
Bezdrátová bluetooth sluchátka i12 TWS 

Připojení k mobilnímu telefonu 

1. Spárování s jedním sluchátkem 

- Dlouze stiskněte funkční tlačítko až LED dioda začne střídavě blikat červeně a modře.  
- Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení. 
- Zvolte ze seznamu bluetooth zařízení "i12tws". 
- Po připojení Vám vyskočí upozornění "connected" (připojeno). 

2. Spárování s oběma sluchátky 

- Na obou sluchátkách zároveň stiskněte funkční tlačítka až LED dioda začně střídavě blikat 
červeně a modře. 

- Dlouze stiskněte jakékoliv funkční tlačítko, abyste přešli do režimu spárování. 
- Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení. 
- Zvolte ze seznamu Bluetooth zařízení "i12tws", poté začne LED dioda blikat pomalu modře. 
- Spárování bylo úspěšné. 
- Při telefonování funguje pouze jedno sluchátko, funkční tlačítka pro zapnutí/vypnutí/

přehrávání/pauzu fungují ovšem na obou sluchátkách.  

  
Používání 

1. Telefonování 

- Při telefonování funguje pouze jedno sluchátko. V případě příchozího hovoru bude vysílat 
telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím funkčního tlačítka přijmete příchozí hovor, 
dvojím stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete 
vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojím rychlým stisknutím funkčního 
tlačítka. 

2. Poslech obsahu 

- Krátkým stisknutím funkčního tlačítka pozastavíte přehrávání obsahu, opětovným stisknutím 
obsah opět spustíte. 

3. Vypnutí 

- Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka sluchátka vypnete (červená LED dioda přestane svítit). 
Sluchátka se automaticky vypnou i v případě, že dojde na delší dobu než 5 minut ke ztrátě 
kontaktu s Vašim Bluetooth zařízením. Není třeba se obávat vybití baterií.  

4. Nabíjení 

- Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED dioda začne blikat červeně. Zasuňte 
sluchátka do dobíjecího pouzdra, k němu připojte Lightning kabel (není součástí balení) a ten 
připojte k nabíječce 5 V (není součástí balení). Během dobíjení svítí LED dioda červeně, po 
plném nabití se rozsvítí modře. Doporučujeme sluchátka před nabíjením vypnout. 

5. Změna jazyka 

- Pokud při spárování sluchátek LED dioda střídavě bliká červeně a modře, dlouhým stisknutím 
funkčního tlačítka můžete přepínat jazyk mezi angličtinou a čínštinou.
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