
 

1. SPECIFIKACE 
TWS (TrueWireless Stereo) bezdrátová sluchátka, levé i 

pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce 
Bluetooth. Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i 
pouzdro nabít do plné kapacity. To můžete provést pomocí 
nabíječky a kabelu. 

2. SPÁROVÁNÍ 
Otevřete pouzdro se sluchátky, vyjměte je a vložte si je 

do uší (pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, vložte je 
nejdříve do pouzdra pro aktivaci). Sluchátka se automaticky 
zapnou a mezi sebou spárují. Zapněte v telefonu Bluetooth a 
v jeho seznamu možných přístrojů najděte „Pro 4“. 
Kliknutím na toto jméno dojde ke spárování sluchátek a 
telefonu. Pokud již ke spárování došlo, sluchátka se 
po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky připojí 
k dostupnému spárovanému telefonu. 

3.   ZMĚNA SPÁROVÁNÍ, VYPNUTÍ A NABÍJENÍ 
▪ Pokud potřebujete spárovat další telefony, vypněte ve 

spárovaném telefonu Bluetooth. Pro spárování s dalším 
telefonem postupujte stejně jako v kapitole 2.  

▪ Při vypnutí hudby jsou sluchátka v pohotovostním 
režimu (standby) a spotřeba energie je velmi nízká.  

▪ Pokud sluchátka nepoužíváte, vložte je do pouzdra, 
sluchátka se automaticky vypnou a zároveň se dobijí; 
pokud nechcete použít napájecí pouzdro, vypněte v 
telefonu Bluetooth a sluchátka se o 5 minut později 
automaticky vypnou.  

▪ Pokud je baterie dobíjecího pouzdra slabá, připojte k 
pouzdru kabel s konektorem (je součástí dodávky). Po 
dobu nabíjení bude LED na pouzdře červeně blikat. Při 
plném nabití červená LED nepřetržitě svítí. 

4. POUŽITÍ DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 
• Volání: jedno stisknutí – Přijetí hovoru. Dvě 

stisknutí – odmítnutí hovoru 

• Poslouchání hudby 
o Jeden dotyk – Zapnutí/pauza 
o Dva dotyky – Předchozí/následující písnička 
o Trojitý dotyk – Přidání zvuku 

5. VENKOVNÍ POUŽITÍ 
Nejlepší příjem signálu je tehdy, pokud máte telefon v 

pravé kapse, pak není signál stíněn vaším tělem. 
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 6. UPOZORNĚNÍ 
▪ Sluchátka nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.  
▪ Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších 

vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení 
přijímaného signálu.  

▪ Dosah Bluetooth je maximálně 15 m (bez žádných 
překážek, například zdi a podobně). 

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
▪ Bezdrátová komunikace: Bluetooth V5.0 + EDR 
▪ Verze: 5.0 
▪ Nabíjení: DC 5V 
▪ Délka hovoru: až 3 hodiny  
▪ Délka poslechu hudby: až 2,5 hodiny 
▪ Doba nabíjení: cca 60 min 
▪ Frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz 
▪ Certifikáty: CE  

 

8. Řešení problémů 
Hraje pouze jedno sluchátko - sluchátka je potřeba 

nejdříve propojit mezi sebou. Nabijte je tady na maximum, 
vypněte si Bluetooth na telefonu. Pokud nejsou sluchátka 
zapnutá, zapněte je tlačítkem na zadní straně pouzdra. 
Následně je vytáhněte vedle sebe na stůl, do několika 
sekund by se měli propojit (pravé sluchátko přestane blikat). 
Pokud by se sluchátka nespojily, je možné je propojit pomocí 
současného poklepání na obě sluchátka na dotykových 
ploškách. Následně jsou sluchátka připravena na propojení 
s telefonem nebo jiným zařízením. 

Ve sluchátkách „chrastí“ – Obsahuje-li vámi přehrávaná 
hudba silné nízké frekvence, může se stát, že sluchátka 
budou při vysoké hlasitosti „chrastit“ díky omezenému 
frekvenčnímu rozsahu. V tomto případě doporučujeme 
používat sluchátka na nižší hlasitosti, případně v ekvalizéru 
vašeho přehrávače snížit nižší frekvence (20 – 60 Hz), 
případně vypnou jakékoliv zesílení bassů, pokud to váš 
přehrávač umožňuje.  

Sluchátko hlásí po vyndání z krabičky slabou baterii 
nebo se po chvíli samo vypne – Ujistěte se, že se sluchátka 
správně nabíjejí. Na konci nožičky sluchátek jsou kontakty, 
které se musí dotýkat kontaktů v pouzdře. Může se stát, že 
jsou tyto kontakty zakryty nečistotami. Zároveň se ujistěte, 
že sluchátko správně zapadne do pouzdra (někdy je potřeba 
na něho lehce zatlačit z vrchu). Sluchátka lze do pouzdra 
vložit i opačně, v takovém případě nelze zavřít pouzdro a 
nabíjí se. 
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