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Technické údaje:
Skutočné bezdrôtové stereo (True Wireless Stereo), skutočný dizajn bez káblov, samostatný
ľavý a pravý kanál, zvuk HIFI, ľavé aj pravé slúchadlo s podporou Bluetooth možno použiť
samostatne alebo použiť ako jeden pár..

Verzia Bluetooth: V5.0+EDR (obojstranne), ultra nízka spotreba.
Režim Bluetooth: A2DP 1.3/HFP 1.6/HSP 1.2/AVRCP 1.6/D11.3.
Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHz.
Dosah Bluetooth: 12 metrov bez prekážok.
Kapacita batérie: 65 mAh nabíjateľná lítium-iónová batéria; Nabíjacia kapsula 950 mAh.
Doba hovoru/prehrávania: Režim jedného slúchadla: 5-6 hodín; Režim páru slúchadiel: 4-5
hodín.
Pohotovostný režim: Režim jedného slúchadla: 100 hodín; Režim jedného páru slúchadiel:
60 hodín.

Párovanie
Slúchadlá sú v kapsule.
Zapnite nabíjacu kapsulu pomocou tlačidla (svieti modrá kontrolka).Vyberte naraz obe
slúchadlá z kapsule, obe začnú streidavo blikať na modro-červeno. Jedno by malo po
chvíľke zhasnúť, čo značí, že slúchadlá vytvorili pár a sú pripravené na spárovanie s vašim
zariadením.

Alternatívne - Slúchadlá sú vypnuté a mimo kapsule.
1. Spárovanie s jedným slúchadlom:
dlho stlačte multifunkčné tlačidlo, kým LED dióda nebude blikať striedavo na modro-červeno,
potom zapnite Bluetooth na svojom zariadení a vyberte slúchadlo vo svojom zozname,
zaznie signalizácia, potom si môžete vychutnať hudbu alebo telefonovanie, podporuje
hlásenie prichádzajúcich hovorov.
2. Spárovanie s oboma stranami:
a. dlho stlačte súčasne multifunkčné tlačidlá na oboch stranách, kým kontrolka nezačne
blikať striedavo na modro-červeno
b. Po zapnutí slúchadiel vstúpia do režimu párovania automaticky. Pokiaľ neprestajne blikajú
obe, dvojitým kliknutím na ktorékoľvek z nich vstúpiť do režimu párovania. Po úspešnom
spárovaní medzi slúchadlami ostane blikať iba jedno.
c. Zapnite bluetooth na svojom zariadení a vyberte slúchadlá, ktoré chcete pripojiť, keď sa
LED blikanie vypne, spárovanie bolo úspešné. Na vašom zariadení sa zobrazí stav batérie
slúchadiel.

POZNÁMKA: Obe strany môžu po pripojení ovládať funkciu
vypnutia/prehrávania/pozastavenia jednotlivo, druhá strana bude synchronizovaná. Funkcia
pamäte podporuje pripájanie zariadení automaticky, ak boli spárované.

Použitie Bluetooth:

1. Telefonovanie:
Uistite sa, že sú slúchadlá pripojené k vášmu mobilnému telefónu, a potom môžete
telefonovať. Prichádzajúci hovor prijmete 1 stlačením, odmietnete stlačením 2-krát. Rýchlym
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stlačením tlačidla 4-krát zavoláte na posledné číslo v zozname hovorov, stlačte raz aby ste
hovor ukončili.
2. Počúvanie hudby:
Uistite sa, že sú slúchadlá pripojené k vášmu mobilnému telefónu, potom môžete počúvať
hudbu. Krátkym stlačením tlačidla napájania zastavte hudbu a prehrajte ju opätovným
stlačením. Rýchlym stlačením tlačidla 2-krát na ľavom/pravom pridáte alebo uberiete
hlasitosť. Podržaním tlačidla na ľavom alebo pravom slúchadle 3sekundy (budete počuť
pípnutie) prepnete na nasledujúcu alebo predošlú/začiatok piesne.
4. Rýchlym stlačením 3-krát zapnete hlasového asistenta na svojom zariadení, slúchadlá
majú zabudovaný mikrofón, takže sa môžete hneď pýtať.
3. Vypnutie:
Dlho stlačte tlačidlo napájania, kým sa rozsvieti červená kontrolka a potom zhasne.Keď sa
zariadenie Bluetooth nepoužíva, prejde do režimu vypnutia. Automaticky sa vypnú, keď sa
slúchadlá vzdialia od vášho zariadenia Bluetooth na viac ako 3 minúty. Nemusíte sa obávať
vyčerpania energie.
4. Nabíjanie:
Keď je batéria takmer vybitá, zaznie signalizácia a súčasne začne blikať červená kontrolka.
Pri nabíjaní budú v kapsuli svietiť červenou farbou a pri plnom nabití sa zmenia na modrú.
Poznámka: Slúchadlá sa pri nabíjaní automaticky vypnú, aj keď sú pred nabíjaním zapnuté.
5. Prepnite stranu oznamovania
Slúchadlá v párovom režime striedavo blikajú na modro-červeno, v režime párovania dvakrát
kliknite na ľubovoľné slúchadlo, a nastavte ho ako hlavné  je možné ľubovoľne prepínať
medzi hlavným a sekundárnym).
6. Prepnite jazyk
Poltačením tlačidla slúchadla 5-krát, prepínate medzi jazykmi CN-ENG

Upozornenie:
1. Slúchadlá nepoužívajte pričasto a nevystavujte ich silnému tlaku, chráňte ich pred
vlhkosťou a teplom.
2. Udržujte mimo dosahu WIFI, smerovača alebo iného vysokofrekvenčného vysielacieho
zariadenia, aby ste zabránili prerušeniu príjmu signálu.
3. Používajte tieto slúchadlá v rámci ich pracovného rozsahu (10 metrov), aby bol výkopn
lepší a aby medzi pripojenými zariadeniami nebola žiadna prekážka.
4. Používajte slúchadlá na pripojenie pomocou Bluetooth s vašim zariadením.

Funkcie (viď obrázok v pribalenom návode)
1. Sieťka proti prachu; 2. Multifunkčné tlačidlo; 3. Mikrofón; 4. Nabíjací port 5. Svetelný
indikátor kapsule; 6. Nabíjací port microUSB


