
USAMS SD TWS Dual Stereo 
Uživatelský manuál 

 
 
Specifikace 
Značka: USAMS 
Model: US-SD001 
Materiál: ABS plast 
Verze Bluetooth: 5.0 
Citlivost: 103 ± 3db 
Frekvenční rozsah: 20Hz – 20KHz 
Průměr reproduktoru: 13mm 
Impedance: 32Ω ± 15% 
Dosah Bluetooth: až 10m 
Baterie sluchátek: 40mAh 
Doba přehrávání: až 4hodiny 
Doba hovoru: až 3,5hodin 
Doba nabíjení sluchátek: až 1hodina 
Doba nabíjení pouzdra: až 1,5 hodiny 
Vhodné pro Apple a Android vybavené Bluetooth 
 
Obsah balení 
2ks sluchátek (levé / pravé) 
Nabíjecí pouzdro 
Nabíjecí kabel 
Uživatelský návod 
 
Sluchátka jsou vybavena dotykovým ovládáním. 
Přijetí a zavěšení hovoru: dotkněte se levého nebo pravého 
sluchátka 
Odmítnutí hovoru: dlouhý dotek pravého nebo levého sluchátka 
Volání posledního čísla: dotkněte se 4x levého nebo pravého 
sluchátka 
Play/Pauza: dotkněte se levého nebo pravého sluchátka 
Předchozí skladba: dvojitý dotek levého sluchátka 
Další skladba: dvojitý dotek pravého sluchátka 
Hlasitost -: trojí stisk levého sluchátka 
Hlasitost +: trojí stisk pravého sluchátka 
 
Zapnutí sluchátek 
Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, 
případně je můžete zapnout 3s dotykem na každém sluchátku. 
 
Vypnutí sluchátek 
Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra nebo 4s dotykem na 
každém sluchátku. Sluchátka se také automaticky vypnou pokud 
nebudou připojena k žádnému zařízení déle jak 5min 
 
Párování 
Po prvním zapnutí sluchátek bude dioda na sluchátkách blikat 
červeně a modře a dojde k propojení sluchátek mezi sebou. 
Pro připojení vyhledejte v Bluetooth na telefonu „USAMS-SD“ a 
zvolte párovat. 
Po úspěšném spárování dojde k automatiskému připojení po 
zapnutí sluchátek k telefonu. Pokud se tak nestane, otevřete 
Bluetooth v telefonu a zvolte připojit. 
 
Nabíjení 
Sluchátka se nabíjí pokaždé, když jsou vložena do pouzdra. 
Pouzdro samotné se nabíjí přiloženým kabelem z USB. 
Před prvním nabitím je zapotřebí z kontaktů odstranit krycií folii 
 
Upozornění 
Sluchátka jsou rozlišena na levé a pravé. 
Používejte jen 5V nabíječku, nebo USB port např v notebooku 
Pokud se sluchátka v pouzru nenabíjí, očistěte kontakty na 
sluchátkách. 
Udržujte sluchátka mimo zdroje tepla a vlhkosti 

Wifi signál případně jiné signály mohou způsobit rušení přenosu 

 
 

 
 
 


