
TWS T28 BLUETOOTH SLÚCHADLÁ

Obsah balenia
• Bluetooth slúchadlá T28

• Nabíjací box T28

• Nabíjací kábel typu C

• Užívateľská príručka

• Silikónové násadky

Špecifikácie
Verzia Bluetooth: Bluetooth V5.1 BR+EDR+BLE

Špecifikácia batérie: Slúchadlá 3,7V/40mAh; Nabíjací box 3,7V/300mAh -

Podporuje: a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hp/spp/smp/att/gap/gatt/rfcomm/sdp/L2ca

Citlivosť: 90dBm

Prenosová vzdialenosť: 210 metrov (v ideálnom prostredí bez väčších prekážok)

Čas prehrávania: Približne 4 hodiny

Doba hovoru: Približne 5 hodín

Pohotovostný režim: Približne 40 hodín

Doba nabíjania: Nabíjaciu skrinku nabíjajte približne 1,5 hodiny a slúchadlá približne 1 hodinu

Nabíjací box využijete 6-krát (jedno slúchadlo)

Inštrukcie
1. Zapnite

Vyberte slúchadlá z nabíjacej skrinky. Automaticky sa zapnú alebo stlačte a podržte ľavé a pravé

multifunkčné tlačidlo slúchadiel na 3 sekundy.

2. Vypnite

Vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky, automaticky sa vypnú Stlačením a podržaním ľavého a pravého

multifunkčného tlačidla slúchadiel mimo skrinky na 5 sekúnd sa vypnú.

3. Opätovné zapnutie

Keď je párovanie úspešné, slúchadlá sa pri druhom zapnutí prednostne prepnú do stavu pripojenia a

automaticky sa pripoja späť k spárovanému zariadeniu.

4. Prehrať/Pozastaviť

V pohotovostnom režime kliknite na ľavé alebo pravé multifunkčné tlačidlo na priame prehrávanie

hudby. Pri prehrávaní kliknutím na multifunkčné tlačidlo pozastavíte prehrávanie.

5. Úprava hlasitosti / prepínanie skladieb / spustenie hlasového asistenta

Ľavé slúchadlo - tri kliknutia: zvýšenie hlasitosti

Pravé slúchadlo - tri kliknutia: zníženie hlasitosti,

Ľavé slúchadlo - dvojité kliknutie: predchádzajúca skladba,

Pravé slúchadlo - dvojité kliknutie: nasledujúca skladba.
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6. Režim redukcie šumu / transparentný režim

Stlačením tlačidla na 2 sekundy spustíte redukciu šumu, opätovným stlačením na 2 sekundy prepnete

z režimu redukcie šumu do transparentného režimu a ďalším stlačením na 2 sekundy vypnete režim,

tri režimy cyklicky prepínate.

7. Položiť hovor

Keď telefonujete, kliknutím na ľavé alebo pravé multifunkčné tlačidlo hovor ukončíte.

8. Odmietnutie hovoru

Keď Vám niekto volá, dlhým stlačením ľavého alebo pravého multifunkčného tlačidla na slúchadlách

na 2 sekundy hovor odmietnete.

9. Upozornenie slabej batérie

Keď je batéria slúchadiel takmer vybitá, každých 30 sekúnd sa bude prehrávať tón slabej batérie, kým

sa slúchadlá vypnú.

Párovanie
1. Slúchadlá vyberte z nabíjacieho boxu alebo stlačte a na 3 sekundy podržte ľavé a pravé

multifunkčné tlačidlo slúchadiel, aby sa zapli - začne striedavo blikať červená a modrá kontrolka.

Slúchadlá vstúpia do stavu párovania medzi sebou, striedavo blikajú červené a modré kontrolky.

2. Spustite funkciu Bluetooth mobilného telefónu alebo iných zariadení. V systéme Android skenujte

zariadenia, zvoľte slúchadlá a spárujte. Systém iOS zariadenie automaticky vyhľadá, keď je párovanie

úspešné, v hlavnom (pravom) slúchadle zaznie signál úspešného pripojenia.

3. Dve slúchadlá je možné spárovať s mobilným telefónom aj samostatne. Z nabíjacej skrinky vyberte

alebo zapnite iba 1 slúchadlo, ktoré sa má spárovať/pripojiť.

Nabíjanie
1. Do nabíjacej skrinky zapojte koncovku USB-C kábla a USB koniec do sieťového adaptéra alebo

iného zdroja energie. Na skrinke sa rozsvieti displej signalizujúci stav nabitia.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky, automaticky sa budú nabíjať. Kontrolka svieti na červeno, pri

plnom nabití na modro a potom zhasne.

Bezpečnostné pokyny
1. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Keď skrinka indikuje, že je plne nabitá, odpojte ju od zdroja, aby
ste predišli poškodeniu nabíjacej skrinky príliš dlhým nabíjaním.
2. Pri prehrávaní hudby nastavte vhodnú hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu pri vysokej
hlasitosti.
3. Snažte sa vyhnúť používaniu slúchadiel na mieste so zdrojmi rušenia, môže to ovplyvniť signál
slúchadiel.
4. Snažte sa vyhnúť používaniu slúchadiel v korozívnom prostredí, aby nedošlo k ovplyvneniu
funkcie.
Tipy: Keď používate slúchadlá na počúvanie hudby alebo rozprávanie, venujte pozornosť správnemu
nastaveniu hlasitosti.


