
          

Trådløse TWS-høretelefoner 

 

Model: Mini Cube 

 

Brugermanual 

 
Oversigt 

Vælg ørepropper 

 Store    Mellem    Små 

                        

Mellemstore ørepropper passer til de fleste, men det anbefales at prøve sig frem. 

Sådan bruges de 

Første gang 



              

      Tag begge høretelefoner ud, og læg dem derefter tilbage i etuiet for at aktivere dem. 

     Bemærk: Hvis høretelefonerne ikke oplades, skal etuiet oplades via USB-kablet (se, 

hvordan 

     i det næste trin) 

 

     Parring 

1. Aktivering af høretelefonerne. 

2. Tag høretelefonerne ud af etuiet. De tændes automatisk og parres med hinanden. 

3. Den venstre høretelefon går automatisk i parringstilstand, mens LED-lyset på den 

højre høretelefon slukkes. 

4. Søg efter ’TW76’ på din mobile enhed, og tryk for at parre den med begge 

høretelefoner. 

 

Nulstilling 

Prøv følgende trin, hvis der ikke opnås forbindelse til den mobile enhed. 

     

1. Sluk først for de to høretelefoner. 



2. Tryk på multifunktionsknappen i 10 sek. (LED'en blinker rødt og hvidt og slukkes 

derefter). 

3. Tryk på multifunktionsknappen i 1 sek. for at tænde (hvidt LED-lys blinker), og de to 

høretelefoner parres automatisk med hinanden. 

4. Den venstre høretelefon går automatisk i parringstilstand, mens LED-lyset på den 

højre høretelefon slukkes. 

5. Søg efter ’TW76’ på din mobile enhed, og tilslut den til høretelefonerne. 

 

Tryk ørepropperne let ind i øret med mikrofonen fremad. 

 

Opladning 

Opladning af høretelefonerne 

 

Læg høretelefonerne i opladningsetuiet (kontaktstifterne skal være tilsluttet korrekt). 

LED-lyset lyser rødt under opladning og skifter til hvidt (varer i 60 sek.), når 

høretelefonerne er helt opladet. 

 

 

Opladning af etuiet 



 

Bemærk: Ved opladning af etuiet betyder ét lys 20 % strøm, to lys betyder 50 % strøm, 

tre lys betyder 75 % strøm, og fire lys betyder helt opladet. 

 

Funktioner 

Tænde 

Metode 1: Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet, hvorefter de automatisk 

tændes. 

Metode 2: Tryk på multifunktionsknappen i 1 sek. 

 
 

Slukke 

Metode 1: Læg høretelefonerne i opladningsetuiet, hvorefter de automatisk slukkes. 

Metode 2: Tryk på multifunktionsknappen i 3 sek. 

 

 

Besvare/afslutte opkald 

Tryk på multifunktionsknappen for at besvare opkaldet, og tryk på knappen igen for 

at afslutte. 

 



Afvise opkald 

Tryk på multifunktionsknappen i 1 sek. 

 
  

Skifte lydoutput 

I opkaldstilstand trykkes der på multifunktionsknappen i 1 sek. for at skifte lydoutput 

mellem mobiltelefon og høretelefoner. 

 

Slå lyd til/fra 

I opkaldstilstand trykkes der på to gange på multifunktionsknappen for at slå lyden til 

eller fra. 

 

Afspille/pause musik 

Tryk på multifunktionsknappen for at afspille musik eller sætte den på pause. 

 

Gå til den sidste sang 

Tryk tre gange på multifunktionsknappen for at afspille den sidste sang. 

 



Gå til den næste sang 

Tryk to gange på multifunktionsknappen for at afspille den næste sang. 

 

Stemmeassistent 

I standbytilstand trykkes der på multifunktionsknappen tre gange for at aktivere 

stemmeassistent 

(f.eks. Siri). 

 

Skifte sprog 

I standbytilstand trykkes der fire gange på multifunktionsknappen for at skifte mellem 

engelsk og kinesisk. 

 

Model: TW76-Mini Cube 

Transmissionsrækkevidde: 15 meter 

Bluetooth-version: V 5.0 

Opladningstid: 1 time 

Taletid: 5 timer 

Batteritype: Li-ion 

Funktion: HFP, HSP, H2DP, AVRCP 

Batterikapacitet: 50 mAh 



Opladningskapacitet etui: 600 mAh 

Tips 

1. Inden høretelefonerne bruges, skal du læse brugermanual grundigt igennem og 

gemme den til fremtidig brug. 

2. Høretelefonerne skal oplades helt, inden de bruges første gang. 

3. Hvis høretelefonerne ikke har været brugt i over en måned, skal de oplades, inden 

de bruges igen. 

4. Sørg for at bruge en korrekt adapter. 

5. Hvis høretelefonerne ikke kan findes af din mobile enhed, skal du kontrollere, om 

de er i parringstilstand. Hvis de ikke har været parret med den mobile enhed i 

længere tid, går de ud af parringstilstand, og de skal sættes i parringstilstand igen. 

Hvis der opstår en fejl på den mobile enhed, skal den nulstilles, eller høretelefonerne 

skal nulstilles. 

 

Advarsel 

1. Høretelefonerne må ikke skilles ad eller ændres, da det kan forårsage skader 

eller resultere i farlige situationer. 

2. Høretelefonerne må ikke opbevares ved ekstreme temperaturer (under 0 ℃ eller 

over 45 ℃). 

3. Høretelefonerne skal holdes uden for børns rækkevidde. 

4. Høretelefonerne må ikke bruges i tordenvejr. 

5. Brug ikke skrappe kemikalier eller stærke rengøringsmidler til at rengøre 

høretelefonerne. 

6. Hold høretelefonerne tørre. 



         

 

 

 

 

 

 

 


