
SLÚCHADLÁ i12 TWS 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Balenie obsahuje aj praktickú plniaciu stanicu. Tá vám umožňuje bezstarostný posluch hudby 

kdekoľvek a kedykoľvek. Slúchadlá sa vďaka svojmu tvaru prispôsobia každému tvaru ucha a 

nevypadávajú. 

Pred prvým použitím si pozorne přečítajte návod na použitie, a uschovajte ho pre ďalšiu 

možnú potrebu.  

 

OBSAH BALENIA 

1x pár sluchadiel i12 TWS 

1x plniaca stanica 

1x USB kábel 

1x návod na použitie 

1x ročná záruka 

 

 



 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Názov výrobku I12 TWS 

Komunikácia bezdrôtová 

Bluetooth standard Bluetooth v5.0 

Standard vodotesnosti IPX-5 

Kapacita dobíjania plniacej 

jednotky 

300mAh 

Batéria slúchadiel 40mAh 

Čas dobíjania 1 - 2 h 

Tel. hovory/čas posluchu hudby 2 - 3 h 

Veľkosť plniacej jednotky 56mmx44mmx20mm 

Brutto váha 95g 

 

POUŽITIE SLÚCHADIEL 

Zapnutie: slúchadlá sa zapnú automaticky po vybraní z pliacej jednotky, budete počuť povel  

»connected« akonáhle ich vyberiete z plniacej jednotky. 

Vypnutie: Dlhé stlačenie hlavného spínača. 

Párovanie: V prípadě prvého párovania slúchadiel, stlačte hlavné tlačidlo a podržte ho. V 

prípadě, že se sluchátka nespárujú v lehote 5 minút, nebolo nájdené žiadne zariadenie. V 

prípadě, že chcete zmazať zariadenie ku ktorému sú slúchadlá pripojené, stlačte 5x  hlavný 

spínač. 

Prehrávanie skladieb/pauza: Stlačte hlavný spínač 1x. 

Nasledujúca skladba: Poklepanie po senzore pravého slúchadla 3x. 

Predchádzajúca skladba: Poklepkanie po senzore ľavého slúchadla 3x. 

Aktivuj Siri: Podržanie hlavného spínača 3s. 

Prijatie hovoru: Stlačenie senzoru 1x. 

Odmietnutie hovoru: Stlačenie senzoru 2x. 

Dobíjanie: Slúchadlá sa začnú dobíjať akonáhle ich vložíte do plniacej jednotky. Tú dobijete 

priloženým USB káblom. Indikátor zasvieti: 1x →25%, 2x →50%, 3x →75%, 4x →100%. 

 

 

 

 

 

 



PRED PRVÝM POUŽITÍM 

- Slúchadlá dobite na plnú kapacitu (cca 2h). 

- Po dobití sa na plniacej jednotke aj  slúchadlách objaví modrá kontrolka. 

- Vyberte slúchadlá z plniacej stanice. 

- Tlačidlá pre spárovanie na oboch slúchadlách stlačte naraz. 

- Na slúchadlách začnú blikať modré a červené diódy. 

- Vyčkejta niekoľko sekúnd. 

- Bezdrôtové slúchadlá sú spárované ak na jednom svieti modrá, na druhom červená 

dióda. Začujete pokyn »READY TO PAIR«. 

- V telefóne zapnete Bluetooth. 

- Vyhľadajte zariadenie označené ako »tws-i12«. 

- Spárujte slúchadlá s telefónom. 

 

UPOZORNENIA 

OCHRANA SLUCHU:  

Pre ochranu sluchu sa vyhýbajte posluchu hudby vo vyššej hlasitosti. Čím vyššia hlasitosť, 

tým vyššie je riziko poškodenia sluchu. Pri použití slúchadiel sa riaďte týmito pokynmi: 

- Hudbu počúvajte v rozumnej hlasitosti  

- Neprestavujte hlasitosť na vyššie stupne, pretože váš sluch si začne zvykať na vyššie 

frekvencie.  

- Hlasitost nech je taká, aby ste boli schopní vnímať zvuky z okolia.  

- V potencionálne nebezpečných situáciách posluch prerušte.  

- Vysoké zvukové frekvencie môžu poškodiť váš sluch.  

- Použitie slúchadiel v oboch ušiach je v niekterých situáciách nebezpečné a v 

niektorých krajinách dokonca protizákonné.  

 

Všeobecné informácie – Prevencia pred poškodením a nesprávnym použitím:  

- Slúchadlá nevystavujte vysokým teplotám.  

-  Nehádžte slúchadlá o zem.  

- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkaniu a striekaniu tekutín.  

- Nponárajte slúchadlá vo vode.  

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ktoré obsahujú, alkohol, amoniak, benzén, alebo 

abrazíva.  

- V prípadě potreby čistenia použite vlhkú handričku namočenú v mydlovej vode.  

- Zabudovaná batéria nesmie byť vystavená vysokým teplotám a slnečnému žiareniu.  

- So slúchadlami narábajte opatrne bez vystavovania úderom a iným potencionálne 

škodlivým situáciám.  

- Slúchadlá nevystavujte  WiFi routeru a iným vysocefrekvenčným zariadeniam, môže 

dochádzať ku strate signálu a následnému prerušeniu spárovania.  

- Sluchátka používajte v dosahu Bluetooth signálu (rádius10 metrov) – medzi 

spárovanými zariadeniami nesmú byť umiestnené prekážky ako napríklad steny.  



Poznámka: tento výrobok môžete spárovať s akýmkoľvek zariadením ktoré má 

Bluetooth 

 

Správe odhadovanie odpadkov  

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku označuje výrobok ktorý nesmie byť 

považovaný za domáci odpad ato na celom území EU. V prípadě, že budete tento výrobok 

recykolvať správným spôsobom, zabránite škodám ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. 

Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže 

poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa kde ste tento 

výrobok zakúpili.  

Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES. 

 

 


