
NAVODILA VIGO EARBUDS 

 

Specifikacije: 

Sistem True Wireless Stereo (TWS), brezžični dizajn, ločena kanala za desno in levo slušalko; obe slušalki se 
lahko povežeta preko Bluetootha ter se lahko uporabljata skupaj ali ločeno. 

Bluetooth verzija: V4.2.+EDR(na obeh), nizka poraba 

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

Bluetooth frekvenca: 2.4 GHZ 

Bluetooth domet: 10 metrov,če ni ovir 

Kapaciteta baterije: 60 mah LI-ion baterija 

Vhod za polnjenje: 500 mah 

Čas uporabe:  Posamezna slušalka: do 3-4 ure 

Slušalki v paru: do 2-3 ure 

Čas pripravljenosti: Posamezna slušalka: do 100 ur 

Slušalki v paru: do 60 ur 

 

Povezovanje obeh slušalk: 

1. Povezava z eno slušalko:  

a) Pritisnite gumb na slušalki, dokler ne začneta izmenično utripati modra in rdeča lučka. 

b)  Nato vklopite Bluetooth na vaši pametni napravi in poiščite napravo ''i7tws''. 

c)  Ob povezavi se zasliši sporočilo ''Connected''. Zdaj lahko prostoročno kličete in poslušate glasbo. 

2. Povezava z obema slušalkama:  

a) Na obeh slušalkah istočasno pridržite gumba, dokler ne začnejo izmenično utripati modre in rdeče 
lučke. 

b) Nato vklopite Bluetooth na vaši pametni napravi in poiščite napravo ''i7tws''. 

c) Ob povezavi se zasliši sporočilo ''Connected''. Zdaj lahko prostoročno kličete in poslušate glasbo. 

d) Stanje baterije je prikazano na telefonu. 

Opozorilo:  Ob telefoniranju je vedno aktivna le ena slušalka,  na obeh pa lahko nadzorujete 
vklop/izklop/predvajanje/pavza, ko ste povezani z obema, druga slušalka je torej sinhronizirana. 

Uporaba Bluetootha: 

1. Telefoniranje: 

Prepričajte se, da je slušalka povezana z vašim telefonom. Ko telefonirate, vedno deluje le ena slušalka, tudi če 
ste povezani z obema. Na vhodni klic se oglasite s kratkim pritiskom na gumb, zavrnete pa ga z 2 kratkima 

pritiskoma na gumb. Ko poslušate glasbo, lahko pokličete zadnjo klicano številko z 2 kratkima pritiskoma na 
gumb. 

 



2. Poslušanje glasbe: 

Prepričajte se, da je slušalka povezana z vašim telefonom. S kratkim pritiskom na gumb nadaljujete ali 
prekinete predvajanje glasbe. 

3. Izklop: 

Pridržite gumb, dokler se slušalka ne izklopi. Na telefonu izklopite Bluetooth. Slušalki se samodejno ugasneta, 
če sta izven dosega Bluetootha več kot  5 minut.  

4. Polnjenje: 

Zvok vas opomni, ko je baterija prazna, hkrati pa utripajo rdeče lučke na napravi. Ob polnjenju svetijo rdeče 
lučke, ko pa se baterija napolni, svetijo modro. 

Opozorilo: tudi, če so slušalke pred polnjenjem prižgane, se ob polnjenju samodejno ugasnejo. 

 

Opozorila: 

1. Naprave ne izpostavljajte pritisku, vlagi ali vročini. 

2. Izogibajte se WiFi-ju, ruterjem ali drugim podobnim napravam, ki bi lahko povzročale motnje v signalu. 

3. Napravo uporabljajte v radiju 10 m od pametne naprave, najbolj optimalno je, če vmes ni ovir, ki bi 
motile signal. 

4. To napravo lahko povežete s pametnimi telefoni, tablicami, računalniki, ipd., ki omogočajo bluetooth 
povezavo. 

POVZETEK: 

1. Mrežica, odporna proti prahu 

2. Multifunkcijski gumb 

3. Mikrofon 

4. Vhod za polnjenje 

5. Lučka na škatlici za polnjenje 

6. Vhod za USB kabel 



 


