
NÁVOD NA POUŽITIE {VIGO EARBUDS} 

 

Špecifikácie: 

Systém {True Wireless Stereo (TWS)}, bezdrôtový dizajn, oddelené kanály pre pravé a ľavé slúchadlo, obidve 
slúchadlá sa dajú pripojiť cez Bluetooth a môžu sa použiť spoločne alebo samostatne. 

Verzia Bluetooth: V4.2. + EDR (na oboch), nízka spotreba energie 

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

Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHZ 

Dosah Bluetooth: 10 metrov, bez prekážok 

Kapacita batérie: 60 mAh, Li-ion batéria 

Nabíjací vstup: 500 mAh 

Čas počúvania:  Jednotlivé slúchadlá: 3 až 4 hodiny 

Obidve slúchadlá: 2 až 3 hodiny 

Čas pohotovostného režimu: Jednotlivé slúchadlá: až 100 hodín 

Obidve slúchadlá: až 60 hodín 

 

Pripojenie oboch slúchadiel: 

1. Pripojenie jedného slúchadla:  

a) Stlačte tlačidlo na slúchadlu, kým nezačne striedavo blikať modré a červené svetlo. 

b)  Potom zapnite Bluetooth na svojom inteligentnom zariadení a vyhľadajte zariadenie „i7tws“. 

c)  Po pripojení budete počuť správu „{Connected}''. Teraz môžete volať bez použitia rúk a počúvať 
hudbu. 

2. Pripojenie oboch slúchadiel:  

a) Súčasne stlačte a podržte tlačidlá na oboch slúchadlách naraz, kým nezačne modrá a červená 
kontrolka striedavo blikať. 

b) Potom zapnite Bluetooth na svojom inteligentnom zariadení a vyhľadajte zariadenie „i7tws“. 

c) Po pripojení budete počuť správu „{''Connected''}''. Teraz môžete volať bez použitia rúk a počúvať 
hudbu. 

d) Na telefóne sa zobrazuje stav batérie. 

Varovanie:  Počas telefonického hovoru je aktívne iba jedno slúchadlo, ale na oboch môžete 
zapnúť/vypnúť/prehrať/pozastaviť prehrávanie, keď ste pripojení k obom z nich. Slúchadlá sú 
zosynchronizované. 

Použitie Bluetooth: 

1. Volanie: 

Skontrolujte, či je náhlavná súprava zapnutá a pripojená k vášmu telefónu. Pri telefonovaní je aktívne iba jedno 
slúchadlo, aj keď ste pripojení k obom. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlačte tlačidlo, ak chcete 



hovor ignorovať, stlačte tlačidlo krátko dvakrát. Keď počúvate hudbu, môžete dvomi krátkymi stlačeniami 
tlačidla zavolať na posledné volané číslo. 

 

2. Počúvanie hudby: 

Skontrolujte, či je náhlavná súprava zapnutá a pripojená k vášmu telefónu. Krátkym stlačením tlačidla môžete 
obnoviť alebo pozastaviť prehrávanie hudby. 

3. Vypnutie: 

Podržte tlačidlo stlačené, kým sa slúchadlo nevypne. Vypnite Bluetooth na svojom telefóne. Slúchadlá sa 
automaticky vypnú, ak sú mimo dosahu Bluetooth dlhšie ako 5 minút.  

4. Nabíjanie: 

Keď je batéria vybitá upozorní vás na to zvukový signál a na prístroji bude blikať červené svetlo. Pri nabíjaní 
blikajú červené svetlá a keď je batéria úplne nabitá, svieti modré svetlo. 

Varovanie: aj keď sú slúchadlá zapnuté pred nabíjaním, po nabíjaní sa vypnú. 

 

Varovania: 

1. Zariadenie nevystavujte tlaku, vlhkosti ani teplu. 

2. Vyhnite sa WiFi, smerovačom alebo iným podobným zariadeniam, ktoré by mohli spôsobiť rušenie 
signálu. 

3. Prístroje používajte v okruhu do 10 m od inteligentného zariadenia, ak je to možné, bez prekážok na 
rušenie signálu. 

4. Toto zariadenie môžete pripojiť k smartfónom, tabletom, počítačom atď., ktoré majú technológiu 
Bluetooth. 

SÚHRN: 

1. Ochranná sieťka odolná voči prachu 

2. Multifunkčné tlačidlo 

3. Mikrofón 



4. Nabíjací vstup 

5. Svetlo na nabíjačke 

6. Vstup USB kábla 

 


