
 

 
Nordic trådløse hodetelefoner i 

øret 

 
 
 
 
 
 
Bruksanvisning 

 
 
 
 



 
 
 
Trådløse øretelefon i øret 
Velg og monter øreklokker 

 
Stor 
Middels 
Liten 
 
 
Middels øreplugger passer de fleste. 
 

1. LED-indikator/Mikrofon 
2. Flerfunksjonsknapp (MFB) 
3. Ladepinner 
4. LED-indikator 
5. Ladeport 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtakbar sportssilikonkabel 
1. Det er enkelt å feste og løsne kabelen. L/R-merke på både hodesett og 
silikonkabelen for enkel bruk. Legg deg tilbake i samme posisjon. 
2. Silikonkabelen kan brukes som en ekstra sikkerhetsfunksjon når du for 
eksempel driver med sportsaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bruk 
 

               
Første bruk 
Ta ut begge øretelefonene og sett dem inn i etuiet igjen for å aktivere 
øretelefonene. 

Merk: Hvis du setter øretelefonene i ladestativet, går det i lademodus. Hvis 
øretelefonene ikke kan lades, kobler du til USB-en og lader ladestativet samtidig 
(se beskrivelsen nedenfor) 

Paring 
Sett øretelefonene inn i ladestativet for å aktivere øretelefonene. Ta ut begge 
øretelefonene. Øretelefonene slås på automatisk og pares automatisk. Hvis 
paring ikke er mulig, hører du et «pip». På dette tidspunktet slås venstre 
øretelefon av, og høyre øretelefon går inn i parestatus. Mobiltelefonen vil søke 
etter «Nordic TWS Headset». Koble til for å fullføre forbindelsen mellom de to 
øretelefonene og mobiltelefonen. 
 
Avbryt paring/tilbakestilling  

 



Hvis du ikke kan pare øretelefonene eller må avbryte paringen, følger du 
fremgangsmåten nedenfor. 
1. Plasser begge øretelefonene tilbake i etuiet. LED-lampene skal være røde 
(lader) eller blå (fulladet). 
2. Etter et par sekunder (øretelefoner i ladeetuiet) trykker du forsiktig på og 
holder inne begge berøringsknappene i 9 sekunder. Du må fortsette innen 15 
sekunder etter at øretelefonene er satt inn i etuiet. 
3. Lysdiodene blinker blått 3 ganger, og øretelefonene hviler. 
4. Ta nå øretelefonene ut av etuiet og vent noen sekunder til de finner hverandre 
og kobler sammen igjen som et par. 
LED-lampene blinker blått og deretter rødt/blått et par ganger. Nå er de klare til 
å pares med telefonen din. 
5. Koble øretelefonene på nytt til telefonen. De vil være synlige på 
sammenkoblingslisten din som «Nordic TWS Headset». 
 
Bruk 

 
Plasser øretelefonene i ørene, med mikrofonen vendt fremover. 

Lademåter 
 

Lade øretelefonene 

 
Plasser øretelefonene i ladeetuiet (ladepinnene må være koblet til), det røde 
lyset tennes under lading. Når de er fulladet, vil lyset bli blått og etter 15 
sekunder vil det slukke. 



Lade etuiet 
Lade etuiet: Sett den medfølgende Type C-ladekabelen inn i ladeetuiet og koble 
den til riktig strømforsyning. 
De blå lysene indikerer ladestatus. 

 

Merk: Under lading av ladestasjonen er ett lys = 25 % ladet; to lys = 50 % ladet; 
tre lys = 75 % ladet; fire lys = 100 % ladet. 
Funksjoner 

Strøm på 

Metode 1: Ta ut øretelefonene fra ladeetuiet, og strømmen slås på automatisk. 
Metode 2: Trykk på multifunksjonsknappene i ca. 5 sekunder. 

Slå av 

Metode 1: Sett øretelefonene i ladeetuiet, og strømmen slås av automatisk. 
Metode 2: Hvis ingen enhet er tilkoblet, slås de automatisk av etter 4 minutter. 

