
TOUCH ONE True Wireless

PROBLEM-SOLVING / PROBLEMLÖSNING

English:
Step 1: Charge 100% until RED light stops flashing. Also recommended to fully charge the first 3 
times after use. 
 
Step 2: Earbuds Pairing: As soon as earbuds are taking out of the charging case, they will start 
pairing automatically. If pairing is not successful for both earbuds, place the earbuds back into 
the charging case again and close the charging box to reactivate both earbuds and try again.
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Svenska:
Steg 1: Ladda 100% tills RÖD-lampan slutar blinka. Vi rekommenderar att ladda fullt de tre första 
gångerna efter användning.
 
Steg 2: Hörlurar hopkoppling: Så fort öronpropparna tas ur laddningsfodralet börjar de paras au-
tomatiskt. Om parningen inte lyckas för båda hörlurarna, placera hörlurarna i laddningsfodralet 
igen och stäng laddboxen för att återaktivera båda hörlurarna.
 

Step 3: If the earbuds cannot work properly, then you have to re-
set/reboot them. Please use your finger to press the “touch points” 
of the two earbuds for 4-5 seconds to turn off the earbuds, delete 
the pairing name in Bluetooth list and turn off the Bluetooth, and 
press 2-3 seconds again to turn on the two earbuds. And then 
start from the beginning with earbuds pairing and then connec-
ting Bluetooth. (But if the two earbuds is OFF from beginning, you 
have to turn on the two earbuds at first and and repeat the above 
process).

Steg 3: Om hörlurarna inte fungerar ordentligt kan du fabriks 
återställa dem. Använd dina fingrar för att trycka på båda ”berö-
ringspunkterna” för de två hörlurarna i 4-5 sekunder för att stänga 
av hörlurarna, radera parningsnamnet i Bluetooth-listan i telefonen 
och stäng av Bluetooth. Tryck 2-3 sekunder igen för att slå på två 
öronsnäckor. Börja sedan från början med hörlurarnas hopkopp-
ling och anslut till telefonens Bluetooth. (Om de två öronsnäckorna 
är AV måste du först slå på dem och upprepa ovanstående pro-
cess).


