
Manual TWS Trådløse Høretelefoner 

 
 

Touchkontrol, in-ear, hukommelse og opladningsboks, komfortable at have på og          
yder en klar lyd.  

Disse flot designede trådløse høretelefoner giver en perfekt trådløs forbindelse          
mellem højre og venstre øre. De har en klar lyd, og du kan styre dem med et enkelt tryk.  

Venstre og højre høretelefon kan tilsluttes trådløst og fungerer som          
stereo-høretelefoner, og kan også bruges separat og tilsluttes med to høretelefoner           
samtidig (en mobiltelefon tilsluttes med den venstre og en med den højre).  

Kort introduktion: 

Tænd for knappen under opladningsboksen, og så lyser lyset mellem de to            
høretelefoner grønt. Tag venstre og højre høretelefon ud af opladningsboksen, så vil de             
automatisk tilsluttes hindanden. 

*Hvis indikatoren på opladningsboksen lyser grøn, så læg høretelefonerne ned i           
opladningsboksen, så slukkes de automatisk. 

*Hvis høretelefonerne og opladningsboksen er helt afladet, så sluk         
opladningsboksen først, og tænd så først for høretelefonerne manuelt (tryk på knappen på             
hver høretelefon i cirka 3-4 sekunder for at tænde dem: Når de er koblet til hinanden, så                 
tryk på hver høretelefon i cirka 3-4 sekunder for at slukke dem - hvis de ikke har været                  
koblet til hinanden), sæt høretelefonerne i opladningsboks og luk den.  



Opladning af høretelefonerne: Hvis opladningsboksen er slukket, så tag         
høretelefonerne ud af boksen, tryk på startknappen i 3-4 sekunder på begge høretelefoner             
til LED-lyset på begge høretelefoner blinker skiftevis blåt og rødt. Tryk på begge             
høretelefoner to gange, så højre og venstre høretelefon er tilkoblet hinanden. Lyset på den              
ene høretelefon er slukket, mens den anden stadig blink rødt og blåt skiftevis.  

Instruktioner: 

Højre og venstre høretelefon bruges som par: (de to høretelefoner har dannet            
par).  

1. Tag begge høretelefoner ud af opladningsboksen. Venstre og højre høretelefon          
tilsluttes automatisk hinanden, og LED-lyset på højre høretelefon bliver skiftevis blåt           
og rødt, mens LED-lyset på venstre er slukket. 

2. Aktiver Bluetooth og tryk på “connection (forbindelse)” for at fuldføre pardannelse           
med mobiltelefonen. 

3. Hvis høretelefonerne allerede har dannet par med mobiltelefonen, vil         
høretelefonerne tilsluttes automatisk. 

4. Hvis pardannelsen ikke lykkes, så sluk venligst for Bluetooth og slet           
pardannelses-informationerne på mobiltelefonen. Gentag ovenstående! Hvis      
pardannelsen er lykkes, vil Bluetooth tændes automatisk næste gang. Tag          
høretelefonerne og tryk på startknappen til Bluetooth-lyset tændes. Slip knappen og           
den automatiske forbindelse er nu fuldført!  

Brug de to høretelefoner separat:  

Efter du har trykket på startknappen på høretelefonen, så fortsæt med at holde den              
ned, og slip den ikke før det røde og blå lys blinker på skift. Tænd for                
Bluetooth-indstillingen på mobitelefonen og tryk for at tilslutte den.  

Tag den anden høretelefon og tryk på startknappen på mobiltelefonen. Når den er             
tændt, så fortsæt med at holde knappen nede til det røde og blå lys blinker på skift. Tænd                  
for Bluetooth-indstillingen på mobitelefonen og tryk for at tilslutte den.  

Så har Bluetooth-høretelefonen dannet par med mobiltelefonen.  

1. Pause og afspil: Når du hører musik, så tryk på knappen på høretelefonen for at               
sætte musikken på pause. Tryk igen for at afspille musikken. 

2. Besvarelse af opkald: Når der ringes op, så tryk på høretelefonen for at besvare              
opkaldet. 

3. Afvis opkald: Når der ringes op, så hold touchknappen på mobiltelefonen ned for at              
afvise opkaldet. 

4. Næste sang: Når du hører musik, så tryk på høretelefonen to gange for at gå til                
næste sang. 



5. Sluk: Hold knappen på høretelefonen til det røde lys tændes. En lyd fortæller dig, at               
høretelefonen er slukket. Hvis høretelefonerne bruges sammen, så slukkes begge          
samtidig. Men de skal tændes separat.  

Opladning (af høretelefonerne):  

Læg de to høretelefoner i opladningsboksen, og læg låget på. Tryk på knappen i              
bunden af boksen. Når det røde lys tændes, viser det, at den oplader. Efter opladningen er                
fuldført, slukkes det røde lys og det blå lys tændes.  

Hvis opladningen ikke udføres, så sørg for at høretelefonerne rører ved           
opladningsboksen. Gentag det flere gang og læg låget på. Når opladningen er fuldført, så              
tryk på knappen for at afbryde opladningen.  