Svare på anropet 

Trykk på multifunksjonsknappen L eller R for å koble til anropet. 
 

 

Avslutte anrop 
Lang berøring på L- eller R-multifunksjonsknappen i 2 sekunder for å avslutte 
anrop. 



 

Avvise et anrop 

Trykk to ganger på multifunksjonsknappen L eller R. 

 
 

Dempe lyden 

Dobbeltklikk på multifunksjonsknappen L eller R under en samtale for å dempe; 
dobbeltklikk multifunksjonsknappen igjen for å deaktivere dempingen. 

   

 
 
 
 



Spille av / sette musikk på pause 

Trykk på multifunksjonsknappen R i 2 sekunder for å sette musikken på 
pause; Trykk på R i 2 sekunder for å fortsette avspillingen 

 
 

Hoppe til forrige spor 

Trykk på multifunksjonsknappen L to ganger for å spille forrige sang. 

 

Hoppe til neste spor  

Trykk på multifunksjonsknappen R to ganger for å spille av neste sang 

 
 
 
 



Volum ned 

Trykk en gang på multifunksjonsknappen L for å senke volumet  
 

 

Volum opp 

Trykk en gang på multifunksjonsknappen R for å øke volumet  

 
 
 

Stemmestyring 

Når du er i standby-modus, trykk lenge på funksjonsknappen L i 2 sekunder for 
å aktivere stemmeassistenten. (Apple Siri, Android-system krever 
mobiltelefonstøtte) 
 

 



 
Fri veksling mellom enkelt øretelefon og doble øretelefoner  
 
Bruk av én øretelefon 
Når øretelefonen er paret med mobiltelefonen, sett øretelefonen i ladeetuiet og 
ta ut en av øreproppene, så kobles den til igjen. 
 
Enkle øretelefoner til to øretelefoner 
Etter å ha brukt en enkelt øretelefon i en periode, ta ut den andre øretelefonen 
fra ladeetuiet, og øretelefonen kobles automatisk til igjen innen 5 sekunder. 
 
Produktspesifikasjoner 
Modell : Nordisk TWS Headset / TW92 
Bluetooth-avstand : Omtrent 10 meter (uhindret miljø) 
Bluetooth-versjon : V5.0 
Ladetid : Ca. 2 timer 
Batteritype : Litiumbatteri 
Støtteavtale: HFP/HSP/A2DP/AVRCP 
Øretelefoner batterikapasitet : 3.7V 50mAh 
Ladeboks batterikapasitet : 3.7V550 mAh 
Lading i etui – 3 ganger på full lading, helt opptil 12 timer 
Øretelefoner:  
IPX5 vannbestandig 
Spilletid opptil 4 timer 
Merk: All teknisk informasjon er underlagt faktisk ytelse 
 
Omgående 
1. Les bruksanvisningen grundig før du bruker produktet og oppbevar  

den ordentlig. 
2. Lad produktet helt opp før det tas i bruk for første gang. 
3. Hvis produktet ikke brukes over en lengre periode (mer enn 1 måned), må 
du  

lade det. 
4. En lader produsert av vanlig produsent og sertifisert av CCC  

må velges. 
5. 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. 

 
 
Advarsel 
1. Ikke fjern eller reparer den modifiserte hodetelefonen av noen grunn, ellers 

kan det føre til brann, elektrisk sammenbrudd eller til og med fullstendig 
skade på produktet. 

2. Ikke plasser enheten i omgivelser der temperaturen er for lav eller for høy 
(under 0 °C eller over 45 °C). 

3. Unngå å bruke enhetens indikatorlampe nær øynene til barn eller dyr. 
4. Enheten må ikke brukes i tordenvær. Tordenvær kan føre til funksjonsfeil på 

enheten og øke risikoen for elektrisk støt. 
5. Ikke tørk av dette produktet med olje og andre flyktige væsker. 
6. Ikke la enheten bli våt av væske. 
 
 
 
MILJØ 
Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes i restavfallet. 
Lever produktet til miljøstasjon eller annet mottak. 
 


