
Bezdrátová sluchátka AMOI F9

Specifikace:
True wireless stereo (TWS) – skutečný design bez drátů, samostatný levý a pravý kanál, HIFI zvuk, 
obě sluchátka mají vlastní Bluetooth přijímač a mohou být použita jednotlivě nebo v páru.

Verze bluetooth: V5.0+EDR

Frekvence: 2.4GHz

Dosah: Max 10m na volném prostranství

Kapacita baterie: Sluchátko: 50 mAh nabíjecí Li-ion baterie
Dokovací nabíjecí stanice: 3,7V, 2000 mAh
Vstup/výstup nabíjecí stanice: 5V, 1A

Provozní doba: Cca 5 hodin

Pohotovostní doba: Cca 650 hodin

Nabíjecí čas sluchátek/nabíjecí stanice: 1-2 hodiny

Sluchátka a nabíjecí stanice
1. Přesvědčte se, že je nabíjecí stanice nabitá. Pokud není, nabijte ji pomocí nabíjecího adaptéru 
(není součástí dodávky) a přiloženého USB kabelu. Obě sluchátka vložte do stanice. Pokud se 
rozsvítí světelné LED indikátory, je vše v pořádku a čekejte, až se vše plně nabije. Displej ukazuje 
procenta nabití základní stanice.
2. Vyjměte obě sluchátka ze stanice, nasaďte si je na levé a pravé ucho. Sluchátka se automaticky 
zapnou a začnou se párovat. Uslyšíte hlas: power on, left channel, right channel, waiting for 
connection).
3. Zapněte bluetooth v telefonu nebo jiném zařízení. Ze seznamu vyhledaných zařízení zvolte 
„AMOI F9“ a připojte. Při úspěšném spárování se ozve hlas: Connected.

Indikátory
1. Nabíjení sluchátek: Vložte sluchátka do nabíjecí stanice. Indikátor na sluchátkách svítí červeně. 
Na nabíjecí stanici bliká zelený indikátor, jakmile jsou sluchátka nabitá, zhasne.
2. Nabíjení stanice: Zapojte napájecí adaptér 5V/1A do zásuvky a připojte USB kabelem. Během 
nabíjení se na displeji zobrazuje číslo procenta nabití. Jakmile je na displeji číslo „100“ je stanice 
plně nabita. Zelené indikátory blikají, jakmile je stanice nabita, zhasnou.
3. Nabíjení mobilního telefonu: Připojte nabíjecí kabel vašeho telefonu do USB portu stanice. 
Zelené indikátory začnou blikat. Po plném nabití telefonu zhasnou.

Ovládání
Zapnutí: Stiskněte a držte dotykové multifunkční tlačítko cca 3 sekundy anebo vytáhněte sluchátka 
z nabíjecí stanice, kdy se automaticky zapnou.
Vypnutí: Stiskněte a držte dotykové multifunkční tlačítko cca 5 sekund, rozsvítí se červená dioda, 
anebo vložte sluchátka zpět do stanice. Automaticky se vypnou a začnou nabíjet.
Přijetí/ukončení hovoru
Příchozí hovor: krátce stiskněte miltifunkční tlačítko 1x. Ukončení hovoru: krátce stiskněte 
miltifunkční tlačítko 1x. 
Odmítnutí hovoru
Držte multifukční tlačítko 3 sekundy
Zapnutí Siri
Držte multifunkční tlačítko levého nebo pravého sluchátka asi 1 sekundu, poté uslyšíte „DU“. 
Podporuje pouze Siri.



Přehrávání hudby
Hlasitost +
Klepněte 3 x po sobě na pravé sluchátko.
Hlasitost -
Klepněte 3 x po sobě na levé sluchátko.
Další skladba
Klepněte 2x po sobě na pravé sluchátko.
Předešlá skladba
Klepněte 2 x po sobě na levé sluchátko.

Jednosluchátkový mod
Když nejsou primární (pravé) a sekundární (levé) sluchátka připojena, můžete vyjmout jakékoliv 
jednotlivé sluchátko ze stanice. Sluchátko oznámí „turn on“ a po dobu 3 sekund bliká modré světlo 
anebo střídavě modré a červené. Otevřete nastavení bluetooth v telefonu, vyhledejte bluetooth 
zařízení a připojte ho. Ve sluchátku uslyšíte „connected“.
Pozn.
Hlavní sluchátko (pravé) má název: AMOI F9
Sekundární sluchátko (levé) má název: AMOI F9 L

Opakované použití:
V okamžiku, kdy již sluchátka byla připojena k zařízení, stačí vyjmout ze stanice a sluchátka se 
připojí sama. V případě použití jiného zařízení je třeba provést spárování dle postupu výše.

Poznámka:
Sluchátka jsou z výroby korektně spárována. Pokud se stane, že se z nějakého důvodu odpárují, 
zkuste tento postup: 
Vypněte sluchátka. Stiskněte multifunkční tlačítka obou sluchátek současně a držte je po dobu 10 
sekund, bliká modré a červené světlo. Po uvolnění by měla být obě sluchátka společně spárována 
mezi sebou a je možné zahájit párování s telefonem nebo jiným zařízením bluetooth.
Tanto postup vymaže i veškeré záznamy párování, takže bude nejdříve nutné si předešlé uložené 
záznamy nalezených sluchátek v zařízení vymazat a najít znova nově spárovaná sluchátka.


