
i12 TWS Earbuds Parkoppling Guide 
 

Eftersom i12 TWS hörlurar är anslutna direkt från fabriken, slås de på och 
parar automatiskt när du tar ur dem ur laddningsfodralet. Den vänstra hörluren kommer 
blinka blå, medan det röda LED ljuset kommer slås av när de paras framgångsrikt. 
 
Hur ansluts i12 TWS hörlurar till din mobil? 
i12 TWS hörlurar stödjer både binaural och monaural anslutningar.  
Binaural anslutning 
Steg 1: Ta ur båda hörlurarna från batterifodralet samtidigt, hörlurarna kommer då att 
blink rött och blått ljus 
Steg 2: Slå på mobilens Bluetooth och leta efter Bluetooth enheter (i12) 
Steg 3: Efter framgångsrik anslutning, kommer “Connected” upp på skärmen 
 
Monaural anslutning 
Steg 1: Ta hörlurarna ut från batterifodralet samtidigt, så kommer de blinka rött och blått 
Steg 2: Slå på mobilens Bluetooth och leta efter enheter (i12) 
Steg 3: Efter framgångsrik anslutning, kommer “Connected” upp på skärmen 
 
Hur återställer man i12 TWS hörlurar? 
Steg 1: Radera den vänstra och högra hörluren parningsinfromation från din enhet. I 
parläget, kan du klicka på strömknappen fem gånger tills LED-ljusen börjar blinka rött.  
Steg 2: Håll in funktionsknappen i fem sekunder för att slå på i12 TWS. 
Steg 3: Inta parningsläge vilket håller i ca 5 sekunder, tills du hör “pairing mode”.  
Steg 4: När den vänstra hörluren blinkar blått och den högra hörluren är avslagen, har 
parkoppling genomförts. 
 
När anslutna och den vänstra hörluren piper till, är det normalt? 
1. Om i12 TWS hörlurar använder den vänstra hörluren, är det möjligt att sen söker efter 
en höger kompanjon. 
2. En annan lösning är att hörlurarna har dåligt med batteri eller Bluetooth signalen inte 
är god nog. 
3. Om i12 TWS hörlurar fortsätter ha ett pipljud, kan du försöka återställa i12 TWS 
headset.  
 
Varför fungerar endast en av i12 TWS hörlurar efter anslutning? 
1. När du ansluter i12 TWS, men bara en av dem fungerar, kan det vara för att du 
aktiverat monaural läge, eller att anslutningen är dålig. Då kan du starta om dina i12 
TWS.  
 


