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Packningslista 
2 x hö rlurar 
1 x laddningsfodral 
1 x USB-kabel 
1 x Bruksanvisning 

Produktöversikt 
Dammsäkert nät
Multifunktionsknapp 
MIKROFON 
LED-indikator 
Laddningsport 

Produktspecifikation 
Modellnamn TWE-36MK3
Bluetooth-version V5.0 
Bluetooth-namn                                                 TWE-36MK3 (vänster hörlur) 

TWE-36MK3 (höger hörlur) 
Standby-tid                                              Ca. 30 timmar 
Tal-/speltid Ca. 3 timmar 
Batterikapacitet  2 x 45 mAh 
Batteridockans kapacitet 400 mAh 
Batteritemperatur 0 ℃-45 ℃ (32 ℉-113 ℉) 
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Sätt igång/ stä ng  av 

1. Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt tills den röda och blå LED-
lampan blinkar växelvis för att slå på hörlurarna. 

2.Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt tills LED-lampan lyser rött för 
att stänga av hörlurarna. Alternativt stängs hörlurarna av automatiskt om de 
kopplas bort från din Bluetooth-enhet i mer än fem minuter.  

Ihopparning 
Stereoläge 
Anslut de två parade hörlurarna till din smarttelefon för att skapa stereoljud. 

1.  Tryck och håll multifunktionsknapparna nedtryckta på båda hörlurarna 

     samtidigt tills LED-lamporna blinkar växelvis rött och blått. 

2.  Vänta 3 sekunder för att låta öronsnäckorna automatiskt paras med 

     varandra. 

3.  Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och sök efter samt välj 

     “TWE-36MK3” för att para. När hörlurarna har parats framgångsrikt med 

     din smarttelefon blinkar den blå LED-lampan långsamt. Hörlurarna å  

     terkopplas automatiskt till din smarttelefon efter att du framgångsrikt har 

     parat ihop dem. 

Monolä ge 
Anslut någon av hörlurarna till din smarttelefon. Endast monoljud är tillgängligt. 

1.  Tryck och håll multifunktionsknappen nedtryckt på hörluren som du vill 

     para tills LED-lampan blinkar växelvis rött och blått. 

2.  Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och sök efter samt välj 

     “TWE-36MK3” för att para.  
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Obs: Stäng av öronsnäckan som är kopplad till smarttelefonen och tryck 

och håll ned multifunktionsknappen på öronsnäckan som du vill para ihop 

med smarttelefonen för att kunna byta öronsnäcka som ska kopplas ihop 

med din smarttelefon i monoläge. 

Samtalsläge 
Se till att hörlurarna är anslutna till din smarttelefon för att styra 

telefonsamtal.  

När det finns ett inkommande samtal, talas det inkommande numret.  

Tryck en gång på multifunktionsknappen för att besvara samtalet; Tryck 

länge på multifunktionsknappen för att avvisa det.  

Tryck två gånger på multifunktionsknappen för att ringa upp det senaste 

telefonnumret vid musikuppspelning.  

Laddning 
Laddning av hörlurarna 
Vid laddning tänds den röda LED-lampan. När de är fulladdade det stängs 

av LED-lampan. 

Obs: Hörlurarna stängs obligatoriskt av vid laddning. 

Laddning av laddningsfodralet 
Under laddning blinkar den röda LED-lampan. Efter full laddning lyser den 

rö da LED-lampan utan att blinka. 

Felsökning
Du kan lösa problem med ihopparning eller återanslutning med följande 

steg:

1.  Ibland kan du behöva koppla ihop dina hörsnäckor på nytt med din 

     smartphone när du stänger av Bluetooth på din smartphone eller 

     stänger av dina hörsnäckor. För ny hopkoppling, följ stegen i 

     bruksanvisningen.

2.  Se till att batteridockan har tillräcklig styrka;

3.  Sätt in öronsnäckorna i dockan och ladda upp dem en stund.
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 
meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken. 

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 

Skötsel och underhåll
1.  Ladda öronsnäckorna minst en gång i halvåret.

2.  Förvara inte öronsnäckorna i extrema temperaturer (under 0°C eller 

     över 45°C).

3.  Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra 

     öronsnäckorna.

4.  Undvik att tappa eller knacka öronsnäckorna på hårda ytor.

5.  Skrapa inte på ytan med vassa föremål.

6.  Försök inte montera isär produkten.
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Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller 
material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön 
om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte 
hanteras korrekt. 

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade 
symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk 
och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med 
annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i 
en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna 
återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och 
elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i 
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns 
att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TWE-36MK3
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-
försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-
electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. 
Skriv modellnummer: twe-36mk3. Ange produktsida, och direktiv i rött 
finns under hämtningar/andra hämtningar. 
Driftsfrekvensområde: 2412~2472MHz 
Maximal utgående ström: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Danmark 
www.facebook.com/denverelectronics 
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