
 

1  Změny a chyby v manuálu vyhrazeny. 

Stereo bluetooth sluchátka TTLIFE X1T 
Uživatelská příručka 

Čeština 
 

Hlavní parametry

Napájení: akumulátor 85 mAh 
v každém sluchátku 

Nabíjení: 2 mm kulatý Nokia 
konektor 

Frekvence přenosu: Bluetooth 
verze 4.2 2,4 GHz 

Dosah: až 15 m (jedno sluchátko), 
10 m (při obou – dosah 
spárovaného) 

Čip: CSR 

Citlivost: -90 dBm 

Výdrž baterie při používání: až 7 
hodin při jednom sluchátku, až 5 
hodin při obou 

Výdrž baterie v pohotovosti: až 
120 hodin při jednom sluchátku, 
až 60 hodin při obou 

Doba nabíjení: 2 hodiny 

 

Vlastnosti 

 Možnost používat každé sluchátko odděleně nebo obě v režimu 
stereo 

 Podpora přenosu A2DP1 1.3, HFP 1.6, HSP 1.2, AVRCP 1.6, DI 1.3 
 Podpora pokročilé redukce šumu CVC 6.0 

Obsah balení 

 2× sluchátko TTLIFE X1T 
 Nabíjecí USB kabel 
 Kapsa pro uložení sluchátek 
 Sada náhradních špuntů 
 Uživatelská příručka 
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Spárování sluchátka/sluchátek 

1. Podržte tlačítko na těle sluchátka, které chcete spárovat po dobu 
5 sekund (začne se přeblikávat červená a modrá dioda a ze 
sluchátka se ozve hláška „Pairing“) 

2. Ujistěte se, že na připojovaném zařízení je také zapnuté Bluetooth 
3. Použijte položku „Přidat zařízení“, „Spárovat“ apod. 
4. Zvolte zařízení X1T 
5. V případě, že zařízení bude potřebovat ověřit kód, tak to potvrďte 
6. Pokud zařízení není ještě k reproduktoru připojené, vyberte ho a 

zvolte možnost „Připojit“ 
7. Sluchátko je připojené (sluchátko pípne) 

Připojení v režimu stereo 

1. Mějte první sluchátko připojené 
2. Na druhém sluchátku stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund (ozve se 

hláška „Power on“ a sluchátko dvakrát pípne) 
3. Sluchátka se spolu spojí (obě pípnou), poté bude na obou blikat 

modrá dioda každých 5 sekund 

Zapnutí sluchátek 

1. Na obou sluchátkách stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund (ozve se 
hláška „Power on“ a dvakrát pípnou) 

2. Sluchátka se připojí k poslednímu připojenému zařízení v dosahu 
(obě pípnou) 

Vypnutí sluchátek 

Na jednom ze sluchátek podržte tlačítko po dobu 2 sekund (ozve se 
hláška „Power off“). Pokud byly připojené obě sluchátka, vypnou se 
obě. 
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Funkce tlačítka 

 Pauza/přehrát – jedno stisknutí 
 Další skladba – dvě stisknutí 
 Přijmout hovor – jedno stisknutí 
 Odmítnout hovor – dvě stisknutí 
 Položit hovor – jedno stisknutí 

Recyklace a ekologická likvidace 

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnu elektroodpadu. 

Záruka 

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení. 

Výrobce 

TTLIFE 

Vyrobeno v Číně. 


