
 

 

Návod na použitie TWS F9, F9+ 

 

 

 



 

 

Nabíjanie – Pred prvým použitím je vhodné vložiť slúchadlá do nabíjacej stanice 

a tú pripojiť do elektrickej siete pomocou priloženého usb adaptéra a stanicu 

ako aj slúchadlá doplna nabiť. Plné nabitie môže trvať až 3 hodiny. 

Upozornenie : slúchadlá môžu mať na nabíjacích kontaktoch ochrannú fóliu 

ktorú je potrebné pred prvým nabitím dať dole. 

Zapnutie a spárovanie – Nabité slúchadlá vyberte z nabíjacej stanice, 

automaticky sa zapnú a zosynchronizujú medzi sebou. Otvorte na svojom 

smartfóne  zariadenie Bluetooth a vyhľadajte slúchadlá F9 – potvrdenie 

spárovania slúchadlá oznámia. 

Pri nasledujúcom použití sa slúchadlá spárujú s telefónom automaticky. 

 

Ovládanie slúchadiel: 

 

Slúchadlá sa ovládajú pomocou senzorov. Pre aktivovanie senzoru stačí jemne 

priložiť prst.  

Upozornenie: Pozor na aktiváciu senzoru pri upravovaní pozície slúchadiel 

v ušiach. 

 

 

 

 



 

 

Pauza / Hraj – jedno krátke kliknutie na senzor. 

Dvihnutie / zloženie hovoru – jedno krátke kliknutie. 

Zamietnutie hovoru- podržte senzor aspoň 3 sekundy. 

Prepnutie skladby – dopredu/dozadu – dvojklik na pravé/ľavé slúchadlo. 

Ovládanie hlasitosti- hlasnejšie/tichšie – trojklik na pravé/ľavé slúchadlo. 

 

Vypnutie/ zapnutie slúchadiel – podržte senzor 5 sekúnd. 

- Slúchadlá nie je potrebné vypínať, stačí ich vložiť do nabíjacej stanice. Pri 

nabíjacom móde sa automaticky vypnú. Takisto sa automaticky vypnú ak 

nie sú spárované dlhšie ako 5 minút.   

 

Resetovanie slúchadiel 

 

Tento postup slúži na to, ak sa slúchadlá nedokážu spárovať navzájom (hrá iba 

jedno slúchadlo), alebo sa nedokážu pripojiť ku smartfónu. 

 

- Vložte slúchadlá do nabíjacej stanice, tri krát po sebe kliknite súčasne na 

pravé aj ľavé slúchadlo. Mali by zablikať na bielo. 

- Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice, podržte senzor na oboch 

slúchadlách pokiaľ nezačnú blikať na bielo/modro, pustite senzory.  

- Počkajte kým sa slúchadlá medzi sebou nespárujú. Spárovanie prebehlo 

úspešne ak ostane na ľavé slúchadlo blikať bielo/modro – čaká ma 

spárovanie s telefónom. 

- Pred ďalším spárovaním so smartfónom, vymažte predošlý záznam 

o spárovaní z telefónu.A 

 