Opladning af boksen: Når opladningsboksen er løbet tør for strøm, så tryk på             
knappen i bunden af boksen. Hvis der ikke tændes et lys, oplades høretelefonerne ikke.              
Så skal opladningsboksen oplades. Indsæt USB: Den ene ende af USB-ledningen           
tilsluttes til en computer eller oplader og den anden ende sættes ind i bunden af boksen.                
Det røde lys på tændes, og viser at boksen oplades. Det røde lys slukker, når boksen er                 
helt opladet. (Opladningen tager 1-2 timer)  

Fuld tilfredshed: Kontakt os venligst, hvis du har problemer med at bruge            
produktet. Vi hjælper dig til du er tilfreds.  

Om telefonsamtaler: De to høretelefoner afspiller begge din musik. Men når du            
taler i telefon, er der kun lyd i den ene høretelefon. På grund af tekniske begrænsninger,                
er det sådan de fleste trådløse høretelefoner virker.  

Om holdbarhed: Du kan lytte til musik i op til 3 timer på én høretelefon.               
Høretelefonen er lille i størrelse, så den er mere behagelig at have på, og              
batterikapaciteten er ikke så stor. Designet passer til de fleste ører.  

Om lyden: Bluetooth høretelefonerne er trådløse.Vores højttaler og chip anvender          
de mest avancerede materialer. Membranen er helt ny og udvides ikke.  

Problemløsning:  

1. Hvordan ved jeg om høretelefonerne er opladet, efter at de har ligget i boksen? Før               
du lægger høretelefonerne i boksen, så tryk på knappen i bunden. Tænd for boksen              
til det grønne lys lyser, læg høretelefonerne i boksen og luk låget. Så kan du se et                 
svagt rødt lys på coveret, som betyder at den oplader. 

2. Med hensyn til det røde lys på overfladen af opladningsboksen – hvorfor slukker det              
efter at det har blinket? 
Fordi høretelefonerne er helt opladet. Når høretelefonerne er helt opladet, slukkes           
det røde lys på boksen efter et blink. Når høretelefonerne er helt opladet, skal du               
slukkes for knappen i bunden af boksen, for at spare på strømmen. 



3. Hvorfor er opladningsboksens lys eller høretelefonernes lys slukket? 
Under normale omstændigheder betyder det, at opladningsboksen er løbet tør for           
strøm. Det problem løser du ved at oplade boksen. 

4. Hvorfor er høretelefonernes signal ikke stabilt – eller hvorfor er der kun lyd i det ene                
øre? Høretelefonerne skal bæres korrekt. L er til venstre øre, mens R er til højre               
øre. (Opbevar telefonen i forlommen, når du bruger den udendørs) 

5. Bluetooth-søgningen viser at der er 2 enheder? Slet de 2 viste Bluetooth enheder.             
Dobbeltklik på hver høretelefon, så du kan danne par med de 2 høretelefoner (den              
første høretelefon bliver ”vært”). Når du har dannet par med begge høretelefoner,            
fremvises der kun én enhed på Bluetooth. 

6. Hvorfor afspiller venstre høretelefon den højre (R) kanal? Hvis der vises 2            
høretelefoner i søgningen: Dobbeltklikkede høretelefoner afspiller venstre kanal.        
Når du gentager pardannelse, så dobbeltklik på venstre høretelefon. 

7. Hvorfor reagerer de ikke, når jeg trykker på knappen?  

Tryk venligst midt på høretelefonen. Hvis den ikke reagerer, så slip og tryk igen. 

NB: 

1. Når du anvender dette produkt, så hold det tørt og rent. Rengør høretelefonernes             
overflade med en ren og blød klud.  

2. Undgå at kortslutte høretelefonernes to kontakter ved kontakt med metaldele. 
3. høretelefonernes kontakt bør rengøres jævnligt for at sikre fuld kontakt under           

opladningen. 
4. Læg ikke høretelefonerne på steder med støv, høje eller meget lave temperature.            

Udsæt ikke høretelefonerne eller opladningsboksen for ild, da det indbyggede          
batteri kan eksplodere. 

5. Udsæt ikke høretelefonerne eller opladningsboksen for vold. 
6. Anvend venligst original tilbehør. Skader forårsaget af uautoriseret tilbehør, dækkes          

ikke af garantien.  

 

 

 

 

 

 

 



Specifikationer: 

- Produkttype: X6 
- Bluetooth version:5.0 
- Understøttede protokoller: A2DP, AVRCP, HFP Working voltage: 3.1V~4.2V 
- Volt: 5V-500MA 
- Batterikapacitet for høretelefonerne: 50MAH  
- Batteryikapacitet for opladningsboksen: 280MAH  
- Rækkevidde:> 10 meter 
- Tale: 4-6 timer 
- Musik: 3-4 timer 
- Høretelefonernes opladning: 30-45 minutter 
- Opladningsboksens opladning: 1-2 timer 
- Understøttede systemer: Alle Bluetooth enheder og telefoner.  
- Indhold: Opladningsboks * 1, Høretelefoner: LR (højre/venstre), datakabel * 1  

Anvendelse 

Inden du lægger høretelefonerne i boksen, så tryk på knappen i bunden af boksen.              
Når du tænder for boksen, tændes et grønt lys. Læg høretelefonerne i boksen og luk låget.                
Så kan du se et svagt rødt lys på coveret, hvilket betyder at den oplader.  

    
 


