
True Wireless Stereo Earbuds
Snabbstartsguide

[Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] deklarerar härmed att 
radioutrustningen av typ [CE79] uppfyller direktiv 2014/53/EU. 
Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns 
på webbadressen http://www.cosonic.cc

Tillverkare:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Adress: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue,
Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province. 
Webbsida: www.cosonic.cc
Tillverkad i Kina 

Läs igenom den här guiden innan du använder enheten 
och se till att den inte tappas bort.

special supply

Trådlösa Bluetooth-öronsnäckor
Laddningsfodral
Öronkuddar
Type-C-laddningskabel
Användarhandbok
Alkoholservetter

1 par
1
2 par (stora, små) 
1     
1
2

Produktnamn: True Wireless Stereo Earbuds
Produktmodell: CE79 
Nettovikt: 47,1 g
Huvudsakligt material: ABS+PC
Öronsnäckornas batterikapacitet: 55 mAh (typ.)
Laddningsfodralets batterikapacitet: 500 mAh (typ.)
Driftfrekvens: 2 402–2 480 MHz
Maximal uteffekt: < 10 dBm (för BT); < 10 dBm (för BLE)

Grundläggande specifikationer

Förpackningslista

3

2

Undvik att ta isär eller ändra på den här enheten eller dess tillbehör. 
Obehörig demontering och ändringar kan leda till att fabriksgarantin 
upphävs. Kontakta vårt kundservicecenter om enheten inte fungerar korrekt.
Kassera inte den här enheten och dess tillbehör som vanligt hushållsavfall. 
Följ lokala lagar och bestämmelser om bortskaffande av enheten och dess 
tillbehör och återvinn så mycket som möjligt.
Trampa inte på, dra inte i och böj inte kablar. 
Kablarna kan skadas och orsaka fel på enheten.
Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller tvättmedel för att 
rengöra enheten eller dess tillbehör. Använd en ren, mjuk och torr trasa när 
du rengör enheten och dess tillbehör.

Säkerhetsinformation

Använd inte enheten i dammiga, fuktiga eller smutsiga miljöer eller nära 
magnetfält för att förhindra skada på inre kretsar.
Justera volymen till lämplig nivå när du lyssnar på musik eller ringer samtal 
med dina öronsnäckor. Exponering av högt ljud kan orsaka permanent 
hörselskada. 
Använd inte enheten när du kör. 
Omslut eller försegla inte den här enheten, och täck inte över den med en 
handduk eller andra föremål. Använd inte den här enheten när den befinner 
sig i en sluten miljö, t.ex. en ask eller ett fodral.
Håll enheten borta från brand och varma källor som elektriska element, 
mikrovågsugnar, ugnar, varmvattenberedare, spisar och ljus.
Torka inte enheten med hjälp av en extern värmekälla, till exempel i en 
mikrovågsugn eller med en hårtork. 
Använd en ren, mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. 
Stäng av enheten innan rengöring.
Använd den här enheten vid temperaturer mellan –10 °C och +45 °C och 
förvara enheten och dess tillbehör vid temperaturer mellan –40 °C och +70 °C. 
Extrem värme eller kyla kan skada enheten. 
Förvara enheten och dess tillbehör i ett svalt och väl ventilerat utrymme där 
de inte utsätts för direkt solljus.
Eftersom enheten och dess tillbehör kan innehålla små komponenter ska de 
förvaras utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning eller skada.
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Utseende

1. När du använder öronsnäckorna för första gången ska 
    du placera dem i fodralet och stänga fodralet i 10 
    sekunder för att aktivera dem.
2. Undvik att öppna och stänga laddningsfodralet ofta 
    under daglig användning.
3. Aktivera Bluetooth på telefonen innan du tar ut 
    öronsnäckorna vid daglig användning.
4. För att undvika laddnings- och ljudproblem ska du torka 
    öronsnäckornas laddningskontakter i metall med 
    alkoholservetterna som följer med.

Laddningsfodralets 
indikator

 Öronsnäcka

Öronkudde
Öronsnäckans indikator

Sekundär mikrofon

Pekkontrollområde 

Laddningsfodralets 
lock

Laddningsfodral

Primär mikrofon

Kontaktpunkt för 
laddning

Försiktighetsåtgärder
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Anslut laddningsfodralet till strömförsörjning med hjälp av 
laddningskabeln: 
1. När laddningsfodralet laddas lyser indikatorn röd.
2. När laddningsfodralet är fulladdat lyser indikatorn blå.
3. När laddningskabeln kopplas bort stängs indikatorn av.

