
Návod na použitie slúchadiel inPods 12: 
 

Nedávno uvedené slúchadlá InPods12 sa zdajú byť najdostupnejšou voľbou bezdrôtových slúchadiel 

na trhu. Majú zabudovaný stereo systém, čiže ľavé aj pravé slúchadlo má svoj vlastný kanál. V tomto 

návode Vám ozrejmíme ako vlastne slúchadlá fungujú. 

Ako zapnúť a vypnúť slúchadla? 
Zapnutie: Slúchadlá zapnete krátkym stlačením dotykového tlačidla na zadnej strane obalu kým 

nezasvieti modrá dióda. Bo zasvietení na modro ich môžete vybrať z nabíjacieho obalu a automaticky 

sa začnú párovať. 

Vypnutie: Položiť prst na senzor a držať po dobu 5 až 10 sekúnd. Slúchadlá pípnu a oznámia vypnutie 

/ zapnutie oznamom „Power Off“ – „Power On“. Rovnakým spôsobom ich možno potom zapnúť. 

 

Ako spárovať slúchadlá s telefónom? 
 

Slúchadlá sa po vybratí z obalu začnú automaticky párovať s každým smart zariadením ktoré má 

zapnuté bluetooth (smart telefón, tablet, televízia, notebook a podobne) – pri párovaní bliká 

slúchadlo na červeno. Po úspešnom spárovaní ostanú slúchadlá blikať len na modro a slúchadlá 

zahlásia „Connected“, čo značí pripojené. 

Poznámka: Ak sa nespoja obe slúchadlá spoločne, prosím vymažte informáciu o spárovaní zo 

slúchadiel, potom dlho podržte snímač na vypnutie po dobu 5-10sek na vstup do párovacieho módu-

slúchadlá začnú blikať na modro a červeno, po úspešnom spárovaní už len na modro. Ak sa párovanie 

nepodarí, po 5min sa automaticky slúchadlá vypnú. 



Ako vymazať informáciu o spárovaní: V párovacom móde pridržte zadný senzor na slúchadlách pokiaľ 

svetielko nezačne blikať striedavo na červeno a modro. 

Ako prehrávať hudbu? 
 

- jedno klepnutie na pravé alebo ľavé slúchadlo: pauza/hraj 

- dvojklepnutie na pravé: späť 

- dvojklepnutie na ľavé: dopredu 

- trojklepnutie na pravé: hlasitosť hore 

- trojklepnutie na ľavé: hlasitosť dole 

- call siri: pridržať snímač na 3sek 

 

Ako prijať hovor? 
 

Dvihnutie / zloženie hovoru: klepnutie na snímač raz 

Odmietnuť hovor: dvojklikom na snímač 

Ako nabíjať obal na slúchadlá? 
 

Slúchadlá vložíme do nabíjacieho obalu a stlačíme tlačidlo na obale na vypnutie. Po vložení 

nabíjacieho kábla led indikátor začne blikať na červeno a prestane, až keď sú slúchadlá nabité. 

 



Časté otázky a riešenia problémov: 
 

Často omylom kliknem na slúchadlo, dajú sa funkcie klikaním vypnúť? 

Treba pozrieť v mobilnom telefóne nastavenie bluetooth, aby malo prístup len k médiám a nie 

k telefónu. Týmto sa zablokujú všetky ovládania mobilu pomocou slúchadiel. 

Jedno slúchadlo funguje a druhé sa nepripája, čo s tým? 

Najlepšou cestou ako zistiť či 

slúchadlá nemajú žiadnu hardwarovú 

chybu je keď sú pripojené do 

nabíjacieho obalu, vtedy majú svietiť 

na červeno, ako na obrázku vpravo. 

 

 

 

 

 

 

 

Keď bliká iba jedno slúchadlo, 

znamená to, že iba to jedno je 

spojené. Tu je pár spôsobov ako 

spárovať to druhé: 

- Vložte slúchadlá naspať do obalu. Vyberte ich obe naraz a počkajte kým sa spárujú, 20-30sek. 

- Pridržte prst na snímači slúchadla ktoré nejde 3-5sek. Ak sa nič nedeje pridržte 30sek. 

- Je možné že slúchadlo, ktoré nejde, má vybitú batériu. Skúste ich nabiť vložením do obalu 

a stlačením tlačidla. Ak nezmenia farbu na červenú, skúste s nimi pohýbať kým nezmenia 

farbu na červenú - vtedy nabíjajú. Ak je problém s nabíjaním a po pritlačení nabíjajú, 

jednoduchým riešením je vložiť kúsok servítky do viečka čo bude tlačiť na slúchadlo počas 

nabíjania 



 

 

Ak však slúchadlo nebliká ani nezačne svietiť pri nabíjaní, ide zrejme o chybu nabíjania a je nutné ich 

reklamovať. 


