
Handleiding voor de i12 TWS-oordopjes 
 
Omdat de i12 TWS-oortelefoons rechtstreeks uit de fabriek zijn aangesloten, worden 
ze ingeschakeld en worden ze automatisch gekoppeld wanneer u ze uit de 
oplaadhoes haalt. De linkeroortelefoon knippert blauw, terwijl het rode LED-lampje 
van de rechteroortelefoon uitgaat wanneer ze elkaar succesvol koppelen. 
 
Hoe verbind ik de i12 TWS-oordopjes met mijn telefoon?  
De i12 TWS-oordopjes ondersteunen zowel binaurale als mono-verbindingen.  
 
Binaurale verbinding 
Stap 1: Haal tegelijkertijd beide oortjes uit de hoes, de oortelefoons knipperen dan 
rood en blauw licht 
Stap 2: Schakel Bluetooth van de telefoon in en zoek naar Bluetooth-apparaten (i12)  
Stap 3: Na een succesvolle verbinding verschijnt de term "Verbonden" op je 
beeldscherm  
 
Mono-verbinding 
Stap 1: Neem een van de oortelefoons uit de hoes en tegelijkertijd knippert het oortje 
rood en blauw 
Stap 2: Schakel Bluetooth van de telefoon in en zoek Bluetooth-apparaten (i12)  
Stap 3: Na de succesvolle verbinding verschijnt de term "Verbonden" op het scherm 
 
Hoe reset ik de i12 TWS oordopjes? 
Stap 1: Verwijder de koppelingsinformatie van de linker- en rechteroortelefoons van 
uw apparaat. Klik in de koppelingsmodus vijf keer op de aan / uit-knop totdat de LED 
rood begint te knipperen. 
Stap 2: Houd de functietoets 5 seconden lang ingedrukt om de i12 TWS in te 
schakelen.  
Stap 3: Ga naar de koppelingsmodus die ongeveer 5 seconden duurt en u hoort het 
geluid van de "koppelingsmodus". 
Stap 4: Wanneer de linker oortelefoon blauw knippert en het lampje van de rechter 
oortelefoon is uitgeschakeld, is het koppelen succesvol. 
 
Wanneer aangesloten, maakt de linker oortelefoon een "piep" geluid, is dit normaal? 
1. Als de i12 TWS-headset de linkeroortelefoon gebruikt, is het mogelijk dat de 
linkeroortelefoon de rechteroortelefoon probeert te zoeken na een interval.  
2. Een andere situatie is dat het vermogen van de oortelefoon onvoldoende is of het 
Bluetooth signaal is niet goed genoeg, dan kan er een piepgeluid zijn. Dit is dan ook 
normaal.  



3. Als de i12 TWS-headset een "pieptoon" blijft afgeven, probeer dan de i12 TWS te 
resetten. 
 
Waarom werkt slechts een van de i12 TWS-oordopjes na de verbinding?  
Wanneer u de i12 TWS aansluit, maar er werkt er maar één, is het mogelijk dat u de 
mono-modus hebt geactiveerd of dat de verbinding slecht is. Op dit moment kunt u 
uw i12 TWS opnieuw opstarten. 
 


