
TWS S20 BLUETOOTH SLÚCHADLÁ

Verzia BT: V5.1+EDR Vstupný prúd: 5V 1A
Pracovná vzdialenosť: 10M Výstupný prúd: 5V 1A
Batéria slúchadiel: 50 mAh Impedancia: 32Ω
Baréria krabičky 2000mAh Frekvenčný rozsah: 2,402 GHz –
Doba nabíjania: ~1 hodina 2,480 GHz
Výdrž: ~4 hodiny Veľkosť reproduktora: 8 mm

Používanie slúchadiel a špeciálne pokyny

Základné funkcie headsetu
1. Bluetooth pripojenie k mobilnému telefónu: otvorte horný kryt nabíjacej skrinky, vyberte
obe slúchadlá súčasne, zapnite Bluetooth svojho mobilného telefónu, prípadne iného
zariadenia, vyhľadajte názov slúchadiel, a kliknite na pripojiť
2. Vypnutie: vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky a slúchadlá sa automaticky vypnú
3. Používanie jedného ucha: z nabíjacej skrinky vyberte iba jedno slúchadlo, pripojte ho
manuálne alebo sa pripojí automaticky po predchádzajúcom pripojení.
4. Automatické spätné prepojenie: ak nebolo párovanie vymazané alebo ak sa nezmenil
názov slúchadiel, spoja sa automaticky pri ďalšom použití

Popis dotykovej funkcie
Dotykové tlačidlo sa nachádza na vrchnej časti nožičiek, nad LED kontrolkou
1. Prichádzajúci hovor: jedným stlačením prijmete, stlačením a podržaním na 3 sekundy
hovor odmietnete. Počas hovoru ho ukončíte jedným stlačením.
2. Počas počúvania hudby stlačte jedenkrát pre pozastavenie alebo prehrávanie.
3. Dvojitým kliknutím zmeníte skladbu na nasledujúcu alebo predchádzajúcu (ľavé pre
nasledujúcu, pravé pre predchádzajúcu).
4. Stlačte trikrát pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. (ľavé na zvýšenie, pravé na zníženie)
5. Podržte aspoň 2 sekundy, aby ste zobudili hlasového asistenta.
6. Podržaním na 5 sekúnd zapnete/vypnete slúchadlá.
7. Napätie je 5 V. Kapacita nabíjacej skrinky 2000mAh, LED kontrolka slúchadiel počas
nabíjania svieti na červeno a po plnom nabití zhasne.
8. So skrinkou môžete slúchadlá nabiť 2-3 krát alebo ju využiť ako powerbanku pre mobil či
iné zariadenie.

Varovanie
1. Nepoužívajte slúchadlá pridlho ani ich nevystavujte veľkému tlaku.
2. Držte sa ďalej od WIFI, routera alebo iného vysokofrekvenčného vysielania, aby sa

zabránilo prerušeniu príjmu signálu.
3. Prosím, používajte slúchadlá v ich pracovnom dosahu (10-15 m), aby bol signál silný

a ubezpečte sa že medzi slúchadlami a zariadením nie sú žiadne prekážky.
4. Nenabíjajte rýchlou nabíjačkou, vysokým výkonom a dlhým nabíjaním môžete

skrinku preťažiť a vyskratovať.
5. Odchýlka/kolísanie zobrazenia výkonu batérie: odpojte bluetooth, vymažte/zrušte

párovanie. Slúchadlá nechajte v skrinke aspoň 30 minút. Následne ich znova
spárujte. (Odchýlka výkonu batérie neovplyvňuje normálnu dobu používania).

Vyrobené v Číne


