
BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ  
BIELE/ČIERNE 

 

  

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich. 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Bezdrôtové slúchadlá TS-D12 patria k novej generácii štandardu Bluetooth 5.0, ktorý podporuje 

hovory s oboma slúchadlami. Bezdrôtové prenosné slúchadlá ovládané dotykovou technológiou. 

Bezdrôtové slúchadlá TS-D12 sú vybavené praktickou nabíjacou stanicou, v ktorej sa slúchadlá 

nabíjajú. Slúchadlá sa používajú jednoducho a vďaka svojmu ergonomickému dizajnu vynikajúco 

sedia v ušiach.  

 

BALENIE OBSAHUJE: 

 

2 x slúchadlá TS-D12 

1 x nabíjacia stanica 

1 x USB nabíjací kábel 

1 x návod na použitie: 

 

 



KONFIGURÁCIA PARAMETROV 

Systém True Wireless Stereo (tws) ponúka bezdrôtové stereo, oddelenie ľavého a pravého kanála, 

zvukový efekt HIFI. Ľavé aj pravé slúchadlo disponujú úplnou Bluetooth funkciou, ktorú je možné 

používať samostatne alebo v pároch. 

Verzia Bluetooth BT5.0 

Dohoda o podpore HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP 

Kľúč Dotykové ovládanie 

Frekvenčná odozva 40 Hz ~ 20 kHz 

Vzdialenosť 8 ~ 15 metrov 

Veľkosť 56 mm x 44 mm x 22 mm 

Hmotnosť 45 g 

Výdrž 2 ~ 3 hod. 

Doba nabíjania stanice 1 hod. 

Citlivosť 106 dB SPL ± 3dB 

 

SÚHRN 

1. Ochranná sieťka proti prachu 

2. Multifunkčné tlačidlo 

3. Mikrofón 

4. Nabíjací vstup 

5. Vstup pre USB kábel 

 

  

 

VAROVANIE:  

 

BEZPEČNOSŤ PRI POČÚVANÍ:  

Aby ste zabránili poškodeniu svojho sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej 

hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný 

čas počúvania. 

Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce pokyny. 

• Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas primeranej doby.  

• Počas priebežného prispôsobovania sa sluchu dbajte na to, aby ste neupravovali hlasitosť 

neustále smerom nahor.  



• Nezvyšujte hlasitosť nad takú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.  

• V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť 

používanie.  

• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.  

• Používanie slúchadiel s oboma ušami zakrytými počas jazdy autom sa neodporúča a v 

niektorých oblastiach môže byť počas jazdy protizákonné.  

Všeobecné informácie - O zabránení poškodeniu alebo poruche:   

• Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.  

• Nenechajte slúchadlá spadnúť.  

• Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.  

• Slúchadlá neponárajte do vody.  

• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo 

abrazívne prostriedky.  

• Ak je to potrebné, na vyčistenie výrobku použite mäkkú handričku, ktorú v prípade 

potreby navlhčite v minimálnom množstve vody alebo v zriedenom jemnom mydle.  

• Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je napríklad 

slnečné žiarenie, oheň a pod.  

• S výrobkom nemanipulujte s použitím sily, nevystavujte ho pôsobeniu vysokých teplôt 

ani vlhkosti.  

• Prílišná vzdialenosť od siete WiFi, routeru a iných vysokofrekvenčných vysielacích 

zariadení bude mať za následok vplyv na kvalitu príjmu zariadenia, čo spôsobí rušenie 

hlasu a stratu spojenia. 

• Tento výrobok používajte v účinnom okruhu (10 m) a uistite sa, že medzi zariadeniami 

Bluetooth a slúchadlami nie je žiadna fyzická bariéra (napr. steny atď.) 

• Po otvorení a zatvorení krytu nabíjacej skrinky bliká v spodnej časti nabíjacej skrinky 

modré svetlo. Toto je zobrazenie stavu vybitia nabíjacej skrinky. V tomto okamihu 

nedochádza k automatickému nabíjaniu slúchadiel.  

Poznámka: tento produkt je možné pripojiť k akémukoľvek zariadeniu Bluetooth.  

ZAČÍNAME - POZNÁMKY K NABÍJANIU SLÚCHADIEL  

Veľmi dôležité: Z dôvodu dlhej prepravy kapacita tws klesne na minimum. Po prijatí zásielky 

náhlavnú súpravu nebudete môcť používať ihneď. Pred prvým použitím je potrebné nabiť náhlavnú 

súpravu.  

• Pred prvým použitím slúchadiel nabíjajte batériu 5 hodín, aby ste dosiahli optimálnu 

kapacitu a životnosť batérie.  

• Aby sa predišlo poškodeniu, používajte iba originálny nabíjací kábel USB.  

• Dokončite hovor pred nabíjaním slúchadiel, pretože pripojenie slúchadiel do nabíjacej 

stanice ich vypne.  

