
 

Bezdrátová sluchátka 

 

 

Popis sluchátek 
1, Piny pro nabíjení 
2, Multifunkční tlačítko 
3, Mikrofon 
4, LED indikátor 
 
Nabíjení sluchátek 
Před prvním použitím sluchátka prosím plně nabijte. Nezapomeňte sejmout krycí folii z pinů pro nabíjení na sluchátkách. Sluchátka poté vložte do pouzdra a i s pouzdrem zapojte do USB 
např ve vašem notebooku pomocí přiloženého kabelu. LED indikátor při nabíjení bliká. Jakmile je nabíjecí pouzdro i sluchátka plně nabitá, LED indikace bude svítit trvale. 
 

 
 
Stav baterie 
iOS a některé Android telefony a tablety budou stav baterie zobrazovat na displeji. V případě nízkého stavu nabití baterie, budete upozorněni. Zbývá pak ještě přibližně 15min přehrávání. 
Sluchátka tak neprodleně nabijte. 
 
 
 
 
Bluetooth párování 
 

 
 
Při prvním použití, vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu a stiskněte Multifunkční tlačítko po dobu 2s nebo dokud se LED indikace nerozbliká. 
Zapněte Bluetooth ve vašem telefonu a vyhledejte „GUESS TWS EARPHONE“ a zvolte párovat. 
Po úspěšném spárování bude LED indikace blikat. 
Po úspěšném spárování dojde k automatickému spojení sluchátek s telefonom pokaždé, budou li navzájem v dosahu. 
 
Zapnutí sluchátek 
Sluchátka lze zapnout dvěma způsoby. Vyjmutím z nabíjecího pouzdra, nebo pokud jsou vypnutá mimo nabíjecí pouzdro, přidržte nabíjecí tlačítko po dobu 2s, než začne LED dioda blikat 
bíle. 
 
Vypnutí sluchátek 
Sluchátka vypnete vložením zpět do nabíjecího pouzdra, nebo přidržením multifukčního tlačítka po dobu 4s, nebo dokud LED indikace nezabliká bíle. 
 
Přijmutí hovoru 
Pokud jsou sluchátka připojená k telefonu, lze s nimi přijmout telefonní hovor. 
Přijmutí hovoru: Při vyzvánění stiskněte jednou multifukční tlačítko na sluchátku. 
Zavěšení hovoru: Stiskněte dvakrát multifukční tlačítko. 
 
Ovládání při poslechu hudby 
Play/pauza:  jeden stisk multifukčního tlačítka 
Hlasitost + : stiskněte a držte multifukční tlačítko 2s na pravém sluchátku 
Hlasitost - : stiskněte a držte multifukční tlačítko 2s na levém sluchátku 
Přeskočit skladbu: stiskněte dvakrát multifukční tlačítko na pravém sluchátku 
Předchozí skladba: stiskněte dvakrát multifukční tlačítko na levém sluchátku 
 
Specifikace 
Verze Bluetooth: V5.0 
Max dosah: 10m 
Baterie ve sluchátkách: 40mAh x2 
Baterie v pouzdru: 300mAh 
Pracovní napětí: 3,7V 
Impedance: 16 Ω 
Doba nabíjení pouzdra: až 2h 
Doba nabíjení sluchátek v pouzdru: až 1,2h 
Odolnost: IPX5 


