
 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 
 
 

 
V031A - Bluetooth bezdrátová sluchátka i7s TWS bílé 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 
 
Specifikace: 
 
Sluchátka jsou navržena bezdrátově, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomoocí Bluetooth a 
je možné je používat buď jednotlivě nebo jako pár. 
 
Verze Bluetooth: V5.0 + EDR (obě sluchátka), ultra nízká spotřeba 
Mód Bluetooth: A2DP1,3 / HFP1,6 / HSP1,2 / AVRCP1,6 / D11,3 
Frekvence Bluetooth: 2,4 GHZ 
Dosah Bluetooth: 12 metrů bez překážek 
Kapacita baterie: Sluchátko 55mah, dobíjecí Li-ion baterie, dobíjecí dock: 600 mah. 
Doba přehrávání/využití: Mód jednoho sluchátka: 4-5 hodin, využití obou sluchátek 3-4 hodiny 
Spotřeba standby: Mód jednoho sluchátka: 100 hodin, využití obou sluchátek 60 hodin 
 
Párování:  
 
Párování s jedním sluchátkem:  
Dlouze stiskněte multifunkční tlačítko, dokud LED nezačne střídavě blikat červeně a modře. Pak zapněte 
funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo vysílači a zvolte ze seznamu dostupných zařízení "TWS". 
Připojení potrdí hlasový záznam "connected". Nyní můžete začít poslouchat hudbu nebo uskutečňovat 
telefonní hovory pokud jsou sluchátka připojeny k telefonu.  
 
Párování s oběma sluchátky: 
a. Na obou sluchátkách zároveň stiskněte multifunkční tlačítka, dokud LED nezačne střídavě blikat červeně 
a modře.  
b. Pak dvakrát krátce stiskněte kterékoli funkční tlačítko, abyste přešli do režimu párování, nebo stiskněte 
tlačítko po dobu 3 sekund. Na možnost párování vás upozorní zvukový záznam “ready to pair”.  
c. Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo vysílači a zvolte ze seznamu "TWS". LED 
začne blikat pomalu modře. Na mobilním telefonu se vám také zobrazí ikona baterie oznamující úroveň 
nabítí zařízení.  
 
POZNÁMKA: Vypnutí, přehrávání nebo pauza mohou být kontrolovány jakýmkoli multifunkčním tlačítkem. 
Při dalším zapnutí zařízení jej již automaticky spárujete pomocí dlouhého stisku tlačítka.  
 
Použití Bluetooth: 
 
Telefonování: 
Ověřte, zda je zařízení připojeno k mobilnímu telefonu. Pokud telefonujete, obě sluchátka fungují, V případě 
příchozího hovoru budou vysílat telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka přijmete 
příchozí hovor, dvojím stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete 
vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojtým rychlým stisknutím multifunkčního tlačítka. 
 
Poslech hudby: 
Ověřte, zda je zařízení připojeno k mobilnímu telefonu. Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka přehrávání 
hudby zastavíte, opětovným stisknutím bude přehrávání hudby pokračovat. 
 
Vypnutí: 
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Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka sluchátka vypnete (LED se rozsvítí červeně). Sluchátka se 
vypnou automaticky také v případě, že ztratí na delší dobu než 5 minut kontakt se zdrojem Bluetooth, není 
se  tedy třeba obávat vybití baterií. 
 
Nabíjení: 
Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED začne červeně blikat. Během nabíjední bude LED 
červeně svítit. Při plném nabití začne svítit modře. Poznámka: Pokud jsou sluchátka zapnutá, musí se před 
nabíjením vypnout, jinak nabíjení nezačne.  
 
Změna jazyka: 
V párovacím módu, kdy LED střídavě bliká červeně a modře, můžete přepnout z čínštiny na angličtinu 
dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka. Přepnutí je potvrzeno zvukovým záznamem “English Mode” 
 

 
Upozornění:  
Nepoužívejte sluchátka nadměrně, nevystavujte je velkému tlaku, vlhkosti ani žáru. 
Udržujte sluchátka dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, u kterých může docházet k 
rušení přijímaného signálu. 
Používejte sluchátka v dosahu Bluetooth (maximálně 12 m), zvuk pak bude kvalitnější. Vyhněte se i 
překážkám mezi zdrojem vysílání a sluchátky.  
Tato sluchátka je možné využít s jakýmkoliv zdrojem zvuku, který je vybaven funkcí Bluetooth. 
 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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