
Hvordan koble i12 TWS trådløse 
ørepropper?  

i12 TWS øreproppene er laget slik at de sammenkobler automatisk når du tar dem ut av 
ladedeksel og slår dem på. Den venstre ørepropp blinker blått, mens den høyre, som lyser rødt, 
vil slå seg av når de sammenkobler. 

Hvordan koble i12 TWS ørepropper til mobiltelefonen? i12 TWS øreproppene støtter både 
binaural og monaural forbindelse.  

Binaural forbindelse 

Trinn 1: Ta ut begge øreproppene fra ladedeksel samtidig, og de blinker rødt og blått, som 
forklart. 

Trinn 2: Slå på telefonens Bluetooth, og søk etter Bluetooth-enheter (i12) 

Trinn 3: Etter den vellykkede tilkoblingen, skal ordet "Tilkoblet" vises på skjermen 

Monaural forbindelse 

Trinn 1: Ta ut en av ørepluggene fra batterikassen, samtidig som ørepluggene blinker rødt og 
blått 

Trinn 2: Slå på telefonens Bluetooth, og søk på Bluetooth-enheter (i12)  

Trinn 3: Etter den vellykkede tilkoblingen, skal ordet "Tilkoblet" vises på skjermen 

 

Hvordan tilbakestille i12 TWS ørepropper? 

Trinn 1: Slett informasjon om tilkobling fra din enhet. I sammenkoblingsmodus trykk på 
strømknappen fem ganger til lysdioden begynner å blinke rødt. 

Trinn 2: Trykk lenge på funksjonstasten i 5 sekunder for å slå på i12 TWS.  

Trinn 3: Gå inn i sammenkoblingsmodus som varer i omtrent 5 sekunder, og du vil høre 
"sammenkoblingsmodus" -lyden. 



Trinn 4: Når den venstre øreproppen blinker blått, og den høyre øreproppen lyser av, er 
sammenkoblingen vellykket. 

 

Når den er koblet til, gir venstre ørepropp en lydsignal. Er det normalt? 

1. Hvis i12 TWS-headsettet bruker bare venstre ørepropp, er det mulig at venstre ørepropp 
prøver å søke etter høyre ørepropp etter et intervall.  

2. En annen situasjon er at strømmen til hodetelefonene er utilstrekkelig eller Bluetooth 

signalet er ikke bra, det kan høres en pipelyd. Det er normalt også.  

3. Hvis i12 TWS-headsettet fortsetter å lage en "pipelyd", kan du prøve å tilbakestille i12 TWS 

headset. 

Hvorfor fungerer bare ett av i12 TWS øreproppene etter tilkoblingen?  

Når du kobler til i12 TWS, men bare en av dem fungerer, er det mulig at du aktiverte 
mono-modus, eller tilkoblingen er dårlig. Løsningen er at du bare starter i12 TWS på nytt. 

 


