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Specificaties: 

TWS (True wireless stereo, draadloze stereo); draadloos 

design, individueel kanaal links en rechts , HIFI geluid , zowel 

het linker als het rechter oordopje zijn verbonden met  

Bluetooth, ze kunnen afzonderlijk of in paar gebruikt worden.  
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Bluetooth 
versie  

V4.2+EDR (beide kanten), heel laag verbruik 

Bluetooth 
modus 

A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Bluetooth 
frequentie 

2.4GHZ 

Bluetooth 
range  

12 meter zonder obstakels 

Praat/ 
speeltijd 

1 oordopje modus : 4-5 uur    
1 paar oordopjes (2) modus: 2-3 uur  

Standby 
tijd  

1 oordopje modus : 100 uur  
1 paar oordopjes (2) modus: 60 uur  

 

Koppelen:   

1.Koppelen met 1 oordopje:  

a)Duw lang op multifunctionele knop tot het LED-licht 

afwisselend rood en blauw knippert 

b) Zet vervolgens bluetooth aan op uw apparaat en selecteer 

“ i7tws”  uit uw lijst, u hoort een stem die zegt dat u verbonden 

bent, vanaf dan kan u luisteren naar muziek of kan u oproepen 

ontvangen( ondersteunt inkomende oproepen) 

2.Koppelen met beide oordopjes: 

a) Duw lang op multifunctionele knoppen van beide oordopjes 

op het zelfde moment tot het LED-licht afwisselend rood en 

blauw knippert. 

b) Dubbelklik dan op een van beide zijden om de 

koppelingsmodus in te gaan, of druk 3 seconden op de knop, 

nu hoort u een stem ‘’ ready to pair”  
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c) Zet vervolgens bluetooth aan op uw apparaat en selecteer “ 

i7tws”  uit uw lijst, wanneer het LED-licht langzaam blauw 

knippert, zijn ze succesvol gekoppeld. Batterijstatusweergave 

op uw mobiele telefoon. 

Opmerking: 

Bij telefoongesprekken werkt maar 1 oordopje, maar bij beide 

zijden kan je Power off// Play//Pauze individueel regelen 

tijdens de verbinding, de andere wordt dan gesynchroniseerd. 

De geheugenfunctie wordt automatisch ondersteunt bij het 

verbinden van de apparaten.  

Bluetooth gebruik: 

1.Telefoongesprekken voeren: 

Zorg dat de oordopjes zijn aangesloten op uw mobiele 

telefoon, vervolgens kan u bellen. Bij telefoonoproepen is er 

maar 1 oordopje die werkt, en er is een inkomende oproep. Je 

hoort het telefoonnummer van de oproep. U beantwoord de 

oproep door eenmaal op de aan/uit knop te drukken, om de 

oproep te weigeren duw we snel tweemaal op de aan/uit 

knop. Wanneer de oordopjes in muziek modus staan, kan u 

het laatste nummer opnieuw bellen door tweemaal op de 

aan/uit knop te drukken.  

2. Luisteren naar muziek 

Zorg dat de oordopjes zijn aangesloten op uw mobiele 

telefoon, nu kan je luisteren naar muziek op uw playlist. . Duw 

kort op de aan/uit knop om de muziek te stoppen en opnieuw 

afspelen door nogmaals te drukken. 
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3.Power off 

Druk lang op de aan/uit-knop tot het rood led-lichtje brand, 

het Bluetooth apparaat schakelt uit. Wanneer de oordopjes 

langer dan 5 minuten van uw bluetooth apparaat zijn 

verwijderd, schakelt het automatisch uit. U hoeft je geen 

zorgen te maken over een lege batterij.  

4.Opladen 

U hoort een herinneringsgeluid wanneer de batterij bijna leeg 

is en op hetzelfde moment brandt het rood LED-lichtje. Tijdens 

het opladen is het led-lichtje rood, en wordt blauw vanaf 

wanneer het volledig is opgeladen. Opmerking: de oordopjes 

worden tijdens het opladen uitgeschakeld, zelfs als ze voor het 

opladen op AAN stonden. 

5. Wisselen van taalmodus 

De oordopjes komen in de koppelingsmodus als ze afwisselend 

rood en blauw flitsen, druk lang op de multifunctionele knop 

om over te schakelen van Chinees naar Engelse modus 

(herinneringsstem “English mode”)  
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Waarschuwing: 

1.Gebruik de oordopjes niet overmatig en bewaar hen niet 

onder zware druk. Niet bestending tegen hitte en water 

2. Hou de oordopjes weg van WIFI router of andere 

hoogfrequentie apparatuur om onderbreking van de 

signaalontvangst te voorkomen 

3.Gebruik de hoofdtelefoon in zijn werkbereik( 10meter), het 

effect is beter als er geen obstakels zijn tussen de 

aangesloten apparaten. 

4. Gebruik deze Bluetooth-oordopjes bij om het even welk 

apparaat met Bluetooth-functie.  
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Samenvatting 

 

 

 

 

 

1. Stofdicht gaas 

2. Multifunctionele knop 

3. MIC 

4.Oplaadppoort 

5.Led-licht laaddoos 

6. Android oplaadpoort  

 

 

 


