Brugermanual til TWS M7S
Høretelefoner med
LED-opladningsboks

Specifikationer
-

Bluetooth version: 5.0
Høretelefonernes batterikapacitet: 50mAh (pr. høretelefon)
Opladningstid for høretelefonerne: 45 min.
Opladningsboksens batterikapacitet: 1500mAh
Opladningstid for opladningsboksen: 6 timer
Opkaldstid: 6 timer
Musiktid: 4 timer
Driver diameter: 8mm
Vandafvisende certificering: IPX7
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Opladningsboksens indikator
Skærm for opladningsstatus
Touch-område
Earbud lys
USB-output port
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Skærm for opladningsstatus
Touch-område
Earbud lys
MicroUSB-input port

Før første brug
Vælg den øreprop der passer til dit øre, sæt dem på høretelefonerne og læg
dem tilbage i opladningsboksen. Det anbefales at du oplader høretelefonerne og
opladningsboksen inden første brug, eller hvis ikke de er blevet anvendt i en
længere periode.

Opladning af høretelefonerne og opladningsboksen
Når du skal oplade boksen, skal du benytte opladningskablet og tilslutte det til
en computer eller din strømadapter. Du kan også oplade opladningsboksen trådløst
via din trådløse oplader.

Når boksen oplader vil den digitale skærm blinke. Så snart opladningsboksen
er fuldt opladt, vil skærmen vise ”100”, hvilket betyder, at du skal afbryde
opladningen.
Bemærk venligst at du skal bruge 5V og 1A strømadapter for at oplade
opladningsboksen eller bruge USB-porten på din computer.
Når høretelefonerne skal oplades, skal de placeres i opladningsboksen, og
herefter skal låget lukkes. Vær sikker på at opladningsboksen er fuldt opladt før du
sætter dem til opladning. Under opladning vil både højre og venstre indikator blinke
rødt. Så snart høretelefonerne er fuldt opladt, vil alle indikatorer slukke, og
opladningsboksen vil automatisk afbryde opladningen.

Anvendelse af høretelefonerne
For bedste resultat og komfort, skal høretelefonerne indsættes korrekt i
henhold til symbolerne L og R, som står anvist på bagsiden af høretelefonerne.
Placer høretelefonen i øregangen og roter den frem og tilbage til den sidder
komfortabelt.

Tænd/sluk
Høretelefonerne vil automatisk tænde så snart, at du tager dem ud af
opladningsboksen. Du kan også tænde dem manuelt, hvis opladningsboksen ikke er
i nærheden. For at gøre dette skal du holde fingeren inde på touch-området i 2
sekunder indtil det blå og røde indikator-lys skiftevis begynder at blinke.
Høretelefonerne vil automatisk slukke så snart de sættes tilbage i
opladningsboksen. Hvis ikke du har opladningsboksen i nærheden, kan du afbryde
telefonens Bluetooth, og høretelefonen vil automatisk slukke efter 5 minutter.
Derudover kan du også slukke dem manuelt ved at holde begge touch-områder inde
i 6 sekunder. Det røde lys vil slukke, hvilket indikerer, at høretelefonerne er slukket.

Parring
Tag høretelefonerne ud af opladningsboksen. De vil automatisk tænde og
parres med hinanden. For at parre dem med din telefon skal du tænde Bluetooth på
din enhed, søg efter tilgængelige enheder og tryk på TWS M7 for at forbinde. Når du
næste gang skal anvende dine høretelefoner, vil de automatisk parre med den
senest brugte enhed, når de er blevet tændt.
Følg de nedenstående trin hvis ikke de kan parres automatisk:
1. Tænd Bluetooth på din telefon og sluk hørtelefonerne ved at holde
touch-området inde i 3 sekunder indtil du ser det blinkende røde og blå lys.
2. Dobbelt-tryk på touch-området på en af høretelefonerne og vent 3 sekunder.
Høretelefonerne vil parre med hinanden, så snart du ser den ene blinke rødt
og blåt, og den anden slet ikke blinker.
3. Tænd Bluetooth på din enhed og par med høretelefonerne som beskrevet
ovenfor.

Høretelefonernes funktioner
-

-

Stemme assistent: Når høretelefonerne er forbundet, kan du dobbelt-trykke
på touch-området for at vække eller slukke stemme assistenten.
Indgående opkald /stemme rapportering: Hvis du har et ubesvaret opkald,
vil du høre en alarmtone på begge høretelefoner.
Besvar et opkald: Tryk på en af høretelefonerne for at besvare et opkald.
Læg på: Under et opkald kan du trykke på en af høretelefonerne for at
afslutte opkaldet.
Afbryd opringning: Du kan afbryde en opringning ved at trykke på en af
høretelefonerne.
Afvis et opkald: Tryk på en af høretelefonerne for at afvise et indgående
opkald.
Musikafspilning: Under afspilning af musik kan du trykke 2 gange på den
venstre høretelefon for at skifte til forrige sang, eller trykke 2 gange på den
højre for at afspille næste sang. Tryk på en af høretelefonerne for at afspille
eller pause musikken.
Lydstyrkeindstillinger: Under afspilning af musik kan du trykke 3 gange på
højre høretelefon for at sænke lydstyrken eller trykke 3 gange på venstre for
at hæve lydstyrken.

