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Návod k použití 

1. Před prvním použitím plně nabijte baterii sluchátek. Sluchátka vložte do ochranného dobíjecího pouzdra, 

každé do správného výřezu. Magnet zajistí správný kontakt. 

2. Přiložený microUSB-USB kabel připojte konektorem microUSB k pouzdru a konektorem USB např. ke 

stolnímu počítači, NTB, nebo síťovému adapteru (není součástí balení). 

3. Vedle microUSB konektoru jsou čtyři LED indikátory, které ukazují stav nabití pouzdra (svit každého 

indikátoru představuje nabití na 25 %). Doba nabití baterie pouzdra je asi 1 hodina. Nabíjet baterii 

pouzdra lze i bez přítomnosti sluchátek.  

Popis produktu 

 

 
 

Nabíjení sluchátek 

• Doba nabití baterií ve sluchátkách je asi jedna hodina. 

• Každé sluchátko má LED indikátor, který indikuje stav nabití. Pokud se baterie sluchátka nabíjí, LED 

indikátor svítí červeně. Je-li baterie sluchátka plně nabitá, indikátor svítí modře. 

• Je-li baterie sluchátka již téměř vybitá, ozývá se každou minutu tón, který upozorňuje na nutnost baterii 

opět nabít. 

• Pokud sluchátka nejsou delší dobu používána anebo pokud jsou baterie úplně vybité, je nutno při 

nabíjení počkat několik minut, než začne LED indikátor svítit. 

• Pokud má baterie již velmi nízký stav a nedojde k jejímu nabití, sluchátka se automaticky vypnou. 

Spárování sluchátek se zdrojem zvuku 
Před prvním použitím sluchátek se musí spárovat se zdrojem zvuku (mobil/tablet/TV/projektor) 

pomocí Bluetooth: 

1. Uložte sluchátka a zdroj zvuku vedle sebe do maximální vzdálenosti 1 m. 

2. Připojení "hlavního" sluchátka ke zdroji zvuku: stiskněte tlačítko jednoho z obou sluchátek (např. 

pravého) tak dlouho, až jeho LED indikátor začne rychle problikávat modře-červeně (cca za 6-7 sekund 

po stisku tlačítka). 
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3. Aktivujte Bluetooth na vašem zdroji zvuku, nechte vyhledat dostupná zařízení a vyberte "Air-TWS". 

Pokud je párování úspěšné, sluchátko se přepne do režimu standby a jeho LED indikátor bude blikat 

pouze modře (jednou za 8 sekund). 

4. Připojení "druhého" sluchátka k „hlavnímu“: na druhém (nyní levém) sluchátku stiskněte tlačítko a 

uvolněte jej ihned, jakmile zabliká LED indikátor (cca po 2 sekundách po stisknutí tlačítka). Sluchátko se 

automaticky  připojí k „hlavnímu“ sluchátku a přepne se rovněž do režimu standby (jeho LED indikátor 

zabliká modře jednou za 8 sekund). 

• Ke spárování nedošlo, pokud LED indikátor červeně pomalu bliká. 

• Při více jak 5 minutové nečinnosti se sluchátka automaticky vypnou. 

• Sluchátka se zdrojem zvuku spolupracují na vzdálenost až 10 m bez překážek. Kromě poslechu 

oblíbené hudby můžete využít sluchátka i k telefonování. Na telefonování lze použít i pouze jedno 

sluchátko. 

Běžné zapínání spárovaných sluchátek 

1. Stiskněte tlačítko na každém sluchátku po dobu asi 2-3 sekund a uvolněte ho, jakmile červeně zabliká 

LED indikátor. Sluchátka se vzájemně najdou a "hlavní" sluchátko se připojí ke zdroji zvuku (pokud na 

něm máte aktivovaný Bluetooth). 

2. K automatickému připojení dojde s posledně připojenými sluchátky k posledně připojenému zdroji zvuku. 

Pokud se zdroj zvuku přesto zeptá, s kterým zařízením se má spojit, vyberte "Air-TWS". 

Telefonování 
Příjem telefonního hovoru 

Hovor lze přijmout pouze ze spárovaného mobilu. Pokud při poslechu hudby mobil zjistí příchozí hovor, 

dojde k automatickému přerušení poslechu a sluchátka přenesou vyzváněcí tón. Krátce stiskněte tlačítko 

sluchátka a přijměte hovor. Po ukončení hovoru volaným, nebo po ukončení hovoru stiskem tlačítka na 

sluchátku, se automaticky vrátí poslech hudby. (Záleží na vlastnostech mobilu). 

Příchozí hovor můžete odmítnout stiskem tlačítka na sluchátku. Podržte jej, dokud hovor není odmítnut. 

Poslech hudby, pauza, zapnutí, vypnutí 

Při poslechu hudby krátký stisk tlačítka sluchátka vypne nebo znovu zapne poslech hudby. Dvojí rychlé 

stisknutí spustí následující skladbu. Tři krátká stisknutí spustí předchozí skladbu. 

Parametry 

Bluetooth 4.2   Vodě prachu odolnost IPX4 

Dosah do 10 m   Doba nabíjení 1,5h  

Napájecí napětí 

5 ± 0,25 

V   Indikace slabé baterie 3,3 V 

Kapacita baterie pouzdra 320mAh   Impedance 32 Ω 

Kapacita baterie sluchátka 45mAh   Hmotnost pouzdra 35 g 

Výdrž baterie-obě sluchátka až 5h   Hmotnost sluchátka 5 g 

Výdrž baterie-jedno 

sluchátko až 7h   Jméno pro spárování Air-TWS 

 


