
Gebruikershandleiding voor In-Ear Mono Bluetooth 4.1 
Headset T9 

 

 
 

Specificaties: 
- Bluetooth: v4.1 
- Bluetooth-bereik: tot 10 meter 
- Batterij: 80 mAh 
- Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur 
- Standby-tijd: ongeveer 300 uur 
- Werktijd: maximaal 8 uur 

 
De headset koppelen met uw apparaat 

Er zijn twee methoden om deze Bluetooth-headset aan uw apparaat te koppelen: 
1. De eerste methode is wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld. U moet           

lang op de multifunctionele knop drukken totdat het rode en blauwe lampje            
afwisselend begint te knipperen. Het knipperen houdt in dat de Bluetooth van de             
headset is ingeschakeld en kan worden gekoppeld. 

2. De tweede methode is wanneer de hoofdtelefoon in de slaapstand staat. Druk op             
de multifunctionele knop en het blauwe lampje begint te knipperen. Dat betekent            
dat de headset klaar is om te koppelen. 

Wanneer u Bluetooth op de headset inschakelt, koppelt u dit met uw apparaat. De              
standaardpaarcode is "0000". 
 

Oproepen regelen 
- Druk kort op de multifunctionele knop om een oproep te beantwoorden. 
- Als u een oproep wilt weigeren, drukt u tegelijkertijd op de multifunctionele            

toetsen, de knoppen Volume omhoog en Volume zachter. Laat de knoppen los            
om het gesprek te weigeren wanneer u een pieptoon hoort of een gesproken             
prompt hoort. 

- Druk tijdens een gesprek kort op de multifunctionele knop om op te hangen. Voor              
het verhogen of verlagen van het volume tijdens een gesprek, drukt u op de              
knoppen Volume omhoog of Volume omlaag. 

- Druk twee keer kort op de multifunctionele knop om het laatste nummer opnieuw             
te kiezen. 

 
 
 



Muziek regelen 
Als u naar muziek luistert, drukt u kort op de knoppen Volume omhoog en              

Omlaag om het volume te verhogen of te verlagen. Als u naar een volgend nummer wilt                
overschakelen, drukt u lang op de knop Volume hoger en als u naar het vorige nummer                
wilt overschakelen, drukt u lang op de knop Volume omlaag. Om muziek af te spelen /                
te pauzeren, drukt u kort op de multifunctionele knop. 
 

De headset opladen 
U kunt uw eigen oplader gebruiken om de headset op te laden. Maar controleer              

voordat u met opladen begint of de specificaties van de lader voldoen aan de vereisten               
van de headset (DC 5V, 100mA - 500mA). Let op: als de laadspanning erg hoog is, kunt                 
u de headset beschadigen. 


