
          

TWS trådløse øretelefoner 

 

Modell: Mini Cube 
 

Bruksanvisning 
 

Oversikt 

Velg plugger 

 Stor    Middels    Liten 

                        

Middels plugger passer de fleste. Vi anbefaler at du prøver dem først. 

Bruke 

Første bruk 



              

      Ta ut begge øretelefonene, og legg dem tilbake i etuiet for å aktivere dem. 

     Merk: Hvis øretelefonene ikke er ladet, må du lade etuiet ved hjelp av USB-kabelen 

(se neste trinn) 

 

     Koble sammen 

1. Aktivere øretelefonene. 

2. Ta øretelefonene ut av etuiet. De slår seg på automatisk og kobler seg sammen 

med hverandre. 

3. Venstre øretelefon går automatisk i sammenkoblingsmodus, og LED-lyset på høyre 

øretelefon slukkes. 

4. Søk etter «TW76» på den mobile enheten for å koble den samme med begge 

øretelefonene. 

 

Tilbakestille 

Gjør følgende hvis de ikke kobles til den mobile enheten. 

     

1. Slå av begge øretelefonene. 



2. Hold inne multifunksjonsknappen (MFB) i 10 sekunder (LED-dioden blinker rødt og 

hvitt, deretter slukkes den). 

3. Hold inne MFB i ett sekund for å slå på (hvit LED-diode blinker). De to 

øretelefonene kobles automatisk til hverandre. 

4. Venstre øretelefon går automatisk i sammenkoblingsmodus, og LED-lyset på høyre 

øretelefon slukkes. 

5. Søk etter «TW76» på den mobile enheten for å koble den samme med 

øretelefonene. 

 

Plasser øretelefonene i ørene, med mikrofonen vendt fremover. 

 

Lade 

Lade øretelefonene 

 

Plasser øretelefonene i ladeetuiet (ladepinnene må være koblet til) 

LED-dioden lyser rødt under lading, og den lyser hvitt (i 60 sekunder) når ladingen er 

Fullført. 

 
 

Lade etuiet 



 

Merk: Ett lys på ladeetuiet indikerer 20 % batterikapasitet, to lys indikerer 50 %, tre 

lys indikerer 75 % og fire lys indikerer fullt batteri. 

 

Funksjoner 

Slå på 

Metode 1: Ta ut øretelefonene fra etuiet. De slås på automatisk. 

Metode 2: Hold inne multifunksjonsknappen i ett sekund 

 
 

Slå av 

Metode 1: Plasser øretelefonene i ladeetuiet igjen. De slås av automatisk. 

Metode 2: Hold inne multifunksjonsknappen i tre sekunder 

 

 

Svare/avslutte anrop 

Trykk på multifunksjonsknappen for å svare på anrop, og trykk en gang til for å 

avslutte anropet. 

 

Avvise et anrop 



Hold inne multifunksjonsknappen i ett sekund. 

 
  

Bytte lyd ut-enhet 

Under anrop holder du inne multifunksjonsknappen i ett sekund for å veksle mellom 

mobiltelefon og øretelefoner. 

 

Dempe lyden 

Under anrop trykker du to ganger på multifunksjonsknappen for å dempe lyden. 

Trykk to ganger til for å oppheve dempingen. 

 

Spille av / sette musikk på pause 

Trykk på multifunksjonsknappen for å spille av musikken. 

 

Hoppe til forrige spor 

Trykk tre ganger på multifunksjonsknappen for å hoppe til forrige spor. 

 

Hoppe til neste spor 



Trykk to ganger på multifunksjonsknappen for å hoppe til neste spor. 

 

Stemmestyring 

I standby trykker du tre ganger på multifunksjonsknappen for å aktivere 

stemmestyringen 

(for eksempel Siri). 

 

Bytte språk 

I standby trykker du fire ganger på multifunksjonsknappen for å bytte mellom engelsk 

og kinesisk språk. 

 

Modell: TW76-Mini Cube 

Rekkevidde: 15 meter 

Bluetooth-versjon: V5.0 

Ladetid: 1 time 

Brukstid: 5 timer 

Batteritype: li-ion 

Modus: HFP, HSP, H2DP, AVRCP 

Batterikapasitet: 50 mAh 

Kapasitet, ladeetui: 600 mAh 



Tips 

1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 

2. Lad batteriet helt før første gangs bruk. 

3. Hvis produktet ikke har blitt brukt på en måned, må det lades helt opp før bruk. 

4. Bruk adapteren som medfølger. 

 

Feilsøking 

 

Hodetelefoner lader eller kobles ikke til 

Plasser hodetelefonene i ladestativet flere ganger til det røde lyset er synlig på 

øreproppene (= lader) 

 

Lydproblemer - lyden skifter fra øre til øre. 

Tilbakestill hodetelefonene ved å plassere begge i etuiet. Vent noen sekunder - ta 

dem ut og trykk forsiktig på og hold begge berøringsknappene til de blinker blått og 

deretter rødt/blått noen ganger (etter ca. 9 sekunder) 

Plasser hodetelefonene i etuiet og koble til igjen som før. 

 

Hvis mobiltelefonen ikke kan søke i Bluetooth-hodetelefonen, må du bekrefte om 

Bluetooth-hodetelefonen har «paringsstatus». Hvis Bluetooth-hodetelefonen ikke er 

paret eller tilkoblet på lenge, vil paringsfunksjonen til Bluetooth-hodetelefonen bli 

slått av. Åpne Bluetooth-hodetelefonen på nytt til «paringsstatus»; Hvis 

mobiltelefonprogrammet mislykkes, må du starte mobilen på nytt. Hvis 

bluetooth-hodetelefonprogrammet mislykkes, må du starte Bluetooth-hodetelefonen 



på nytt eller gjenopprette fabrikkinnstillingene. 

 

Kontakt kundeservice dersom ovenstående ikke avhjelper feilen. 

 

Advarsel 

1. Du må aldri demontere eller modifisere produktet. Det kan føre til skader. 

2. Produktet må ikke oppbevares i ekstreme temperaturer (under 0 eller over 45 ℃) 

3. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

4. Må ikke brukes i tordenvær. 

5. Må ikke rengjøres med sterke kjemikalier eller løsemidler. 

6. Må ikke utsettes for væske. 

         

 

 

 

 

 

 

 


