
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE  
BIAŁE SŁUCHAWKI / CZARNE SŁUCHAWKI 

 

  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję, a następnie starannie zachować ją do 

późniejszego wykorzystania. 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Bezprzewodowe słuchawki TS-D12 obsługują nową generację standardu Bluetooth 5.0, co pozwala 

na wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą dwóch słuchawek. Przenośne słuchawki 

bezprzewodowe obsługiwane są dotykowo. Bezprzewodowe słuchawki TS-D12 są wyposażone w 

poręczne etui służące do ich ładowania. Słuchawki są łatwe w użyciu i zaprojektowane w 

ergonomiczny sposób, aby najlepiej dopasowywały się do ucha.  

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

 

2 x słuchawki TS-D12 

1 x etui ładujące 

1 x kabel USB do ładowania 

1 x instrukcja użytkowania 

 

 



PARAMETRY 

Technologia True Wireless Stereo (TWS) pozwala uzyskać bezprzewodowy dźwięk stereo, separację 

lewego i prawego kanału oraz dźwięk w standardzie HiFi. Zarówno lewa, jak i prawa słuchawka 

obsługuje wszystkie funkcje technologii Bluetooth. Słuchawek można używać pojedynczo lub w 

parze. 

Wersja Bluetooth BT5.0 

Wspierane profile HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP 

Obsługa Sterowanie dotykowe 

Pasmo przenoszenia 40 Hz ~ 20 KHz 

Odległość 8~15 metrów 

Wymiary 56 mm x 44 mm x 22 mm 

Waga 45 g 

Czas pracy 2~3 godziny 

Czas ładowania etui 1 godzina 

Czułość 106 dB SPL ± 3 dB 

 

SCHEMAT BUDOWY 

1. Siateczka przeciwkurzowa 

2. Wielofunkcyjne przyciski 

3. Mikrofon 

4. Gniazdo ładowania słuchawek 

5. Port ładowania 

 

  

 

OSTRZEŻENIA:  

 

OCHRONA SŁUCHU:  

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek przy dużej 

głośności i ustawić głośność na bezpiecznym poziomie. Im większa głośność, tym krótszy jest 

bezpieczny czas używania słuchawek. 

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego należy przestrzegać następujących wskazówek. 

• Należy korzystać ze słuchawek przez rozsądny czas z zachowaniem odpowiedniego 

poziomu głośności.  



• Należy pamiętać, aby stale nie zwiększać poziomu głośności, ponieważ słuch się 

przyzwyczaja.  

• Nie należy zwiększać głośności do poziomu, przy którym nie słychać dźwięków z 

otoczenia.  

• Należy zachować ostrożność lub tymczasowo przerwać użytkowanie produktu w 

potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.  

• Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może powodować utratę słuchu.  

• Używanie słuchawek włożonych do obu uszu podczas prowadzenia pojazdu nie jest 

zalecane i może być niezgodne z prawem w niektórych krajach.  

Informacje ogólne – Zapobieganie uszkodzeniom lub nieprawidłowemu działaniu:   

• Nie należy wystawiać słuchawek na działanie nadmiernego ciepła.  

• Nie należy upuszczać słuchawek.  

• Nie należy narażać słuchawek na kontakt z kroplami wody ani na zachlapanie.  

• Nie należy zanurzać słuchawek w wodzie.  

• Nie należy używać żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, 

benzen ani środków ściernych.  

• Do czyszczenia produktu należy użyć miękkiej szmatki, w razie potrzeby zwilżonej 

minimalną ilością wody lub rozcieńczonym łagodnym mydłem.  

• Nie należy narażać wbudowanego akumulatora na działanie nadmiernego ciepła, takiego 

jak promienie słoneczne, ogień itp.  

• Nie należy traktować produktu nieostrożnie, należy trzymać go z dala od otoczenia o 

wysokiej temperaturze i wilgotności.  

• Należy używać z dala od sieci Wi-Fi, routera i innych urządzeń nadających sygnały o 

wysokiej częstotliwości, gdyż wpłynie to na odbiór lokalnego urządzenia, powodując 

zakłócenia dźwięku i rozłączanie połączenia. 

• Należy używać tego produktu w optymalnej odległości (10 metrów), bez fizycznej bariery 

między urządzeniami Bluetooth a słuchawkami (takiej jak ściany itp.). 

• Po otwarciu i zamknięciu pokrywy etui ładującego na jego dnie miga niebieska dioda. Jest 

to wskaźnik braku zasilania w etui ładującym. Nie ma wówczas możliwości 

automatycznego uruchomienia obu słuchawek.  

Uwaga: ten produkt można połączyć z dowolnym urządzeniem Bluetooth.  

WPROWADZENIE – INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁADOWANIA SŁUCHAWEK  

Bardzo ważne: Akumulator słuchawek będzie wyczerpany ze względu na długi czas transportu. Z 

tego powodu nie będzie można korzystać z zestawu słuchawkowego od razu po otrzymaniu paczki. 

Przed użyciem należy najpierw naładować zestaw słuchawkowy.  

• Przed pierwszym użyciem słuchawek należy ładować akumulator przez 5 godzin, aby 

zagwarantować jego optymalną pojemność i żywotność.  

• Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnego kabla USB, aby uniknąć uszkodzeń.  

• Należy zakończyć rozmowę telefoniczną przed ładowaniem słuchawek, ponieważ 

słuchawki wyłączą się po podłączeniu ich do ładowania.  

 



SPOSÓB ŁADOWANIA: Należy podłączyć kabel zasilający USB do urządzenia i zewnętrznego źródła 

zasilania (bezpośrednio do źródła zasilania przez USB lub do gniazdka elektrycznego za pomocą 

zasilacza sieciowego USB). 

UWAGA: 

Po całkowitym naładowaniu zestawu słuchawkowego należy powoli i delikatnie wyciągnąć kabel 

ładujący!!! Dzięki temu można zapobiec wypadnięciu dolnej części zestawu słuchawkowego. 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA – PAROWANIE BLUETOOTH 

4 PROSTE KROKI: 

1 

Nacisnąć i dłużej przytrzymać przyciski 

wielofunkcyjne po obu stronach, aż czerwona i 

niebieska dioda zaczną migać.  

 

 

2 

Następnie dwukrotnie kliknąć przycisk lewej 

słuchawki, aby przejść do trybu parowania.  

 

3 

Po pomyślnym sparowaniu dioda głównej 

słuchawki będzie nadal migać na czerwono i 

niebiesko, a dioda drugiej słuchawki będzie 

migać na niebiesko co 5 sekund.   

 

4 

Włączyć Bluetooth w urządzeniach i wybrać 

„TS-D12”, aby podłączyć słuchawki. 

Odtworzony zostanie komunikat głosowy 

„connected” (połączono). 

 

Dla iPhone’a w menu Bluetooth, należy otworzyć etui słuchawek, a w okienku, które się pojawi, 

kliknąć przycisk połączenia, aby sparować urządzenia. Dla telefonów z systemem Android w menu 

Bluetooth, należy otworzyć etui słuchawek przed rozpoczęciem wyszukiwania „TS-D12”. Po 

znalezieniu pozycji „TS-D12” należy ją kliknąć w celu połączenia urządzeń.  

5 
Parowanie zakończone. 



W PRZYPADKU BRAKU POŁĄCZENIA 

Należy wykonać następujące kroki, aby zresetować połączenie: 

1. Należy upewnić się, że wszystkie pozycje opisane „TS-D12” zostały usunięte z listy 

urządzeń Bluetooth w telefonie, a następnie nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk 

wielofunkcyjny na obu słuchawkach jednocześnie, aż dioda LED zacznie migać 

naprzemiennie na niebiesko i czerwono, a komunikat głosowy „Power on” poinformuje o 

włączeniu zasilania. 

2. Należy kliknąć przycisk wielofunkcyjny na dowolnej słuchawce i przytrzymać go przez 

2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał tonowy, a także komunikat głosowy „Connected” 

(Połączono) lub „Paired” (Sparowano). 

3. Należy włączyć Bluetooth w telefonie i wyszukać „TS-D12”, aby połączyć urządzenia. 

Dioda LED migająca wolno na niebiesko zasygnalizuje pomyślne sparowanie urządzeń. 

Będzie można wtedy usłyszeć komunikat głosowy; „connected” (połączono).  

 

UWAGA: Lewa słuchawka jest słuchawką główną. Połączenie telefoniczne obsługiwane jest przez 

dwie słuchawki. Wyłączać, odtwarzać i wstrzymywać odtwarzanie można za pomocą dowolnego 

przycisku wielofunkcyjnego znajdującego się na słuchawce, druga słuchawka jest 

zsynchronizowana. Przy następnym włączeniu urządzenia można połączyć się automatycznie, 

naciskając przycisk wielofunkcyjny.  

UWAGA: w przypadku wyciszenia jednej ze 

słuchawek należy podłączyć słuchawki 

ponownie zgodnie z instrukcją w części 

Parowanie Bluetooth.  

Wystarczy nacisnąć oba przyciski 

wielofunkcyjne jednocześnie, aby sparować 

słuchawki.  

 

Korzystanie ze słuchawek Bluetooth 

Lewa słuchawka:  

- krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego – odtwarzanie/pauza, słuchanie muzyki, 

zakończenie rozmowy telefonicznej;  

- dłuższe przytrzymanie przycisku – odrzucenie rozmowy;  

- dłuższe przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy – następny utwór;  

- trzykrotne kliknięcie – Siri. 

Prawa słuchawka:  

- krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego – odtwarzanie/pauza, słuchanie muzyki, 

zakończenie rozmowy telefonicznej;  

- dłuższe przytrzymanie przycisku – odrzucenie rozmowy;  

- dwukrotne kliknięcie, aby oddzwonić;  



- dłuższe przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy – następny utwór; trzykrotne kliknięcie – 

Siri. 

Uwagi:  

- Należy wyregulować głośność w smartfonie. 

- Lewa słuchawka będzie główną słuchawką podczas rozmowy telefonicznej, prawa słuchawka 

się wyciszy! 

 

 

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji 

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 

odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 

środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, 

należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody 

wtórnego wykorzystania zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać 

z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 

produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 

środowiska. 

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 

obowiązujących dyrektywach WE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


