
BRUGERVEJLEDNING

TWS HØRETELEFONER

Opret forbindelse:
TWS høretelefonernes BT-navn: TWS
Tag høretelefonerne ud af opladeretuiet; høretelefonerne 
tænder automatisk og vil blinke skiftevis blå og rød. Find 
høretelefonerne på listen over tilgængelige Bluetooth 
enheder på din smartphone og opret forbindelse.

Funktioner
Høretelefoner:
Tryk 1 gang på høretelefonen: Afspil/pause musikken, tag 
telefonen, afslut et opkald. 
Tryk 2 gange på høretelefonen: (Venstre høretelefon) skru 
op for musikken, (højre høretelefon) skru ned for 
musikken. 
Tryk 3 gange på høretelefonen: (Venstre høretelefon) skift 
til næste sang, (højre høretelefon) skift til forrige sang.
Tryk på høretelefonen i 2-3 sekunder: Start stemme 
assistent. 
Tryk på høretelefonen i 5 sekunder: Tænd og sluk 
høretelefonerne.
Opladeretuiet:
Tryk 1 gang: Tænd/sluk indikatorlyset
Indikatorlys status:
Blinkende blåt og rødt lys: Klar til at oprettet forbindelse. 
Blåt lys: Forbindelse oprettet. 
Rødt lys: Høretelefoner eller opladeretui oplades.
Det røde lys slukkes i høretelefoner og det stopper med 
at blinke i opladeretuiet, når de er fuldt opladt. 

Opladning:
Sørg for, at høretelefonerne sidder korrekt i opladeretuiet, 
for korrekt opladning. 
For opladning af opladeretuiet: Isæt Micro-USB-stikket på 
det medfølgende opladerkabel i opladeretuiet og 
USB-A-stikket i en vægoplader, for det hurtigste resultat. 
Sættes USB-A stikket i en computer, vil opladningen blot 
ske lidt langsommere. 

❶ Højtaler
❷ Multifunktionsknap
❸ Mikrofon
❹ Høretelefonernes ladeport
❺ Opladeretuiets ladeport
❻ Tænd/sluk knap

Specifikationer:
BT-navn: TWS 
Spilletid: Op til 4 timer
Standby-tid: Op til 6 timer
Ladetid: Op til 1 time
Batteri, høretelefoner: 30 mAh
Batteri, etui: 200 mAh
Rækkevidde: Op til 10 m
Opladerkabel: 30 cm inkluderet

Advarsel
Lad ikke produktet bliv vådt. Udsæt ikke produktet for 
ekstrem varme eller åben ild. 

Ofte stillede spørgsmål
Der kan ikke oprettes forbindelse:
Prøv at sætte høretelefonerne tilbage i etuiet og tag dem 
ud igen. Prøv at slukke for Bluetooth og tænd igen, på 
din smartphone. 
Find listen over tilgængelige enheder på din smartphone, 
afbryd forbindelsen til høretelefonerne og genopret 
forbindelsen.
Høretelefonernes batteri holder ikke længe:
Sørg for, at høretelefonerne sættes korrekt ned i etuiet. 
Sørg for, at der er strøm på opladeretuiet. Oplad 
eventuelt opladeretuiet. 
Der kommer kun lyd ud af den ene høretelefon:
Tryk på de to høretelefoners multifunktionsknap og hold 
den inde i 1 minut, for at få de to høretelefoner til at 
genoprette forbindelsen mellem de to høretelefoner. 
Derefter genopret forbindelsen mellem høretelefonerne 
og din smartphone.
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Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive 
ejere og har intet med dette produkt at gøre. 

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, 
kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller 

+45 6913 2121. 


