
INSTRUKCJA OBSŁUGI {VIGO EARBUDS} 

 

Specyfikacje: 

System {True Wireless Stereo (TWS)}, bezprzewodowa konstrukcja, oddzielne kanały dla prawej i lewej 
słuchawki; obie słuchawki można podłączyć za pomocą Bluetooth. Można ich używać razem lub osobno. 

Wersja Bluetooth: V4.2. + EDR (w obu słuchawkach), niskie zużycie 
energii 

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

Częstotliwość Bluetooth: 2,4 GHz 

Zasięg Bluetooth: 10 metrów, przy braku przeszkód 

Pojemność baterii: 60 mAh, akumulator litowo-jonowy 

Wejście ładowania: 500 mAh 

Czas słuchania:  Jedna słuchawka: 3 do 4 godzin 

Obie słuchawki: 2 do 3 godzin 

Czas czuwania: Jedna słuchawka: do 100 godzin 

Obie słuchawki: do 60 godzin 

 

Podłączenie obu słuchawek: 

1. Podłączenie jednej słuchawki:  

a) Należy nacisnąć przycisk na słuchawce, aż niebieska i czerwona dioda zaczną migać naprzemiennie. 

b)  Następnie należy włączyć Bluetooth na inteligentnym urządzeniu i wyszukać urządzenie „i7tws”. 

c)  Po nawiązaniu połączenia słychać komunikat „{Connected}” (Połączono). Można teraz dzwonić bez 
użycia rąk i słuchać muzyki. 

2. Podłączenie obu słuchawek:  

a) Należy nacisnąć i przytrzymać przyciski na obu słuchawkach jednocześnie, aż niebieska i czerwona 
dioda zaczną migać naprzemiennie. 

b) Następnie należy włączyć Bluetooth na inteligentnym urządzeniu i wyszukać urządzenie „i7tws”. 

c) Po nawiązaniu połączenia słychać komunikat „{''Connected''}” (Połączono). Można teraz dzwonić bez 
użycia rąk i słuchać muzyki. 

d) Stan baterii jest wyświetlany w telefonie. 

Uwaga:  Podczas rozmów telefonicznych działa tylko jedna słuchawka, ale można sterować 
włączaniem/wyłączaniem/odtwarzaniem/pauzą dla obu z nich podczas połączenia z dwoma słuchawkami. 
Słuchawki są zsynchronizowane. 

Korzystanie z Bluetooth: 

1. Wykonywanie połączeń: 

Należy upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem. Podczas wykonywania połączeń działa 
tylko jedna słuchawka, nawet jeśli ustanowiono połączenie z dwoma. Aby odebrać połączenie przychodzące, 



należy krótko nacisnąć przycisk; aby zignorować połączenie, należy 2 razy krótko nacisnąć przycisk. Podczas 
słuchania muzyki można zadzwonić pod ostatni wybrany numer, krótko naciskając przycisk 2 razy. 

 

2. Słuchanie muzyki: 

Należy upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem. Krótkie naciśnięcie przycisku umożliwia 
wznowienie lub wstrzymanie odtwarzania muzyki. 

3. Wyłączanie: 

Należy przytrzymać przycisk, aż słuchawka się wyłączy. Należy wyłączyć Bluetooth w telefonie. Słuchawki 
wyłączą się automatycznie, jeśli znajdą się poza zasięgiem Bluetooth przez ponad 5 minut.  

4. Ładowanie: 

Sygnał dźwiękowy przypomni o niskim poziomie naładowania baterii, a na urządzeniu zaczną migać czerwone 
diody. Podczas ładowania migają czerwone diody, a gdy bateria jest w pełni naładowana, świeci się niebieska 
dioda. 

Uwaga: nawet jeśli słuchawki są włączone przed ładowaniem, wyłączą się podczas ładowania. 

 

Uwagi: 

1. Nie należy narażać urządzenia na działanie ciśnienia, wilgoci lub ciepła. 

2. Należy unikać WiFi, routerów lub innych podobnych urządzeń, które mogą powodować zakłócenia 
sygnału. 

3. Słuchawek należy używać w promieniu do 10 m od inteligentnego urządzenia; jeśli to możliwe, bez 
przeszkód, które mogłyby zakłócić sygnał. 

4. Można podłączyć to urządzenie do smartfonów, tabletów, komputerów itp., które mają łącze 
Bluetooth. 

PODSUMOWANIE: 

1. Odporna na kurz siatka ochronna 

2. Przycisk wielofunkcyjny 

3. Mikrofon 



4. Wejście ładowania 

5. Dioda na ładowarce 

6. Wejście kabla USB 

 


