
Bezdrátová sluchátka i7S TWS 
 
 
Specifikace:  
 
TWS (True Wireless Stereo) sluchátka jsou navržena skutečně bezdrátově, levé i pravé je 
připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth a je možno je používat buď 
jednotlivě, nebo jako pár. 
 
Verze Bluetooth V 4.2 + EDR (obě sluchátka), velmi nízká spotřeba  
Bluetooth režimy A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3  
Frekvence Bluetooth 2,4 GHz  
Dosah Bluetooth 10 m (bez jakýchkoliv překážek)  
Kapacita baterií Sluchátko: 60 mAh (nabíjecí Li-Ion) baterie)  
Dobíjecí pouzdro: 500 mAh  
Doba činnosti  
Režim jednoho sluchátka: 3-4 hodiny  
Režim stereofonního páru: 2-3 hodiny  
Pohotovostní režim (Standby)  
Režim jednoho sluchátka: 100 hodiny  
Režim stereofonního páru: 60 hodiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O spárování: 
 

1. Spárování s jedním sluchátkem: dlouze stiskněte funkční tlačítko, až LED bude 
střídavě blikat červeně a modře.  
Pak zapněte funkci Bluetooth na svém zdroji zvuku (mobilním telefonu) a zvolte ze 
seznamu "i7tws", měl by vás upozornit hlas "connected" (připojeno).  



Pak můžete poslouchat hudbu a uskutečňovat telefonní hovory (pokud to umožňuje 
zdroj vašeho zvuku).  

 
2. Spárování s oběma sluchátky: 

Na obou sluchátkách stiskněte funkční tlačítka zároveň, až LED bude střídavě blikat 
červeně a modře. b.  
Pak dlouze stiskněte KTERÉKOLIV funkční tlačítko, abyste přešli do režimu 
spárování, tam by vás měl upozornit hlas "connected" (připojeno). c.  
Pak zapněte funkci Bluetooth na svém zdroji zvuku a zvolte ze seznamu "i7tws", pak 
bude LED blikat pomalu modře. Spárování bylo úspěšné.  
 
POZNÁMKA: Při telefonním hovoru by mělo fungovat pouze jedeno sluchátko, ale 
funkční tlačítka pro zapnutí/vypnutí/přehrávání/pauzu fungují obě. 
 
 

Použití Bluetooth 
 
Telefonování  
Ověřte si, zda jste připojen na svůj mobil, pokud ano, tak můžete telefonovat.Pokud 
telefonujete, funguje pouze jedno sluchátko. V případě příchozího hovoru bude vysílat 
telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím funkčního tlačítka přijmete příchozí hovor, 
dvojím stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete 
vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojím rychlým stisknutím funkčního 
tlačítka. 
 
Poslech hudby  
Ověřte si, zda jste připojen na svůj mobil, pokud ano, tak můžete poslouchat hudbu z vašeho 
seznamu. Krátkým stisknutím funkčního tlačítka přehrávání hudby přerušíte, opětným 
stisknutím budete v poslechu hudby pokračovat. 
 
Vypnutí  
Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka (červená LED přestane svítit) přejdou sluchátka do 
stavu vypnuto. Sluchátka přejdou do stavu vypnuto i automaticky a to v případě, že dojde na 
delší dobu než 5 minut ke ztrátě kontaktu s vaším Bluetooth zdrojem zvuku. Není třeba se 
obávat vybití baterií. 
 
Nabíjení  
Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED červeně bliká. Zasuňte sluchátka do 
dobíjecího pouzdra, k němu připojte micro USB kabel (je součástí dodávky) a ten připojte k 
nabíječce 5 V ⎓ (ta součástí dodávky není). Pokud připojíte nabíjení, LED bude svítit 
červeně. Při plném nabití bude svítit modře. Poznámka: Pokud jsou sluchátka zapnutá, tak 
před nabíjením se musí vypnout.  
 
Změna jazyka  
Pokud při spárování sluchátek LED střídavě bliká červeně a modře, dlouhým stisknutím 
funkční tlačítko můžete přepnout z čínštiny na angličtinu (ozve se "English mode" = režim 
angličtina). 
 
 



Upozornění 
 

1. Nepoužívejte sluchátka nadměrně, nevystavujte je velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.  
 
2. Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k 
rušení přijímaného signálu.  
 
3. Používejte sluchátka v dosahu Bluetooth (maximálně 10 m), zvuk pak bude kvalitnější. 
Vyhněte se i překážkám mezi zdrojem zvuku a sluchátky.  
 
4. Používejte tato sluchátka s jakýmkoliv zdrojem zvuku, který je vybaven funkcí Bluetooth. 
 


