
I12-TWS Bezdrôtové stereo slúchadlá 

Používateľská príručka 

Špecifikácia produktu 

Názov produktu: i12-TWS 

Verzia Bluetooth: 5.0 

Vstupné napätie: DC 5V 

Batéria pre slúchadlá: 30mAh 

Batéria: 300mAh 

Pracovný čas: Asi 3-4 hodiny 

Citlivosť: 110 5 dB 

Frekvencia: 20-20000Hz 

Impedancia: 32 Ω 

Podpora profilov: HSP / HFP / A2DP / 

AVRCP Návod na obsluhu 

Funkcia stereo: 

Krátky dotyk I Prehrať / Pozastaviť Prichádzajúci hovor / Zložiť hovor 

Dlhé stlačenie po dobu 1,5 sekundy   

Zapnutie: Prebudenie hlasového asistenta (rovnako ako Siri, Asistent 

Google atď.) 

Dlhé stlačenie po dobu 5 sekúnd Odmietnutie hovoru. Nejedná sa 

o prípad prebiehajúceho hovoru. 

Dvojklik: zníženie hlasitosti 

Trojklik: predchádzajúca skladba 

Dvojklik: zvýšenie hlasitosti 

Trojklik: ďalšia skladba 

Schéma produktu 

1-Puzdro na nabíjačku 

2-nabíjací port 

3-prachovzdorná textília 

4-dotyková oblasť 

5-MIC 

6-nabíjačka Nabíjacie puzdro: 

Pri nabíjaní: červená LED bliká 

Nabitá: červená LED svieti 

Pri nabíjaní slúchadiel: modrá 

LED pulzuje Doba nabíjania: 

asi 40 minút 

Slúchadlá 

Pri nabíjaní: červená LED 

svieti 

Nabité: modrá LED svieti 

Doba nabíjania: asi 40 minút 

! Varovanie: Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku 

5V / 1A. Nepoužívajte rýchlonabíjačku nad 5 V / 1 A, aby 

nedošlo k poškodeniu nabíjacieho puzdra. Aby sa zaistila výdrž 

batérie v slúchadlách, náhlavná súprava a nabíjacie puzdro by 

sa mali nabíjať raz za mesiac.Použitie stereo 

1. Po vybratí nabíjacích slúchadiel z nabíjacieho puzdra (alebo ich dlhým dotykom zapnite) sa slúchadlá automaticky spárujú. Po 

úspešnom spárovaní bude LED dióda ľavého ucha blikať načerveno a modro a pravé ucho nebliká. .

2. V tomto bode, otvorte Bluetooth telefónu a vyhľadajte i12-TWS (prípona L je ľavý kanál ľavého ucha, prípona R je pravý kanál 
pravého ucha) a potom kliknite na prepojenie.

Použitie na jedno ucho 

Dve slúchadlá je možné použiť aj samostatne. Keď vyberiete slúchadlá, ktoré sa nabíjajú z nabíjacieho puzdra (alebo ich zapnete 

dlhým dotykom), LED indikátor slúchadiel bude blikať načerveno a modro. V tomto okamihu otvorte Bluetooth mobilného telefónu 

a vyhľadajte spojenie. 

Vypnutie  

Stlačením a podržaním tlačidla multifunkčného tlačidla na 5 sekúnd vypnete príslušnú náhlavnú súpravu; vložte slúchadlo priamo 

do puzdra na nabíjanie a potom sa automaticky nabije. Keď sa slúchadlá odpojia na 5 minút, automaticky sa vypnú. 

FAQ 

A. Slúchadlá nemožno zapnúť 

Skontrolujte, či je slúchadlo napájané (po pripojení nabíjacieho puzdra k USB sa slúchadlá 

nabíjajú v puzdre na viac ako 1 hodinu) 

B. Počuť zvuk len z jedného slúchadla 

1. Potvrďte, či je možné zapnúť slúchadlá bez zvuku; 

2. Potvrďte, že je možné produkt normálne zapnúť,  vypnite Bluetooth mobilného telefónu, vložte obe slúchadlá do nabíjacieho 

puzdra a spustite automatické párovanie; po úspešnom spárovaní znova pripojte mobilný telefón.

C. Telefón nemôže nájsť zariadenie Bluetooth

1. Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté 

2. Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k iným 
zariadeniam Bluetooth

3. Zmeňte oblasť a znova ju pripojte 

D. Slúchadlá nereagujú, alebo sú odpojené počas hovoru alebo prehrávania hudby 

1. V slúchadlách je takmer vybitá batéria 

2. Vzdialenosť medzi mobilným telefónom a slúchadlami je viac ako 10 
metrov

3. Medzi mobilným telefónom a slúchadlami na ušiach je veľká oblasť 
prekážky signálu, napríklad stena 

4. Ľavé a pravé ucho nie sú spárované a synchronizované a je potrebné 
ich vypnúť a znova spárovať




