
SLUCHÁTKA TWS I10 - DOTYKOVÁ 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Níže Vás provedeme používáním těchto sluchátek a představíme Vám jejich funkce. 

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK 

Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i krabičku nabít do plné kapacity. To 
můžete provést pomocí nabíječky a kabelu, ale i pomocí vhodné bezdrátové nabíječky. 
 
Při nabíjení pomocí kabelu jednoduše propojte přiložený nebo jiný USB/USB-C kabel s 
nabíječkou nebo USB konektorem na Vašem počítači či notebooku. Sluchátka se 
začnou automaticky dobíjet. 
 
V případě bezdrátovéh nabíjení položte nabíjecí krabičku s vloženými sluchátky na 
bezdrátovou nabíjecí podložku. Sluchátka se začnou automaticky nabíjet. 
 
Stav nabití signalizují LED diody na nabíjecí krabičce, kdy: 

 1 = 0-25% 
 2= 25-50% 
 3= 50-75% 
 4= 75-100% 

Při nabíjení sluchátek mimo síť pomocí pouzdra s funkcí powerbanky postačí, když 
sluchátka vložíte dovnitř a pouzdro zavřete. Automaticky dojde k vypnutí sluchátek a 
jejich nabíjení. Pokud na pouzdru svítí 4 diody dochází k nabíjení obou sluchátek. 
Pokud pouze 2 diody, je v pouzdru pouze jedno sluchátko, které se nabíjí. Jakmile 
budou sluchátka nabitá, kontrolky zhasnou. Trvá to obvykle 10-30 minut. 

PRVNÍ SPÁROVÁNÍ A ZAPNUTÍ A SLUCHÁTEK 

Otevřete pouzdro se sluchátky, vyjměte sluchátka a vložte si je do uší. Sluchátka se 
automaticky zapnou a mezi sebou spárují.  
 
Na svém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte nová spárovatelná zařízení. 
Sluchátka budou označena jako "TWS i10", "i10" nebo "AirPods" v závislosti na výrobní 
sérii. 

Při budoucím použítí už bude docházet k automatickému spárování a nebude již nutné 
absolvovat celý postup. 
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V případě budoucího použití pouze jednoho sluchátka, jednoduše jedno sluchátko 
vyjměte a druhé nechte v pouzdru. 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 

Sluchátka se automaticky zapnou při vyjmutí z krabičky a vypnou při vložení zpět do ní. 

OVLÁDÁNÍ 

Pomocí dotykového tlačítka můžete ovládat spoustu věcí. 

 Dlouhým stiskem vyvoláte hlasivého asistenta Siri nebo Google 
 Krátým tiskem pozastavíte přehrávání 
 Dvojitým stiskem posunete přehrávání vpřed o jednu stopu 
 Trojistým stiskem posunete přehrávání na začátek stopy nebo na předchozí 

stopu 

 


