
Äkta trådlösa öronproppar TWE-53MK2 TWS

Tack för ditt köp av TWE-53MK2 trådlösa öronsnäckor. Vänligen läs denna
användarmanual noggrant innan du börjar använda öronsnäckorna.

Skötsel och underhåll
1. Ladda öronsnäckorna minst en gång var 6 månad.  
2. Förvara inte öronsnäckorna i extrema temperaturer (under 0 ℃ eller över
    45 ℃).  
3. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra
    öronsnäckorna.
4. Undvik att tappa eller knacka öronsnäckorna mot hårda ytor.
5. Skrapa inte på ytan med vassa föremål.
6. Försök inte att ta isär öronsnäckorna. 

Packningslista
1. Två öronsnäckor (L/R)
2. USB laddningskabel 
3. Två par av öronspetsar (storlekar large och small)
4. Laddningsfodral
5. Användarmanual
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Användningsinstruktioner
1. Para öronsnäckorna med din smartphone

Steg 1. Öronsnäckorna slås på när de tas ut ur laddningsfodralet eller du
trycker länge på touchkontrollerna på båda öronsnäckorna för att slå på dem.
Röstprompten "Ström på" hörs sedan.

Steg 2. En RÖD och BLÅ LED-lampa börjar blinka på båda öronsnäckorna.
Båda Båda öronsnäckorna paras automatiskt ihop med varandra inom fem
sekunder.

När de är parade med varandra blinkar en RÖD och BLÅ LED-lampa växelvis
på öronsnäckorna vilket innebär att de är redo att paras ihop med din
smartphone.

Steg 3. Aktivera Bluetooth på din smartphone för att söka efter enheter i
närheten och para med namnet "TWE-53MK2". Röstprompten "Ansluten"
hörs efter parning. Ange ”0000” om du uppmanas att ange ett lösenord. 
Öronsnäckorna ansluter automatiskt med din smartphone efter parning.

Obs:
V eller H öronsnäcka kan användas enskilt och paras ihop med din
smartphone. Sedan finns endast monoljud tillgängligt.

2. Under musikuppspelning
2.1 Tryck på V eller H kontroll EN gång för att spela upp/pausa spåret
2.2 Tryck på V eller H kontroll TVÅ gånger för att hoppa till nästa spår
2.3 Tryck på V eller H kontroll TRE gånger för att hoppa till föregående spår

3. Under samtal
3.1 Tryck på V eller H kontroll EN gång för att svara på/avsluta ett samtal.
3.2 Håll V eller H kontroll nedtryckt i två sekunder för att avvisa ett
inkommande samtal.

4. Laddning av öronsnäckor 
Sätt öronsnäckorna i laddningsfodralet för att börjar ladda dem automatiskt.
LED-lampor lyser RÖTT och BLÅTT när laddningen är avklarad.

5. Produktparametrar
Modellnamn: TWE-53MK2
Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth-namn: TWE-53MK2 (V / H / båda öronsnäckorna)
Standby-tid: Cirka 20 timmar
Uppspelningstid: 4 - 5 timmar
Öronsnäckornas batterikapacitet: 3,7 V - 40 mAh x L/R
Laddningsfodralets batterikapacitet: 3,7 V - 250 mAh 

Touchkontroll

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående
meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

单页尺寸: 66 x 80 mm
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Användarmanual

Touchkontroll öronsnäcka

 

 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 är märkta med en symbol i form av en överstruken
soptunna (syns nedan). 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 DENVER TWE-53MK2
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka
sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: TWE-53MK2.
Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximal utgående ström: 8 dBm

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

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

 

Warning!
. Lithium battery inside !
. Do not try to open the device!
. Do not expose to heat, water,
  moisture or direct sunlight!
. Only charge with original charger!

Warnung!
. Enthält Lithium Batterie!
. Versuchen Sie nicht, das Produkt
   zu öffnen!
. Halten Sie das Produkt fern von
  Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und
  direkter Sonneneinstrahlung!
. Nur mit originaladapter im liefer-
  umfang laden! 


