i opkaldet med den anden smartphone. Denne 

funktion omstiller kaldene mellem de to smartphones.  

·Tryk kort én gang på MFB for at afslutte den aktuelle samtale, og besvar 

automatisk den anden smartphone. 

 

 

 

 

 

LED-indikator (headset ikke i laderport) 

Tændt Blå LED 

Slukket Rød LED 

Parring Rød og blå LED blinker skiftevis 

Standby (ikke parret) Blå LED blinker hvert femte sekund 

Standby (parret) Blå LED blinker to gange hvert femte sekund 

Indgående opkald Blå LED blinker hurtigt 

Indtastning Blå LED blinker hurtigt 

Samtale Blå LED blinker to gange hvert tredje sekund 

Afspilning af musik Blå LED blinker to gange hvert tredje sekund 

Opladning Rød LED lyser 

Fuldt opladt Blå LED lyser 

Lavt batteri Blå LED blinker hvert femte sekund 

 

LED-indikator (headset i laderport) 

Tændt (parret) Blå LED blinker, rød LED lyser 

Slukket Rød LED lyser 

Parring Rød og blå LED blinker skiftevis 

Standby (ikke parret) Blå LED blinker hvert femte sekund, rød LED lyser  

Standby (parret) Blå LED blinker to gange hvert femte sekund, rød LED 

lyser  

Indgående opkald Blå og rød LED blinker hurtigt 

Indtastning Blå og rød LED blinker hurtigt 

Samtale Blå LED blinker to gange hvert femte sekund, rød LED 

lyser  

Afspilning af musik Blå LED blinker to gange hvert femte sekund, rød LED 

lyser 

Opladning Rød LED lyser (slukket), blå LED blinker, rød LED lyser 

(tændt) 

Fuldt opladt Blå LED lyser (slukket), blå LED blinker (tændt) 

 


