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Earbuds

Charging Case

Earbuds
Špuntová
sluchátka

Charging
Case
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pouzdro

Charging
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Nabíjecí kabel

Instructions
Pokyny

Popis produktu
1.
pouzdro Charging
s indikátory
stavu nabití baterie
Ear Nabíjecí
Cushions
Cable
Instructions
2. Nabíjecí port USB
3. Stavový indikátor špuntového sluchátka
4. Dotykový pruh
5. Hlasový mikrofon
6. Otvor akustického výstupu
7. Indikátor L/R (levé/pravé)
8. Magnetické nabíjecí kontakty
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Přijetí hovoru

Ukončení hovoru

Výměna špuntových sluchátek

Poklepejte na L/R dotykový pruh.

Poklepejte na L/R
dotykový pruh.

Vložte špuntová sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Párování
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Odmítnutí hovoru:
Dlouze po dobu 2 sekund podržte L/R dotykový pruh.

POZNÁMKA:
1.

Pravé špuntové sluchátko je hlavním sluchátkem, které
řídí levé sluchátko.

2.

Po zapnutí napájení se špuntová sluchátka během
10 sekund automaticky spojí s naposledy připojeným
zařízením. Pokud se připojení nezdaří, přepnou se
špuntová sluchátka do režimu párování.

3.

Pokud tato špuntová sluchátka nejsou připojena
k žádnému zařízení, po
10 minutách se automaticky vypnou

Podržte po dobu 2 sekund

Stav LED indikátoru při nabíjení špuntových sluchátek
nabíjecím pouzdrem
Indikátor na straně L nabíjecího pouzdra během nabíjení L
špuntového sluchátka pomalu bliká.

Hudba

Indikátor na straně R nabíjecího pouzdra během nabíjení R
špuntového sluchátka pomalu bliká.

Pause/Přehrávání
Poklepejte na dotykový pruh L/R špuntového sluchátka
pro pozastavení/přehrávání hudby v pohotovostním režimu
nebo v režimu hudby.
Během pauzy: Indikátory se rozsvítí každých 5 sekund
Během přehrávání: Indikátory se rozsvítí každých 5 sekund
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Specifikace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Verze Bluetooth: Bluetooth V5.0
Vstupní výkon: 5,0 V jjj 500 mA
Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 000 Hz
Rozsah: 10 m
Doba nabíjení: < 2 h
Test podle normy IPX: IPX5
Pohotovostní doba: 5 000 h
Průměr reproduktoru: 5,8 mm

Zapnutí
Způsob 1

Otevřete nabíjecí pouzdro – na 1 sekundu se rozsvítí bílé
indikátory.
Špuntová sluchátka se automaticky zapnou.

Ztráta připojení
Bluetooth vypnuto
Problém: Pokud je funkce Bluetooth na zdrojovém zařízení
vypnutá, tato špuntová sluchátka se po 10 minutách
automaticky vypnou. Pokud jsou špuntová sluchátka
odpojená, budou střídavě blikat červený a bílý indikátor L/R
špuntových sluchátek.
Řešení: Zajistěte, aby byla zapnuta funkce Bluetooth na
zdrojovém zařízení; pak špuntová sluchátka znovu zapněte.
Mimo dosah připojení
Problém: Pokud se spojení mezi zařízením a špuntovými
sluchátky dostane mimo efektivní dosah, špuntová
sluchátka se po 10 minutách automaticky vypnou.
Řešení: Zajistěte, aby bylo zařízení v dosahu a pak
špuntová sluchátka zapněte.

Když jsou baterie špuntových sluchátek plně nabité, budou
indikátory nabíjecího pouzdra po dobu 5 sekund indikovat
úroveň nabití baterie.

Stav LED indikátorů během doby,
kdy nabíjecí pouzdro nabíjí

Poklepejte
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Když se L a R špuntová sluchátka nabíjejí současně,
indikátory L a R na nabíjecím pouzdře pomalu současně
blikají.

Význam indikátorů nabíjecího
pouzdra

KOSS TWS150i
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Nabíjení: Levý a pravý indikátor nabíjecího pouzdra bude
blikat
Plně nabito: Nesvítí žádné indikátory nabíjecího pouzdra

Poklepejte
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Mobilních telefony a sluchátka
Zapněte levé a pravé špuntové sluchátko podle postupu
v části „Zapnutí“ v tomto návodu.
V seznamu Bluetooth zařízení najděte a vyberte „KOSS
TWS150i“.

Ear Cushions
Špuntové
nástavce

Nabíjení

Příchozí hovor

Začínáme

Další stopa

Když je nabití menší, než 30 %, levý
indikátor bliká.

Podržte dotykový pruh
pravého špuntového
sluchátka po dobu 2 s

Když je nabití v rozsahu 30 % ~
60 %, levý indikátor trvale svítí
a prostřední indikátor bliká.

Poznámka: Tato funkce
není podporována, jestliže
jsou L špuntová sluchátka
používána samostatně.

Když je nabití větší, než 60 %, levý
a prostřední indikátor trvale svítí
a pravý indikátor bliká. Když je nabití
100 %, všechny tři indikátory svítí.

Předchozí stopa

L

Vypnutí

Vložte špuntová sluchátka do nabíjecího pouzdra a uzavřete
víko pro automatické vypnutí sluchátek.

Stav LED indikátorů během doby,
kdy nabíjecí pouzdro nenabíjí
Když je nabití menší, než 10%, levý
indikátor bliká.
Když je nabití v rozsahu 10 % ~ 30
%, levý indikátor svítí.
Když je nabití v rozsahu 30 % ~ 60
%, levý a prostřední indikátor svítí.
Když je nabití v rozsahu 70 % ~ 100
%, všechny tři indikátory svítí.

Způsob 2
V režimu vypnutých špuntových sluchátek se na přibližně
3 sekundy dotkněte dotykového pruhu obou špuntových
sluchátek – indikátory se na 1 sekundu rozsvítí pro
signalizaci napájení špuntových sluchátek.

30%~60%
>60%
100%
<30%
30%~60%
<10%
<30%
>60%
10%~30%

R

Podržte dotykový pruh
levého špuntového
sluchátka po dobu 2 s

<30%

30%~60%
100%
30%~60%
>60%
70%~100%
<10%

100%

10%~30%
30%~60%
<10%
70%~100%
10%~30%
30%~60%
70%~100%

