
 

 

 

 

 

 

Návod na obsluhu 

TWS-0001, TWS-0002 

 

 

 

 

(preklad pôvodného návodu na použitie) 

 

 
VER. 1.0.0 (21.1.2020) 



Prehľad 

 

 

 

 

 

1. Vložky (nadstavce) do uší. (veľké, stredné, malé) 

2. LED/Mikrofón 

3. Multifunkčné tlačidlo 

4. Konektor napájania 

5. LED 

 

 

 

Zapnutie a vypnutie 

Vyberte slúchadlá z nabíjacej skrinky, automaticky sa zapnú. Vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky, 

pre automatické vypnutie. 

Alebo stlačte a podržte obe multifunkčné tlačidlá na približne 5 sekúnd, aby ste ich zapli, alebo ich 

podržte stlačené asi 5 sekúnd a vypnite ich. 

 

 
 

 



Nabíjanie 

Pri prvom použití vytiahnite slúchadlá. Vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky, aby ste ich mohli nabiť. 

Konektory na slúchadlách musia byť správne zapojené 

 

 
 

Nabíjacie puzdro napájajte pomocou kábla Micro USB. 

Počas nabíjania budú LED diódy na slúchadlách svietiť na červeno 

Po úplnom nabití budú kontrolky LED na slúchadlách svietiť po dobu 60 sekúnd na bielo. 

LED diódy na nabíjacej skrinke budú svietiť na modro, 1 LED = 20%, 2 LED = 50%, 3 LEDs = 75%, 4 

LED= 100% nabité. 

 

 
 

 

Pripojenie 

1. Vyberte slúchadlá z puzdra. Zapnú sa a spoja sa navzájom. 

2. LED dióda na ľavom slúchadle bliká na červeno a modro, čo znamená, že je pripravené na 

pripojenie 

3. Pripojte slúchadlá k telefónu alebo zariadeniu. Ak je to potrebné, pozrite si príručku k telefónu 

alebo zariadeniu. (zapnite na zariadení alebo telefóne Bluetooth, dajte načítať zariadenia 

a v dostupných zariadeniach by sa mali objaviť tieto slúchadlá) 

 

 

 



Používanie 

 

 
 

Jemne vložte do uší slúchadlá s mikrofónom smerom k prednej časti ucha 

 

Prijmite a zaveste telefónny hovor 

stlačením multifunkčného tlačidla prijmete alebo zrušíte hovor 

 

Odmietnuť hovor 

Podržte multifunkčné tlačidlo na približne 2 sekundy 

 

Prepnite zvukový výstup 

Počas hovoru stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na približne 2 sekundy, aby ste prepínali 

zvukový výstup medzi telefónom a slúchadlami 

 

Vypnutie / zapnutie zvuku 

Počas hovoru stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo, čím zapnete alebo vypnete zvuk 

 

Play / Pause (prehrať, zastaviť) 

Stlačením multifunkčného tlačidla spustíte prehrávanie alebo pozastavíte prehrávanie 

 

Predchádzajúca skladba 

Stlačte multifunkčné tlačidlo trikrát pre predchádzajúcu skladbu 

 

Ďalšia skladba 

Stlačením multifunkčného tlačidla dvakrát prepnete na ďalšiu skladbu 

 

Vytočí posledné volané číslo 

Stlačte multifunkčné tlačidlo štyrikrát, aby ste vytočili posledné číslo 

 

Obnoviť pripojenie 

1. Vypnite slúchadlá 

2. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlá na približne 10 sekúnd. LED diódy budú blikať červeno-bielo 

a potom sa vypnú 

3. Zapnite slúchadlá. (Biele blikanie). Slúchadlá sa navzájom spoja. 

4. Ľavá LED dióda na slúchadle bliká na červeno a modro, čo znamená, že je pripravené na pripojenie 



5. Pripojte sa slúchadlami k telefónu / zariadenia. Ak je to potrebné, pozrite si príručku k telefónu 

alebo zariadeniu 

 

Výstraha 

1. Nikdy nerozoberajte ani neupravujte výrobok, aby ste predišli jeho poškodeniu a nebezpečenstvu 

2. Neskladujte slúchadlá v extrémnych teplotách (pod 0 ° C alebo nad 45 ° C). 

3. Uchovávajte mimo dosahu detí 

4. Pri čistení tohto produktu nepoužívajte chemikálie s ani silné čistiace prostriedky. 

5. Udržujte v suchu 


