
Bluetooth stereo austiņas I9s-TWS 
 

 

Komplekts:      

i9S-TWS  austiņa x2 

Uzlādes un glabāšanas futlārs x1 

Lādēšanas vads x1 

Instrukcija x1 

Silikona apvalks vākam x1 

 
Produkta specifikācija:    

Bluetooth versija: 4.2 

Lādēšanas spriegums: 5V 

Akumulatora ietīlpība: 3.7V / 50mAh 

Runāšanas laiks: 1-2 st. 

Lādēšanas laiks: 40-50 min. 

Bluetooth profilu atbalsts: 

HSP / A2DP / HFP / AVRCP 

Jūtība: 120+-5dB 

Atskaņotas frekvences: 20Hz – 20kHz 

Pretestība: 32 Ohm     

 

Pieslēgšana: 

Ieslēdziet austiņas, nospiežot abas fiziskās pogas vienlaicīgi līdz brīdīm, kad abas austiņas mirgos ar sarkano 

un zilo gaismu. Pēc tam, uzspiediet vienlaicīgi abas austiņu pogas divreiz. Galvenā austiņa paliek mirgojoša 

ar sarkano un zilo gaismu, bet otra lēni mirgos tikai ar zilu. 

Pēc tam var ieslēgt Bluetooth savā iOS vai Android ierīcē un sākt meklēt jauno ierīci. Austiņas parādīsies kā 

“i9s”.  

Ja parādās divas “i9s” ierīces, tas nozīmē, ka austiņas nav savienotas savā starpā un viņus vajag izslēgt un 

savienot atkārtoti. 

Iepriekš pieslegtām austiņām, atkārtoti jāsavienojas automātiski gan savā starpā, gan pie pamatierīces. 

Ja tas nenotiek, lūdzam vēlreiz saslēgt austiņas manuāli. 

 

Austiņu lādēšana: 

Ielieciet austiņas futlārī un nospiediet pogu uz tā. Austiņu indikatori spīdēs ar sarkanu gaismu, kad notiek 

uzlāde un indikatori izslēgsies, kad uzlāde būs automātiski pabeigta. 

 

Futlāra lādēšana: 

Pievienojiet futlāru, izmantojot komplektā esošo USB vadu, pie usb lādētāja vai datora. 

Ir iespējams izmantot arī Apple Lightning lādētājus un USB vadus. 

Futlāra indikators spīdēs ar zilo gaismu, kad notiek austiņu uzlāde, vai ar sarkano, kad notiek futlāra uzlāde. 

Visi indikatori pārstāj spīdēt, kad uzlāde ir pabeigta. 

 

Austiņu izslēgšana: 

Nospiediet austiņas pogu 5 sek. laikā. Izslēdzot vienu sāvstarp saslēgtu austiņu, otrai ir jāizslēdzās arī. Vai 

ievietojiet austiņas futlārī un uzspiediet lādēšanas pogu. 

 

Zvani: 

Ja abas austiņas ir pieslēgtas, zvana pieņemšanas gadījumā, drošības dēļ strādās tikai viena no tām. 

Nospiediet austiņu pogu īslaicīgi, lai atbildētu uz zvanu vai ilgstoši, lai atteiktu vai pārtrauktu zvanu. 

 

Mūzikas vadīšana: 

Nospiediet austiņu pogu īslaicīgi Pause funkcijai un vēlreiz Play funkcijai. 

 

 


