
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА {VIGO EARBUDS} 

 

Спецификации: 

Система {True Wireless Stereo (TWS)}, безжичен дизайн, отделни канали за дясната и лявата слушалка; и 
двете слушалки могат да се свържат чрез Bluetooth и могат да се използват заедно или поотделно. 

Версия на Bluetooth: V4.2. + EDR (на двете), ниска консумация на 
енергия 

Bluetooth режим: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Честота на Bluetooth: 2,4 GHZ 

Обхват на Bluetooth: 10 метра, ако няма прегради 

Капацитет на батерията: 60 mAh, литиево-йонна батерия 

Вход за зареждане: 500 mAh 

Време за слушане:  Отделна слушалка: 3 до 4 часа 

И двете слушалки: 2 до 3 часа 

Време на режим на готовност: Отделна слушалка: до 100 часа 

И двете слушалки: до 60 часа 

 

Свързване на двете слушалки: 

1. Свързване на една слушалка:  

a) Натиснете бутона на слушалката, докато сините и червените светлинни индикатори не започнат 
да премигват последователно. 

b)  След това включете Bluetooth на смарт устройството си и потърсете устройството „i7tws“. 

c)  След свързване се чува съобщението „{Connected}“ („Свързани“). Вече може да се обаждате в 
режим на свободни ръце и да слушате музика. 

2. Свързване на двете слушалки:  

a) Натиснете и задръжте бутоните едновременно на двете слушалки, докато сините и червените 
светлинни индикатори не започнат да премигват последователно. 

b) След това включете Bluetooth на смарт устройството си и потърсете устройството „i7tws“. 

c) След свързване се чува съобщението „{''Connected''}“ („Свързани“). Вече може да се обаждате в 
режим на свободни ръце и да слушате музика. 

d) Състоянието на батерията се показва на телефона. 

Внимание:  По време на телефонно обаждане е активна само една слушалка, но може да контролирате 
включването/изключването/възпроизвеждането/паузата на двете, когато сте свързани към двете 
слушалки. Слушалките са синхронизирани. 

Използване на Bluetooth: 

1. Обаждания: 



Уверете се, че слушалката е свързана с телефона. Когато осъществявате обаждания, само една слушалка 
е активна дори ако сте свързани към двете. За да отговорите на входящо обаждане, натиснете за кратко 
бутона, а за да го игнорирате, го натиснете 2 пъти за кратко. Когато слушате музика, може да позвъните 
на последния набран номер с 2 кратки натискания на бутона. 

 

2. Слушане на музика: 

Уверете се, че слушалката е свързана с телефона. Чрез кратко натискане на бутона може да възобновите 
или да сложите на пауза възпроизвеждането на музика. 

3. Изключване: 

Задръжте бутона, докато слушалката се изключи. Изключете Bluetooth на телефона си. Слушалките 
автоматично се изключват, ако са извън обхвата на Bluetooth за повече от 5 минути.  

4. Зареждане: 

Звуков сигнал ще ви напомни, когато батерията е с малко заряд и на устройството ще премигат червени 
светлинни индикатори. Когато зареждате, премигват червени светлинни индикатори, а когато батерията 
е пълна, свети син светлинен индикатор. 

Предупреждение: дори ако слушалките са включени преди зареждането, те се изключват по време на 
зареждане. 

 

Предупреждения: 

1. Не излагайте устройството на налягане, влага или топлина. 

2. Избягвайте WiFi, рутери или други подобни устройства, които могат да предизвикат смущения в 
сигнала. 

3. Използвайте устройствата в радиус до 10 м от смарт устройството, ако е възможно без прегради, 
които смущават сигнала. 

4. Може да свържете това устройство към смартфони, таблети, компютри и др., които имат 
Bluetooth връзка. 

ОБОБЩЕНИЕ: 

1. Прахоустойчива защитна мрежа 



2. Многофункционален бутон 

3. Микрофон 

4. Вход за зареждане 

5. Светлинен индикатор на зарядното устройство 

6. Вход за USB кабел 

 


