
Návod k použití pro sluchátka KOSS TWS/250 

Balení obsahuje: 
Dobíjecí pouzdro 
Levé a pravé sluchátko 
Dobíjecí USB Kabel 
 
Párování 
Před prvním použitím je třeba sluchátka spárovat. Položte prst na povrch obou sluchátek a vyčkejte 
tak minimálně 2 vteřiny – sluchátka se zapnou a přejdou do režimu párování (LED kontrolka bude 
blikat střídavě modrá/červená). 
 
V telefonu otevřete menu Bluetooth a vyberte TWS250 ze seznamu dostupných zařízení k párování.  
Úspěšné párování oznámí sluchátka zvukovým signálem „Connected“. 
 
Poznámka: Jsou-li sluchátka s nějakým zařízením spárována, budou se pak automaticky zapínat ve 
chvíli, kdy bude toto zařízení se zapnutým Bluetooth v dosahu. 
 
Dobíjení 
Vložte sluchátka do pouzdra a pouzdro připojte pomocí USB kabelu k dobíjecímu adaptéru (není 
součástí dodávky), nebo k napájenému USB portu počítače. Na sluchátkách vložených v pouzdře 
bude červeně blikat kontrolka, která po plném nabití zhasne. 
 
Stav nabití také ukazují kontrolky na pouzdře: 
1 kontrolka – 0-25% 
2 kontrolky – 25-50% 
3 kontrolky – 50-70% 
4 kontrolky – 75-100% 
 
Reset 
U obou sluchátek vložených v pouzdru položte prst na dotykovou plochu a vyčkejte 5 vteřin, než se 
sluchátka zapnou. 
Poté dotykovou plochu uvolněte a znovu na ni položte prst na 8 vteřin – LED bude cca 4 vteřiny blikat 
červeně a ze sluchátek se ozve dvojí pípnutí. 
 

Stavy LED kontrolky - význam 

Zapnutí Trojí moré zablikání 

Vypnutí 1x červené bliknutí 

BT párování Střídavě červená / modrá 

Nízký stav nabití Bliká červeně 

Kompletní nabití Kontrolka znasne 

Parametry 

Model TWS250i 

Frekvenční rozsah 20Hz-20,000Hz 

Průměr měniče 6mm 

Konektivita Bluetooth 

Bluetooth Verze 5.0 

Pracovní dosah (max.) 10 m 

 



Bezpečnostní upozornění: 
Při vysoké hladině zvuku by mohlo dojít k poškození sluchu, proto neposlouchejte dlouho na plnou 
úroveň. Neposlouchejte sluchátka při řízení motorových i nemotorových vozidel. Rovněž jste-li 
účastníkem silničního provozu ( např. při běhu či chůzi ), mějte na paměti své okolí a sledujte pečlivě 
dopravní ruch. Zabráníte tím zbytečné dopravní nehodě. 
 
Dovozce do ČR: Eurostar Ostrava s.r.o., Eurostar Ostrava spol s r.o., Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice 
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