Ladda laddningsfodralet

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng 
fodralet. Öronsnäckorna stängs av automatiskt och 
går till laddningsläge.

Stänga av

1. Om du använder öronsnäckorna för första gången 
    placerar du dem i laddningsfodralet, stänger fodralet 
    och öppnar det igen efter 10 sekunder. Indikatorerna 
    på båda öronsnäckorna blinkar vitt, vilket indikerar att 
    öronsnäckorna har gått in i parkopplingsläge.
2. Om det inte är första gången du använder 
    öronsnäckorna öppnar du laddningsfodralet med båda 
    öronsnäckorna i fodralet. Om öronsnäckorna inte lyckas 
    återansluta till en enhet efter 10 sekunder blinkar 
    indikatorerna på båda öronsnäckorna vitt, vilket 
    indikerar att öronsnäckorna gått till parkopplingsläget.
3. Om Bluetooth avaktiveras på telefonen efter att 
    öronsnäckorna anslutits till telefonen blinkar 
    indikatorerna på båda öronsnäckorna vitt, vilket indikerar 
    att öronsnäckorna gått in i parkopplingsläget.

Gå till parkopplingsläge
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Fabriksåterställning

Parkoppling

Wireless Earbuds

Aktivera Bluetooth på telefonen, sök efter 
”Wireless Earbuds” i listan över tillgängliga 
enheten och peka på den för att ansluta. 
När indikatorerna på båda öronsnäckorna 
blinkar vitt en gång var femte sekund har 
parkopplingen slutförts.

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet 
och tryck och håll kvar på pekkontrollområdet 
samtidigt på båda öronsnäckorna i minst 10 
sekunder för att återställa öronsnäckorna till 
fabriksinställningarna.

Peka på vänster eller höger öronsnäcka tre gånger 
för att aktivera röstassistenten

Röstassistentaktivering
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Indikatorer
Väntar på parkoppling

Öronsnäckor

Laddningsfodral

Ansluten

Ringer

Spelar upp musik

Laddningsfodralet 
öppnas

Båda indikatorerna blinkar vitt

Båda indikatorerna blinkar vitt en gång var 5:e sekund

Båda indikatorerna blinkar vitt två gånger var 5:e sekund

Båda indikatorerna är avstängda

När batterinivån är normal lyser indikatorn blå

När batterinivån är låg lyser indikatorn röd

Laddningsfodralet 
laddas

När det laddas lyser indikatorn röd

När det är fulladdat lyser indikatorn blå

Peka på vänster 
eller höger 
öronsnäcka två gånger

Pausa/spela upp

Tryck och håll 
kvar på höger 
öronsnäcka i 2 sekunder

Nästa låt

Tryck och håll 
kvar på vänster 
öronsnäcka i 2 
sekunder

Föregående låt  

Musikuppspelningsåtgärder

Samtalsåtgärder

Peka på vänster 
eller höger 
öronsnäcka två gånger

Svara på ett samtal

Peka på vänster 
eller höger 
öronsnäcka två gånger

Avsluta ett samtal

Tryck och håll kvar 
på vänster eller 
höger öronsnäcka 
i 2 sekunder

Avvisa ett 
inkommande samtal
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Underhåll
Håll enheten och dess tillbehör torra. Torka inte enheten med hjälp av en 
extern värmekälla, till exempel i en mikrovågsugn eller med en hårtork.
Utsätt inte den här enheten och dess tillbehör för extrema temperaturer. 
I annat fall kan de sluta fungera, börja brinna eller explodera.
Sluta använda enheten, stäng alla appar och koppla från alla anslutna 
enheter innan rengöring och underhåll utförs på enheten.
Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller tvättmedel för att 
rengöra enheten eller dess tillbehör. Använd en ren, mjuk och torr trasa när 
du rengör enheten och dess tillbehör.
Låt inte kort med magnetremsa (t.ex. bank- eller telefonkort) ligga intill 
enheten under längre perioder, eftersom det kan skada kortet. 


