
Sluchátka KOSS TWS/150i – návod k použití 
 
 

   
 
 
 

Zapnutí 
Metoda 1  
Otevřete nabíjecí pouzdro, bílá světla se rozsvítí po dobu 1 sekundy. Sluchátka se automaticky zapnou.  
 
Metoda 2  
Když jsou sluchátka vypnutá, dotkněte se a podržte dotykový proužek obou sluchátek asi 3 sekundy, na 1 
sekundu se rozsvítí světla, která ukazují, že jsou zapnutá.  
 

 
Párování 
Mobilní telefony a sluchátka  
Zapněte levá a pravá sluchátka, jak je popsáno v této příručce v části Zapnutí.  
Najděte a vyberte Koss TWS150i v seznamu Bluetooth 
 
Poznámka:  

1. když je napájení zapnuté, sluchátka se do 10 sekund automaticky připojí k poslednímu 
připojenému zařízení. Pokud se připojení nezdaří, sluchátka přejdou do režimu párování. 

2. Pokud sluchátka nejsou připojena k žádnému zařízení, automaticky se po 10 minutách 
automaticky vypnou. 

 
 

Spojení ztraceno 
Bluetooth vypnutý  
Problém: Pokud je Bluetooth na zdrojovém zařízení vypnutý, sluchátka se automaticky vypnou po 10 
minutách. Pokud jsou sluchátka odpojena, L/P sluchátka budou střídavě blikat červeně a bíle.  
Řešení: Ujistěte se, že je zdrojové zařízení Bluetooth zapnuté, a poté znovu zapněte sluchátka.  
 
Mimo rozsah připojení  
Problém: Pokud spojení mezi zařízením a sluchátky přesáhne efektivní rozsah, sluchátka se automaticky 
vypnou po 10 minutách.   
Řešení: Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu, a poté zapněte sluchátka. 
 



Příchozí hovor 
Přijměte hovor  
Dvojí poklepání na dotykový proužek L/P  
Ukončit hovor  
Dvojí poklepání na dotykový proužek L/P   
Odmítnout hovor  
Dlouze podržte dotykový proužek L/R po dobu 2 sekund 
 

Hudba 
Pozastavit / přehrát  
Dvakrát klepněte na sluchátko L/R - pozastavení/přehrávání hudby v pohotovostním nebo hudebním 
režimu.  
Další skladba  
Podržte pravý dotykový proužek na sluchátka po dobu 2 s  
Poznámka: Tato funkce není podporována, pokud jsou sluchátka L používána samostatně  
Předchozí skladba  
Podržte dotykový proužek levého sluchátka na 2 s  

 
Vypnutí 
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko, aby se sluchátka automaticky vypnula.  
 

Nabíjení 
Nabíjení sluchátek  
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.  
Nabíjení: Levé a pravé světlo nabíjecího pouzdra bude blikat.  
Plně nabito: Nesvítí žádná světla nabíjecího pouzdra.  
 
Stav LED, když nabíjecí pouzdro nabíjí sluchátka 
Během nabíjení sluchátek L pomalu bliká kontrolka L bočního nabíjecího pouzdra.  
Během nabíjení sluchátek R pomalu bliká indikátor R bočního nabíjecího pouzdra.  
Pokud jsou sluchátka L a R nabíjena současně, kontrolky pouzdra L a R pomalu současně blikají.  
 

Nabíjecí pouzdro – význam světel 
Stav LED, když se nabíjecí pouzdro nabíjí  

Když je výkon pod 30%, levé světlo bliká     

Když je výkon 30% - 60%, levé světlo vždy svítí a střední světlo bliká  

Pokud je výkon vyšší než 60%, levé a střední světlo vždy svítí a pravé bliká  

Když je napájení 100%, všechny 3 kontrolky zůstanou svítit   
 
Stav LED, když se nabíjecí pouzdro nenabíjí 

Když je výkon pod 10%, levé světlo bliká      

Když je výkon 10% - 30%, levé světlo svítí  

Když je výkon 30% - 60%, svítí levé a střední světlo  

Když je výkon 70% -100%, všechny 3 kontrolky zůstanou svítit 
     

 


