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Specificații: 

{True Wireless Stereo (TWS)} sistem, design wireless, canale separate pentru casca dreaptă si cea stângă; 
ambele căști pot fi conectate prin Bluetooth și pot fi utilizate împreună sau separat. 

Versiunea Bluetooth: V4.2. + EDR (pentru ambele), consum redus de 

energie 

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

Frecvența Bluetooth: 2,4 GHz 

Raza Bluetooth: 10 metri, dacă nu există obstacole 

Capacitatea bateriei: 60 mAh, baterie Li-ion 

Intrare de încărcare: 500 mAh 

Timp de ascultare:  Cască individuală: 3 până la 4 ore 

Ambele căști: 2 până la 3 ore 

Timp de așteptare: Cască individuală: până la 100 de ore 

Ambele căști: până la 60 de ore 

 

Conectarea ambelor căști: 

1. Conectarea unei căști:  

a) Apăsați butonul de pe cască până când luminile albastre și roșii încep să lumineze intermitent 
alternativ. 

b)  Apoi, activați Bluetooth pe dispozitivul inteligent și căutați dispozitivul „i7tws”. 

c)  După conectare, veți auzi mesajul „{Connected}”. Acum puteți efectua apeluri fără să vă utilizați 
mâinile și puteți asculta muzică. 

2. Conectarea ambelor căști:  

a) Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele de pe ambele căști, până când luminile albastre și roșii 
încep să lumineze intermitent alternativ. 

b) Apoi, activați Bluetooth pe dispozitivul inteligent și căutați dispozitivul „i7tws”. 

c) După conectare, veți auzi mesajul „{''Connected''}”. Acum puteți efectua apeluri fără să vă utilizați 
mâinile și puteți asculta muzică. 

d) Starea bateriei este afișată pe telefon. 

Avertisment:  În timpul unui apel telefonic, este activă numai o singură cască, dar puteți utiliza comenzile 
pentru activare/dezactivare/redare/pauză pentru amândouă atunci când sunteți conectat/ă la ambele căști. 
Căștile sunt sincronizate. 

Utilizarea funcției Bluetooth: 

1. Apeluri: 



Asigurați-vă că setul de căști este conectat la telefon. Când efectuați apeluri, este activă numai o singură cască, 
chiar dacă sunteți conectat/ă la ambele. Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați scurt pe buton, pentru a 
ignora un apel, apăsați scurt de 2 ori. Când ascultați muzică, puteți apela ultimul număr format apăsând scurt 
de 2 ori pe buton. 

 

2. Ascultare muzică: 

Asigurați-vă că setul de căști este conectat la telefon. Apăsând scurt butonul, puteți relua sau întrerupe redarea 
muzicii. 

3. Dezactivare: 

Țineți apăsat butonul până când casca este dezactivată. Dezactivați funcția Bluetooth de pe telefon. Căștile 
sunt dezactivate automat dacă nu se află în raza Bluetooth pentru mai mult de 5 minute.  

4. Încărcare: 

Un semnal sonor vă va atenționa când nivelul bateriei este scăzut, iar luminile roșii de pe dispozitiv vor lumina 
intermitent. În timpul încărcării, luminile roșii luminează intermitent, iar când bateria este complet încărcată, se 
aprinde o lumină albastră. 

Avertisment: chiar dacă căștile sunt activate înainte de încărcare, acestea sunt dezactivate în timpul încărcării. 

 

Avertismente: 

1. Nu expuneți dispozitivul la presiune, umiditate sau căldură. 

2. Evitați conexiunile WiFi, routerele sau alte dispozitive similare care ar putea provoca interferențe de 
semnal. 

3. Utilizați dispozitivele pe o rază de până la 10 m de dispozitivul inteligent, dacă este posibil fără 
obstacole care să perturbe semnalul. 

4. Puteți conecta acest dispozitiv la smartphone-uri, tablete, computere etc. care dispun de conexiune 

Bluetooth. 

ABSTRACT: 

1. Plasă de protecție rezistentă la praf 

2. Buton multifuncțional 



3. Microfon 

4. Intrare de încărcare 

5. Indicator luminos pe încărcător 

6. Intrare cablu USB 

 


