
Manuál na použitie slúchadiel i7s TWS  

 

TWS Slúchadlá 

Model:i7s 

 

Špecifikácie: 

True wireless stereo (TWS) slúchadlá, teda naozajstné bezdrôtové stereo, má individuálny ľavý a 

pravý kanál a HIFI zvuk. Obe slúchadlá majú vlastné bluetooth pripojenie a môžu sa používať ako pár 

no aj samostatne. 

              Bluetooth verzia :            V4.2+EDR (obe strany), nízka spotreba 

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

               Bluetooth frekvencia:     2,4GHZ 

               Bluetooth dosah:              12metrov bez prekážok 

               Kapacita batérie:             Slúchadlo: 65mah nabíjateľná li-ion batéria, nabíjací obal 950mah 

               Hracia výdrž:                    4 hodiny  /podľa hlasitosti/ 

               Pohotovostný režim:      60 hodín 

 

 

Párovanie jedného slúchadla: 

Pre spárovanie jedného slúchadla podržte dlho multifunkčné tlačidlo dovtedy, kým nezačne na 

slúchadle blikať červené a modré svetielko. Potom zapnite na Vašom zariadení bluetooth a zvoľte 

HBQ-17TWS v liste pripojení. Mal by sa ozvať hlas ´connected´ čo znamená, že slúchadlo je spárované 

a môžete si užívať hudbu. Taktiež budete počuť prichádzajúce hovory, ktoré vám slúchadlo oznámi. 



 

 

Párovanie oboch slúchadiel: 

Pre spárovanie oboch slúchadiel podržte dlho multifunkčné tlačidlo na oboch slúchadlách dovtedy, 

kým nezačnú blikať na červeno a modro; potom dva krát poklepnite na obe slúchadlá súčasne. Mal by 

sa ozvať hlas ´ready to pair´, čiže pripravené na spárovanie. Zapnite bluetooth na svojom zariadení 

a zvoľte HBQ-17TWS. Úspešné pripojenie taktiež indikuje svietenie slúchadiel na modro. Taktiež by sa 

mal ukázať stav batérie slúchadiel na Vašom smartphone. 

 

Poznámka: 

Pri uskutočňovaní hovorov bude fungovať len jedno slúchadlo, ale obe strany môžu vykonávať 

funkcie vypnutia/ prijatia hovoru. Po ukončení hovoru sa druhé slúchadlo automaticky 

zosynchronizuje. 

 

Používanie 

Telefonovanie: Pre telefonovanie je potrebné byť pripojený na mobilný telefón. Pri prichádzajúcom 

hovore zdvihnete pomocou jedného kliku na multifunkčné tlačidlo, pri zamietnutí / dva krát. Ak sú 

slúchadlá v prehrávacom režime hudby, posledné volané číslo vytočíte opäť dvojklikom na tlačidlo. 

Prehrávanie hudby: Pre prehrávanie hudby je potrebné byť spojený s Vašim smartphonom. Potom 

môžete počúvať hudbu z playlistu. Pre pozastavenie prehrávania klepnite raz na tlačidlo, pre 

opätovné spustenie klepnite znova raz. 

Vypnutie slúchadiel: Pre vypnutie dlho podržte tlačidlo dokiaľ sa nerozsvieti červená kontrolka. 

Slúchadlá sa taktiež automaticky vypnú pokiaľ stratia spojenie s bluetooth na viac ako 5 minút. 

Nabíjanie: Na vybitie batérii upozorňujú slúchadlá zvukovým znamením a led dióda súčasne bliká na 

červeno. Pri nabíjaní v stanici bude led dióda červená a po nabití sa zmení na modrú. Slúchadlá by sa 

mali pred nabíjaním vypnúť. 

Zmenenie jazyka: Jazyk zmeníte pri dlhom podržaní tlačidla pri párovaní /keď blikajú na modro 

a červeno/.  Zmenu jazyka Vám slúchadlá oznámia – sú len dva: Anglicky a Čínsky. 

 



 

Upozornenie! 

- nevystavujte slúchadlá veľkému zaťaženiu, teplotám a vlhkosti- nie sú vodeodolné. 

- nepokladajte blízko routera ani iným zariadeniam s vysokou frekvenciou kvôli narušeniu 

signálu. 

- pre lepšiu kvalitu zvuku používajte blízko zdroja vysielania 

 

Popis: 

-1: otvor slúchadla s mriežkou proti prachu 

-2: multifunkčné tlačidlo 

-3: mikrofón 

-4: výstup na nabíjanie 

-5: Led dióda nabíjacieho obalu 

-6: Nabíjací obal  

 