 



SPRÁVNY POSTUP PRI NABÍJANÍ: Pripojte napájací kábel USB k zariadeniu a k externému zdroju 

napájania (buď priamo k napájaciemu zdroju USB alebo pomocou sieťového adaptéra USB pre 

sieťovú zásuvku). 

POZNÁMKA: 

Po úplnom nabití náhlavnej súpravy vytiahnite nabíjací kábel pomaly a jemne!!! Aby sa zabránilo 

vypnutiu spodného konca headsetu 

SPÁROVANIE S BLUETOOTH 

4 JEDNODUCHÉ KROKY: 

1 

Stlačte a dlho podržte multifunkčné tlačidlá na 

oboch stranách, kým nezačne blikať červené a 

modré svetlo.  

 

 

2 

Potom dvakrát kliknite na tlačidlo ľavého 

slúchadla a vstúpte do režimu párovania.  

 

3 

Keď spárovanie prebehlo úspešne, hlavné 

slúchadlo naďalej bliká načerveno a modro a 

druhé slúchadlo bliká na modro raz za 5 sekúnd.   

 

4 

Zapnite funkciu Bluetooth na svojich 

zariadeniach a vyberte „TS-D12“ pre pripojenie. 

Budete počuť hlasovú správu so znením 

„connected“ (pripojené). 

 

Ak používate iPhone: v režime Bluetooth otvorte puzdro na slúchadlá. Zobrazí sa okno. Kliknutím 

na tlačidlo pripojenia prebehne spárovanie. Ak používate telefón s Androidom: puzdro na 

slúchadlá v režime Bluetooth otvorte pred tým, ako sa vyhľadá „TS-D12“. Keď sa vyhľadá „TS-D12“, 

kliknutím sa pripojte.  

5 
Párovanie bolo dokončené. 



AK JE PRIPOJENIE NEÚSPEŠNÉ 

Ak chcete obnoviť pripojenie, postupujte nasledovne: 

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky položky „TS-D12“ v zozname Bluetooth vo vašom 

telefóne. Potom stlačte a dlho podržte multifunkčné tlačidlo oboch slúchadiel súčasne, až 

kým LED svetlo nebliká striedavo na modro a červeno. Budete počuť zvukové hlásenie 

„Power on“ (Zapnuté). 

2. Kliknite na obe strany multifunkčného tlačidla na podržte 2 sekundy, až kým nebudete 

počuť zvukové hlásenie „doo“, zaznie zvukový signál „Connected“ (Pripojené) alebo 

„Paired“ (Spárované). 

3. Zapnite Bluetooth funkciu v telefóne, vyhľadajte „TS-D12“ a pripojte. Keď LED kontrolka 

pomaly bliká na modro, spárovanie prebehlo úspešne. Môžete počuť hlásenie: 

„connected“ (pripojené).  

 

POZNÁMKA: Ľavé slúchadlo je hlavné slúchadlo. Hovor je podporovaný oboma slúchadlami 

Vypnutie, prehrávanie a pauza je možné ovládať pomocou ľubovoľného multifunkčného tlačidla 

pripojeného k slúchadlám, zvyšné slúchadlo sa synchronizuje. Keď nabudúce zapnete zariadenie, 

môžete sa automaticky pripojiť stlačením multifunkčného tlačidla.  

 

POZOR: ak je zvuk v jednom zo slúchadiel 

stlmený - znovu ich pripojte podľa popisu v 

časti Spárovanie s Bluetooth.  

Ak chcete spárovať slúchadlá, stačí súčasne 

stlačiť obe multifunkčné tlačidlá.  

 

Použitie Bluetooth slúchadiel 

Ľavé slúchadlo:  

- krátke stlačenie multifunkčného tlačidla - prehrávanie/pauza, počúvanie, ukončenie hovoru,  

- dlhým stlačením prebehne odmietnutie,  

- dlhé stlačenie na 2 sekundy - nasledujúca skladba,  

- tromi kliknutiami sa spojíte so Siri. 

Pravé slúchadlo:  

- krátke stlačenie multifunkčného tlačidla - prehrávanie/pauza, počúvanie, ukončenie hovoru,  

- dlhým stlačením prebehne odmietnutie,  

- dvojitým kliknutím zavoláte späť,  

- dlhé stlačenie na 2 sekundy - nasledujúca skladba, tromi kliknutiami sa spojíte so Siri. 

 

 

 



Poznámky:  

- Na svojom smartfóne musíte upraviť hlasitosť. 

- Ľavé slúchadlo bude hlavným slúchadlom headsetu pre hovor/posluch, pravé slúchadlo bude 

stlmené! 

 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 

domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii postupujte zodpovedne, aby sa 

predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou 

likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak 

chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol 

produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči 

životnému prostrediu. 

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


