
 

Bezdrátová sluchátka i9S TWS 
Uživatelská příručka 

TWS (True Wireless Stereo) sluchátka jsou navržena skutečně bezdrátově, levé i pravé je připojeno na vlastní 

stereo kanál pomocí funkce Bluetooth a je možno je používat buď jednotlivě, nebo jako pár. 
 

Verze Bluetooth V 4.2 + EDR (obě sluchátka) 

Dosah Bluetooth 10 m (bez jakýchkoliv překážek) 

 

Kapacita baterií 
Sluchátko: 50 mAh (nabíjecí Li-Ion) baterie 

Pouzdro: 500 mAh 

Doba nabíjení 40–50 minut 

Doba činnosti 1–2 hodiny 

Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz 

 
Popis produktu 

 
Spárování 

Stiskněte zároveň funkční tlačítka obou sluchátek na dobu 3 sekund a sluchátka se zapnou, ozve se tón a jejich 

LED budou modře blikat. Po zapnutí se obě sluchátka navzájem propojí, blikat bude jen pravé. 

Zapněte v telefonu Bluetooth a v jeho seznamu možných přístrojů najdete „i9S-TWS“. 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. 

 
Změna spárování, Vypnutí a Nabíjení 

1. Pokud potřebujete spárovat další telefony, vypněte ve spárovaném telefonu Bluetooth a další telefony 

uvedou v seznamu Bluetooth název přístroje „i9S-TWS“. Pokud ano, klikněte na to a dojde ke spárování. 

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



 

3. 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. 

4. Pokud je baterie dobíjecího pouzdra slabá, připojte k pouzdru kabel s micro USB konektorem (je součástí 

dodávky). Po dobu nabíjení bude LED zeleně blikat. Při plném nabití bude svítit trvale. 

 
Použití funkčního tlačítka: 

Ovládání hudby: Jeden stisk – Přehrávání/Pauza, dva stisky – Následující skladba. 

Ovládání telefonního hovoru: Krátký stisk – Přijetí hovoru, dlouhý stisk – Odmítnutí hovoru. 

 
Venkovní použití 
Nejlepší příjem signálu je tehdy, pokud máte telefon v pravé kapse, pak není signál stíněn vaším tělem. 

 
Upozornění: 

1. Sluchátka nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru. 

2. Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení 

přijímaného signálu. 

3. Dosah Bluetooth je maximálně 10 m. 
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