
Parameter Hoe te gebruiken

DE HANDLEIDING

Echte draadloze stereo-oortelefoon

Oortelefoon
Item: draadloze stereo oortelefoon

Versie: V5.1

Profielen: ondersteunt HFP 1.7, HSP 1.2,
A2DP 1 AVRCP 1.6, SPP 1.2 en PBAP 1.0
Zendvermogen: Klasse 2

Frequentiebereik: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Spreektijd: 4-6 uur (volledig opgeladen)

Muziek: 4-6 uur (volledig opgeladen)

Batterij: polymeer 3,7 V> 50 mA

Charing tijd: 1-2 uur

Oplaaddoos
Input: 5V boven 600mA

Uitgang: 5V 1A

Batterij: raadpleeg het etiket op de doos

De hoofdtelefoon start automatisch en koppelt automatisch. Haal twee koptelefoons tegelijkertijd uit
de oplaaddoos. U kunt de twee koptelefoons afwisselend ongeveer 2-3 seconden zien knipperen.
De linker- en rechterkoptelefoon veranderen in rood en blauw licht. De hoofdtelefoon geeft aan dat
het koppelen is gelukt en de hoofdtelefoon kan worden gebruikt. Als de hoofdtelefoon niet
langzaam gaat knipperen, dubbelklikt u gewoon op de knop op de "R" -hoofdtelefoon. U kunt de
links-rechts-koptelefoon-koppeling invoeren en de zoekstatus van de wachtende mobiele telefoon
invoeren.

Werking mobiele telefoonkoppeling: Open de Bluetooth-zoekfunctie voor mobiele telefoons, klik op
de koppeling in de gezochte apparaatnaam TWS V5.1 of F9-5.0 (of het dooslabelmodel). U ziet het
telefoondisplay: Verbonden. Tegelijkertijd geeft de linkeroortelefoon (L) de melding "verbonden".
Dat wil zeggen, de link is succesvol gekoppeld en klaar voor gebruik.

Bewerkingen voor vorig / volgend nummer: Dubbelklik op de hoofdtelefoon (L) voor het vorige
nummer. Dubbelklik op de secundaire headset (R) voor het volgende nummer

NB Als gevolg van de versiewijziging hebben sommige oortelefoons geen dubbelklik- en drievoudige klikfuncties. Raadpleeg het verkooppersoneel voor details

Oproep beantwoorden en ophangen: Als er een oproep komt, drukt u eenmaal op de
headsetknop om te antwoorden. Nadat het gesprek is beëindigd, drukt u nogmaals op de
headsetknop om het gesprek te beëindigen.

Weiger de oproep: Houd de headsetknop 2 seconden ingedrukt om de oproep te weigeren.

Start de telefoon Siri: Druk ongeveer 1 seconde op de headset-knop om de prompttoon "voice
dialing" te horen - laat los, de telefoon Siri-functie is geactiveerd.

Afsluiten of uitschakelen: Plaats de oortelefoon direct terug in de oplaaddoos, de oortelefoon
wordt automatisch losgekoppeld van de mobiele telefoon of houd de headset-knoppen 3-5
seconden ingedrukt, het indicatielampje van de headset knippert 3 keer rood. Het wordt daarna
uitgeschakeld.

Meer dan 2 keer gebruiken: Open de bluetooth van de mobiele telefoon met de mobiele telefoon
die is gekoppeld voor gebruik en haal de oortelefoon tegelijkertijd uit de oplaaddoos, zonder enige
bediening, deze zal automatisch worden gekoppeld aan de mobiele telefoon. Als u een. andere
telefoon, moet u het eerste item volgen voordat u het kunt gebruiken.

Alleen gebruiken: gebruik de headset (L) of de headset (R) alleen, zet deze aan, zet bluetooth van
de mobiele telefoon aan en zoek F9-5.0 of F9xxx (of het model dat overeenkomt met het label van
de doos), na het apparaat knippert rood en blauw, klik om de verbinding te openen en te
gebruiken.

LED-indicatorstatus

Gepaarde toestand: afwisselend knipperen van rode en blauwe lichten

Overeenkomend succes: rode en blauwe lichten gaan uit

Oplaadstatus: rood lampje brandt altijd

Opladen voltooid: rood lampje uit
Merk op!
Laat de headsets niet vallen, stoten, schrapen, draaien, kloppen, pletten, in water gooien, enz..
Houd headsets uit de buurt van magneten, apparaten en luidsprekers wanneer u deze gebruikt.
Plaats headsets niet bij extreme temperaturen
(normale werkomgeving - 10 ℃ ~ 45 ℃)

Stel headsets niet bloot aan vochtige omstandigheden

Als het batterijniveau van de oortelefoon laag is
De hoofdtelefoon herhaalt het gesproken bericht 'batterij bijna leeg, laad opnieuw op' en tegelijkertijd
knippert het indicatielampje rood. Als de hoofdtelefoon tijdens een gesprek geen stroom krijgt, wordt
het gesprek automatisch teruggeschakeld naar de telefoon.

Opladen van oortelefoons

De oortelefoons zijn uitgerust met een ingebouwde oplaadbare batterij die niet kan worden
verwijderd. Zorg er bij het eerste gebruik van het apparaat voor dat de batterij volledig is
opgeladen.

DC IN-ingang
Sluit een oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de oortelefoon en
steek de kabel in een standaard USB 5V-uitgang. Tijdens het
opladen wordt de lichtindicator rood. Als het apparaat volledig is
opgeladen, is de

5V DC out

indicator verandert van rood naar blauw of uit. Koppel vervolgens
de reislaadkabel los van het USB-stopcontact en de oortelefoon.

• Gebruik alleen een oplaadadapter die is goedgekeurd door authenticatie. Een niet-
goedgekeurd of niet-standaard USB 5V-stopcontact kan leiden tot beschadiging van
de oortelefoon of een explosie onder extreme omstandigheden, en maakt de
productgarantie ongeldig.

• Herhaaldelijk opladen en ontladen van de oortelefoons zullen de prestaties
van de batterij na verloop van tijd verminderen. Dit is normaal voor elke
oplaadbare batterij.

• Plaats of ontvang geen oproepen tijdens het opladen. Koppel altijd eerst de
oplaadkabel los om een oproep te beantwoorden.

• Om energie te besparen, moet u de reislaadkabel uit de oortelefoon halen als u deze
niet gebruikt. Omdat de reisoplader geen aan / uit-knop heeft, moet u de
reislaadkabel uit het stopcontact halen voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Houd de reislaadkabel tijdens gebruik in de buurt van het stopcontact.

Dubbelklik: Prev. Song Dubbelklik: Volgende nummer
Klik 3 keer: Volume -Balhoofd (L) Klik 3 keer: Volume +Balhoofd (R)


