
Bezdrátová sluchátka Bluetooth i7TWS

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: V4.2+EDR, nízká spotřeba

Mod bluetooth: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3

Frekvence: 2.4GHz

Dosah: Max 12m na volném prostranství

Kapacita baterie: Sluchátko: 55mAh nabíjecí Li-ion bateri
Dokovací nabíjecí stanice: 600mAh

Provozní doba: Jednosluchátkový režim: max. 4 hodiny
Párový režim: max. 3 hodiny

Pohotovostní doba: Jednosluchátkový režim: max. 100 hodin
Párový režim: max. 60 hodin

Párování:
1. Párování jednoho sluchátka: dlouze podržte multifunkční tlačítko, jakmile začne blikat dioda 
červeně a modře zapněte Bluetooth na vašem zařízení a zvolte „TWS/i7S“ v seznamu nalezených 
zařízení. Uslyšíte zvuk „connected“. Poté můžete poslouchat hudbu nebo provádět telefonní hovory.

2. Párování obou sluchátek:
a. dlouze současně podržte multifunkční tlačítka obou sluchátek dokud začnou blikat diody červeně 
a modře,
b. poté dvakrát stiskněte každou stranu, objeví se zvuk „ready to pair“
c. zapněte Bluetooth na vašem zařízení a zvolte „TWS/i7S“ v seznamu nalezených zařízení. Pokud 
začnou diody pomalu blikat modře, došlo ke správnému spárování.

POZNÁMKA: Při telefonování funguje pouze jedno sluchátko, obě sluchátka ale mohou ovládat 
přehrávání/pauzu/vypínání individuálně. Druhé sluchátko se synchronizuje. Již spárované sluchátka
se rozpoznají při každém zapnutí vašeho přístroje.

Použití:
1. Telefonování:
Pokud máte sluchátko připojeno k vašemu mobilnímu telefonu, můžete přijímat a odesílat hovory. 
V tuto chvíli reaguje pouze jedno sluchátko. V případě příchozího hovoru vám sdělí volané číslo 
(anglicky). Pokud chcete hovor přijmout, jednoduše krátce stiskněte tlačítko, pokud chcete hovor 
odmítnout, stiskněte tlačítko dvakrát krátce po sobě.  Pokud jsou sluchátka v modu přehrávání 
hudby, můžete vytočit posledně volané číslo dvojitým krátkým stiskem tlačítka po sobě. 

2. Poslouchání hudby
Připojte sluchátka v vašemu zařízení a můžete poslouchat hudbu ve vašem playlistu. Jednoduše 
stiskněte tlačítko k zastavení skladby, k opětovnému spuštění stiskněte tlačítko.

3. Vypnutí
Dlouze stiskněte tlačítko dokud se dioda rozsvítí červeně. Sluchátka jsou tím vypnuta. Sluchátka se 
také sama vypnou v případě, že jsou déle než 5 minut vzdálena od vašeho zařízení.



4. Nabíjení
Pokud je baterie vybitá, uslyšíte upozornění a současně bude dioda blikat červeně. Při nabíjení v 
doku svítí světlo červeně, v okamžiku plného nabití svítí modře.
POZNÁMKA: sluchátka se automaticky vypnou v okamžiku jejich nabíjení i když jsou stále v 
zapnutém stavu.

5. Změna jazyka
Sluchátka mají instrukce v čínském a anglickém jazyce. V případě nutnosti změnit jazyk, dlouze 
podržte tlačítko v okamžiku začátku párování, tedy v době, kdy bliká červené a modré světlo.

UPOZORNĚNÍ:
1. Nepoužívejte sluchátka zbytečně dlouho, nezatěžujte je přílišným tlakem a nevystavujte je 
vysokým teplotám.

2. Udržujte dostatečnou vzdálenost od silných zdrojů signálu WIFI nebo jiných vysokofrekvenčních
zařízení abyste zamezili rušení.

3. Používejte sluchátka pouze v doporučené vzdálenosti (nejlépe do 10m od zdroje). Nejlepší 
výsledky dosáhnete v případě, kdy mezi vámi a zařízením nejsou překážky, zdi a podobně.

4. Sluchátka je možné připojit pouze k zařízením podporující bluetooth.


