{VIGO EARBUDS} UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Specifikace:
Systém {True Wireless Stereo (TWS)}, bezdrátový design, oddělené kanály pro pravé a levé sluchátko; obě
mohou být připojena přes Bluetooth a lze je používat dohromady nebo samostatně.
Verze pro Bluetooth:
Režim Bluetooth:
Frekvence Bluetooth:
Dosah Bluetooth:
Kapacita baterie:
Doba poslechu:
Pohotovost:

V4.2. + EDR (na obou), nízká spotřeba energie
A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
2,4 GHz
10 metrů, pokud nejsou překážky
60 mAh, baterie Li-ion
Vstup pro nabíjení: 500 mAh
Jednotlivé sluchátko: 3 až 4 hodiny
Obě sluchátka: 2 až 3 hodiny
Jednotlivá sluchátka: až 100 hodin
Obě sluchátka: až 60 hodin

Připojení obou sluchátek:
1.

Připojení jednoho sluchátka:

a)

Stiskněte tlačítko na sluchátku a přidržte ho, dokud nezačnou střídavě blikat modrá a červená světýlka.

b)

Poté zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení a vyhledejte zařízení „i7tws“.

c)

Jakmile se připojíte, uslyšíte zprávu "{Connected}''. Nyní můžete volat hands-free a přitom poslouchat
hudbu.

2.
a)

Připojení obou sluchátek:
Stiskněte a podržte obě tlačítka zároveň, dokud nezačnou střídavě blikat modrá a červená světýlka.

b) Poté zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení a vyhledejte zařízení „i7tws“.
c)

Jakmile se připojíte, uslyšíte zprávu "{''Connected''}''. Nyní můžete volat hands-free a přitom
poslouchat hudbu.

d) Na displeji se zobrazí stav baterie.
Upozornění: Během telefonního hovoru je aktivní pouze jedno sluchátko, ale můžete ovládat zapnout /
vypnout / spustit / pozastavit, když jste připojeni k oběma sluchátkům. Sluchátka jsou synchronizována.
Používání Bluetooth:
1.

Volání:

Zkontrolujte, zda je headset připojen k telefonu. Při volání je aktivní pouze jedno sluchátko, i když máte
připojeny obě. Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte tlačítko, naopak, když hovor nechcete
přijmout, 2 krát jej krátce stiskněte. Když posloucháte hudbu, můžete vytočit poslední volané číslo pomocí 2
krátkých stisknutí tlačítka.

2.

Poslech hudby:

Zkontrolujte, zda je headset připojen k telefonu. Krátkým stisknutím tlačítka můžete obnovit nebo pozastavit
přehrávání hudby.
3.

Vypínání:

Podržte tlačítko, dokud se sluchátko nevypne. Vypněte Bluetooth v telefonu. Pokud jsou sluchátka mimo dosah
Bluetooth déle než 5 minut, samy se vypnou.
4.

Nabíjení:

Zvukový signál vás upozorní, když je baterie vybitá a na přístroji zabliká červená kontrolka. Při nabíjení bliká
červená kontrolka a jakmile je baterie nabitá, svítí modrá kontrolka.
Varování: i když jsou sluchátka před nabitím zapnutá, při nabíjení se vypnou.

Varování:
1.

Nevystavujte zařízení tlaku, vlhkosti ani teplu.

2.

Vyhněte se WiFi, routerům nebo podobným zařízení, která by mohla způsobit rušení signálu.

3.

Zařízení používejte v okruhu do 10 m od vašeho chytrého zařízení, pokud možno bez překážek, které
by rušily signál.

4.

Toto zařízení můžete připojit k chytrým telefonům, tabletům, počítačům atd., které mají připojení
Bluetooth.

SHRNUTÍ:
1.

Ochranná síť odolná proti prachu

2.

Multifunkční tlačítko

3.

Mikrofon

4.

Vstup pro nabíjení

5.

Světlo na nabíječce

6.

Vstup pro USB kabel

