BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA
BÍLÁ SLUCHÁTKA / ČERNÁ SLUCHÁTKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a řádně je uschovejte.
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Bezdrátová sluchátka TS-D12 jsou standardem nové generace Bluetooth 5.0, která podporuje
hovory do obou uší. Bezdrátová přenosná sluchátka ovládaná dotykovou technologií. Bezdrátová
sluchátka TS-D12 jsou vybavena praktickým nabíjecím boxem, který napájí sluchátka. Sluchátka se
snadno používají a jsou ergonomicky navržena tak, aby co nejlépe přilnula k uchu.

OBSAH BALENÍ

2 x sluchátka TS-D12
1 x nabíjecí box
1 x nabíjecí kabel USB
1 x návod k použití

KONFIGURACE PARAMETRŮ
Skutečné bezdrátové připojení (tws) zajišťuje bezdrátové stereo, oddělený levý a pravý zvukový
kanál, zvukový efekt HFI. Levé i pravé sluchátko mají plnou funkci Bluetooth, kterou lze použít
samostatně nebo na obou sluchátkách.
Verze pro Bluetooth
Dohoda o podpoře
Klíč
Frekvenční odezva
Vzdálenost
Velikost:
Hmotnost:
Předpokládaná doba výdrže
Doba nabíjení boxu
Citlivost

BT5.0
HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Dotykové ovládání
40 Hz ~ 20 KHz
8~15 metrů
56 mm x 44 mm x 22 mm
45 g
2~3 hodiny
1 hodina
106 dB SPL ± 3 dB

KLÍČOVÝ DIAGRAM
1. Protiprachová síť
2. Multifunkční klíče
3. Mikrofon
4. Port pro nabíjení sluchátek
5. Nabíjecí port

VAROVÁNÍ:

JAK SI ZACHOVAT SLUCH:
Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte
hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím hlasitěji hudba hraje, tím by měla doba poslechu být kratší.
Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny.
•
•
•

Poslouchejte hudbu v přiměřené hlasitosti po přiměřenou dobu.
Dávejte pozor, abyste nezesilovali zvuk, jakmile se váš sluch přizpůsobují hlasitosti.
Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.

•
•
•

V potenciálně nebezpečných situacích byste měli být opatrní nebo dočasně sluchátka
vyndat z uší.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
Používání sluchátek za jízdy se výrazně nedoporučuje a v některých oblastech může být
za jízdy nezákonné.

Obecné informace - Abyste předešli poškození nebo závadě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.
Sluchátky neházejte.
Sluchátka nesmí přijít do kontaktu s vodou.
Chraňte sluchátka před ponořením do vody.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzen nebo abraziva.
Pokud je budete chtít očistit, použijte měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený vodou
či mýdlem.
Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření
nebo oheň.
Se sluchátky neházejte, udržujte je mimo prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
Vzdálenost od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílacích zařízení bude mít vliv
na příjem signálu, což bude mít za následek přerušování zvuku.
Tento produkt používejte v efektivním prostředí (10 metrů) a mezi zařízeními Bluetooth a
sluchátky (jako jsou stěny atd.) by neměla být žádná fyzická bariéra.
Když je kryt nabíjecího box otevřený a zavřený, modré světlo problikává v jeho spodní
části. Toto je zobrazení nenabitého stavu nabíjecího boxu. V tuto chvíli nedochází k
automatickému spouštění zvuku do obou uší.

Poznámka: tento produkt lze připojit k libovolnému zařízení Bluetooth.
ZAČÍNÁME - NABÍJTE SVÁ SLUCHÁTKA POZNÁMKA
Velmi důležité: Kvůli dlouhé době dodání, budou sluchátka vybita. Jakmile obdržíte balíček,
nebudete moci sluchátka používat. Před použitím musíte nejprve nabít box.
•
•
•

Před prvním použitím sluchátek nabijte baterii po dobu 5 hodin, aby byla zajištěna
optimální kapacita a životnost baterie.
Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí kabel USB.
Dokončete hovor před nabíjením sluchátek, protože připojení sluchátek se během
nabíjení vypne.

JAK SLUCHÁTKA NABÍT: Připojte napájecí kabel USB k zařízení a k externímu zdroji napájení (buď
přímo do zdroje napájení USB nebo pomocí síťového adaptéru USB do síťové zásuvky).
POZNÁMKA:
Při úplném nabití sluchátek, opatrně vytáhněte nabíjecí kabel! Tím se zabrání vypnutí spodní
části sluchátek.

JAK POUŽÍVAT PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH
4 SNADNÉ KROKY:
1
Dlouze stiskněte multifunkční tlačítka na obou
stranách, dokud nezačne blikat červené a modré
světlo.

2
Poté dvakrát klikněte na tlačítko levého
sluchátka a přejděte do režimu párování.

3
Po úspěšném spárování bude hlavní sluchátko
nadále blikat červeně a modře a další sluchátko
bude každých 5 vteřin modře problikávat.

4
Zapněte Bluetooth na svých zařízeních a pro
připojení zvolte ''TS-D12''. Uslyšíte hlášku:
„connected“ (připojeno).

Pro iPhone - když bude v režimu Bluetooth, otevřete pouzdro na sluchátka a zobrazí se okno, a vy
kliknete na tlačítko spárování. Pro Android - když bude v režimu Bluetooth otevřete krabičku se
sluchátky a hledejte „TS-D12“. Když najdete ''TS-D12'', kliknutím se připojte.

5
Párování bylo dokončeno.

POKUD NENÍ PŘIPOJENO
Chcete-li obnovit připojení, postupujte takto:
1.

2.
3.

Ujistěte se, že jste smazali všechny „TS-D12“ ze seznamu Bluetooth vašeho telefonu, a
poté dlouze stiskněte multifunkční tlačítko na obou sluchátek současně, až problikne
střídavě modrá a červená, uslyšíte pokyn „Power on“ (Zapnuto).
Stiskněte zároveň obě strany multifunkčního tlačítka na 2 vteřiny, dokud neuslyšíte zvuk
„doo“, a následovně oznámení „Connected“ (Připojeno) nebo „Paired“ (Spárováno).
Zapněte Bluetooth na telefonu a vyhledejte připojení „TS-D12“. Když dioda pomalu
problikne modře, úspěšně jste provedli spárování. Uslyšíte oznámení: „Connected“
(Připojeno).

POZNÁMKA: Levé sluchátko je hlavní sluchátko. Hovor je podporován oběma sluchátky. Vypínání,
přehrávání a pauzu lze ovládat pomocí libovolného multifunkčního tlačítka připojeného k
sluchátku, druhé sluchátko se sesynchronizuje. Při příštím zapnutí zařízení se můžete automaticky
připojit stisknutím multifunkčního tlačítka.

POZOR: Pokud je jedno sluchátko ztlumené,
opětovně ho připojte, jak je popsáno v kapitole
Spárování s Bluetooth.
Pro spárování sluchátek stačí stisknout obě
multifunkční tlačítka současně.

Použití Bluetooth sluchátek
Levé sluchátko:
krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka - přehrávání / pauza, poslech, zavěšení
dlouhý stisk - zamítnout
dlouhý stisk po dobu 2 vteřin - další skladba
tři kliknutí - spustíte Siri.
Pravé sluchátko:
krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka - přehrávání / pauza, poslech, zavěšení
dlouhý stisk - zamítnout
dvojitým kliknutím zavoláte zpět
dlouhý stisk po dobu 2 vteřin - další skladba, tři kliknutí - spustíte Siri
Poznámky:
Musíte upravit nastavení hlasitosti na vašem chytrém telefonu.
Levé sluchátko bude hlavním sluchátkem pro hovory / poslech, pravé se ztiší!

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být míchán se zbylým domácím
odpadem napříč státy celé EU. Abychom předešli možnému poškození životního
prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu; recyklujeme odpad
zodpovědně a zároveň podpoříme opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení,
využijte možnosti vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten
pak může produkt vzít k recyklaci a šetřit tak životní prostředí
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

