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Trådløs parring 
Når du åbner opladerkassen og fjerner øretelefonerne, tænder de automatisk og forbinder til 
din enhed. Processen tager omkring 5 sekunder (det røde og blå lys vil blinke hurtigt, men 
når forbindelsen er succesfuld, vil blinkene blive langsommere). 
For at parre dem med din smartphone, skal du tænde Bluetooth på din enhed og finde 
A3-TWS, hvorefter du trykker Dan par. Efter cirka fem sekunder, vil øretelefonerne blive 
forbundet, og det blå lys vil blinke hver femte sekund. 
Hvis du kun vil bruge én øretelefon, skal du blot tage en af dem ud af opladerkassen og 
starte parringsprocessen med din smartphone. 
 
Opladning 
Når du oplader kassen til øretelefonerne, så blinker det røde lys. Når den er fuldt opladt, så 
lyser det røde lys konstant. 
Øretelefonerne vil automatisk genoplade, når du sætter dem tilbage i opladerkassen. I løbet 
af denne tid, vil det blå lys på opladerkassen, og det røde lys på øretelefonerne, være tændt. 
Når de er fuldt opladt, så slukker indikatorlyset. 
 
Tænd/Sluk 
Øretelefonerne slukker automatisk, når du sætter dem i opladerkassen. Når du tager dem 
ud, så tænder de. Når de er ude af kassen, skal du trykke på en af øretelefonerne i fire 
sekunder for at slukke. Hvis du vil tænde dem, skal du holde trykket i tre sekunder. 
 
Foretag opkald 
Når øretelefonerne er forbundet til en smartphone, kan du foretage opkald. 
Ved indkommende opkald, skal du blot røre ved øretelefonen for at besvare. Hvis du ønsker 
at afvise opkaldet, skal du holde fingeren på en af øretelefonerne i et par sekunder. Tryk på 
øretelefonen for at afslutte opkaldet. 
 
Musik 
Når du lytter til din musik og ønsker at pause den, skal du blot trykke på en af 
øretelefonerne. Tryk endnu en gang for at fortsætte afspilningen. Hvis du ønsker at skrue op 
for lyden, skal du dobbelttrykke på den højre øretelefon. Du skruer ned ved at dobbelttrykke 
på den venstre. 
For at afspille næste sang i rækken, skal du trykke på højre øretelefon, indtil du hører en 
“bip” lyd. Brug samme metode til at afspille den forrige sang, blot med den venstre 
øretelefon. 
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Tips: 
Når kun den ene øretelefon er forbundet til din smartphone, så er den anden ikke forbundet 
som standard. Når du gerne vil bruge begge øretelefoner, bør du slette den forbundne 
enhed, slukke Bluetooth på din telefon og sætte begge øretelefoner i opladerkassen. 
Herefter kan du tage dem ud og vente fem sekunder, indtil de parrer igen. Tænd Bluetooth 
på din smartphone, find A3-TWS og tryk Dan par. 
 


