
{VIGO EARBUDS} HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

Műszaki adatok: 

{True Wireless Stereo (TWS)} rendszer, vezeték nélküli kialakítás, külön csatornák a jobb és a bal fülhallgató 

számára; mindkét fülhallgatót Bluetooth-on keresztül lehet csatlakoztatni, és együtt vagy külön-külön is 

használhatóak. 

Bluetooth verzió: V4.2. + EDR (mindkettőn), alacsony energiafogyasztás 

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

Bluetooth frekvencia: 2,4 GHZ 

Bluetooth tartomány: 10 méter, ha nincs akadály 

Akkumulátor-kapacitás: 60 mAh, Li-ion akkumulátor 

Töltési bemenet: 500 mAh 

Hallgatási idő:  Egyetlen fülhallgató: 3-4 óra 

Mindkét fülhallgató: 2-3 óra 

Készenléti idő: Egyetlen fülhallgató: akár 100 óra 

Mindkét fülhallgató: akár 60 óra 

 

Mindkét fülhallgató csatlakoztatása: 

1. Egyetlen fülhallgató csatlakoztatása:  

a) Addig nyomja a fülhallgató gombját, amíg a kék és piros fény felváltva nem villog. 

b)  Ezután kapcsolja be a Bluetooth-t az okos eszközön, és keresse meg az „i7tws” eszközt. 

c)  A csatlakoztatás után meghallja a(z) „{Connected}“ üzenetet. Most már nem kell fognia a telefonját 

hívás közben, és még zenét is hallgathat. 

2. Mindkét fülhallgató csatlakoztatása:  

a) Mindkét fülhallgatón nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat egészen addig, amíg a kék és piros 

fény felváltva nem villog. 

b) Ezután kapcsolja be a Bluetooth-t az okos eszközön, és keresse meg az „i7tws” eszközt. 

c) A csatlakoztatás után meghallja a(z) „{''Connected''}“ üzenetet. Most már nem kell fognia a telefonját 

hívás közben, és még zenét is hallgathat. 

d) Az akkumulátor állapota megjelenik a telefonon. 

Figyelem:  Telefonhívás közben csak egy fülhallgató aktív, de amikor mindkét fülhallgatóhoz csatlakozott, akkor 

mindkettő ki- és bekapcsolható/állíthatja rajtuk a lejátszást/szüneteltetést. A fülhallgatók szinkronizálva 

vannak. 

A Bluetooth használata: 

1. Hívás: 

Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz. Hívások kezdeményezésekor csak egy 
fülhallgató aktív, még akkor is, ha mindkettő csatlakoztatva van. A bejövő hívás fogadásához egyszer röviden 



nyomja meg a gombot, a figyelmen kívül hagyáshoz pedig 2-szer. Ha zenét hallgat, akkor az utolsó tárcsázott 

számot a gomb 2 rövid megnyomásával tudja újrahívni. 

 

2. Zenehallgatás: 

Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz. A gomb rövid megnyomásával 
folytathatja vagy szüneteltetheti a zenelejátszást. 

3. Kikapcsolás: 

Tartsa lenyomva a gombot, amíg a fülhallgató ki nem kapcsol. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonján. A 

fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha 5 percnél hosszabb ideig vannak a Bluetooth tartományon kívül.  

4. Töltés: 

Egy hang figyelmezteti Önt az akkumulátor lemerülésére, és egy piros fény fog villogni a készüléken. Töltés 

közben egy piros fény fog villogni, amikor pedig feltöltődött az akkumulátor, akkor egy kék fény fog világítani. 

Figyelem: ha a fülhallgatók még akkor is ki fognak kapcsolni a töltés közben, ha a töltés előtt bekapcsolva 
hagyta őket. 

 

Figyelmeztetések: 

1. Ne tegye ki a készüléket nyomásnak, nedvességnek vagy hőnek. 

2. Kerülje el a WiFi-t, az útválasztókat vagy más hasonló eszközöket, amelyek jelinterferenciát 

okozhatnak. 

3. Az eszközöket az okos eszköztől legfeljebb 10 méteres távolságra használja, lehetőség szerint 
jelinterferenciát okozó tárgyak elkerülésével. 

4. Ezt az eszközt Bluetooth-kapcsolattal rendelkező okostelefonokhoz, táblagépekhez, számítógépekhez 
stb. tudja csatlakoztatni. 

ABSZTRAKT: 

1. Porálló védőháló 

2. Többfunkciós gomb 

3. Mikrofon 



4. Töltési bemenet 

5. Töltővilágítás 

6. USB-kábel bemenet 

 


