
 

 

 

Uwagi dotyczące użytkowania i obsługi: 

Power on/off 

Naciśnij klawisz włączania BT Power button aby włączyć /wyłączyć zestaw. 

Parowanie Bluetooth: 

1. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania po uruchomieniu i przytrzymaniu przycisku 

power do momentu usłyszenia „Pairing”. 

2. Uruchom Bluetooth w telefonie komórkowym, wyszukaj / dodaj urządzenia Bluetooth, 

i wybierz „T7 +” spośród widocznych urządzeń Bluetooth, (na niektórych urządzeniach  

musisz wpisać hasło „0000”). 

3. Słuchawki, które zostały pomyślnie sparowane, wejdą automatycznie w tryb połączenia po 

ponownym ich włączeniu. 

 

Sterowanie muzyką: 

Kliknij przycisk multi-function key aby sterować pauzą / odtwarzaniem muzyki. 

Kliknij przycisk volume +/next buton, aby odtwarzać następny utwór, naciśnij długo  

volume +/next button, aby podgłośnć. 

Kliknij przycisk volume -/previous, aby odtwarzać poprzedni utwór, naciśnij długo przycisk volume 

-/previous, aby zmniejszyć głośność. 

 

Kontrola połączeń przychodzących 

Gdy nadejdzie połączenie, kliknij przycisk multi-function key, aby odebrać połączenie, 

kliknij ponownie, aby zakończyć połączenie. 

Możesz także stuknąć prawą słuchawkę dwa razy palcem aby odebrać połączenie przychodzące, gdy 

ktoś zadzwoni, i stuknij odpowiedniej strony słuchawki ponownie dwa razy, aby zakończyć połączenie. 

W przypadku połączenia przychodzącego możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz 

multi-function key, aby odrzucić połączenie. 

 

Aktywna redukcja szumów ANC: 

Włącz ANC Switch, włącznik aktywnego tłumienia szumów, zielona kontrolka zaświeci światłem 

ciągłym. 

Kiedy przełącznik ANC zostanie ponownie przełączony, zielony wskaźnik gaśnie, co oznacza, że funkcja 

redukcji szumów jest wyłączona. 

 

Przełącznik przesunięcia pasma ANC, Shift Key for ANC/MP3 power button: 

Kliknij dwukrotnie Shift Key for ANC/MP3 power button, aby zmienić zakres ANC. (Przesunięcie 

między wysokim a niskim) 

Uwaga; Funkcja zmiany ANC działa tylko w trybie Bluetooth i przy włączonym ANC Switch. 

Domyślnie  -  poziom wysoki. 

 

Funkcja EQ: 

Naciśnij przycisk głośności Volume+/next i przycisk Volume-/previous, aby przełączyć EQ i zmienić 

efekt muzyczny. 

 

Inteligentne odtwarzanie: 

Zdjęcie słuchawek podczas odtwarzania muzyki spowoduje automatyczne zatrzymanie odtwarzania, 

które zostanie wznowione po ponownym założeniu słuchawek.  

 

Tryb muzyczny MP3: 

Włóż kartę Micro-SD, naciśnij i przytrzymaj przycisk Shift Key for ANC/MP3 power button w ciągu 



 

 

trzech sekund od włączenia zestawu słuchawkowego i włącz tryb muzyczny MP3. 

Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk Shift Key for ANC/MP3 power button przez trzy 

sekundy, aby wyłączyć tryb muzyczny MP3. 

W trybie muzycznym MP3 kliknij przycisk multi-function key, aby spowodować pauzę/odtwarzanie 

muzyki. 

 

Przełączanie między trybem muzyki MP3 a trybem Bluetooth 

Automatyczne przełączanie, priorytet trybu Bluetooth > trybu muzycznego MP3 

(Gdy tryb muzyki MP3 jest włączony, włączenie odtwarzanie muzyki Bluetooth, spowoduje 

automatyczne przełączenie do trybu Bluetooth. Powrót  do trybu muzyki MP3 nastąpi automatycznie 

po wyłączeniu odtwarzania muzyki przez Bluetooth) 

 

Przesyłanie plików z karty Mikro-SD 

Podłącz kabel USB/USB typ C do komputera i do słuchawek, do których została włożona karta Micro-

SD. Wtedy może wykonać transfer plików karty Micro-SD. 

 

Odtwarzanie muzyki z wejścia liniowego: 

Użyj kabla audio 3,5 mm / typ C, aby podłączyć słuchawki, telefon komórkowy, komputer i inne 

urządzenia do odtwarzania muzyki. 

Uwaga: zestaw słuchawkowy musi być wyłączony podczas korzystania z tej funkcji. 

 

Odtwarzanie muzyki z wyjścia liniowego 

Najpierw połącz słuchawki nr. 1 z telefonem komórkowym za pośrednictwem 

Bluetooth, następnie wyłącz funkcję ANC i użyj 3,5 mm  kabla audio Type-C do połączenia słuchawek 

Nr 1 ze słuchawkami Nr 2 w celu odtwarzania muzyki. 

Uwaga: ANC musi być wyłączony podczas korzystania z powyższej funkcji. Zestaw słuchawkowy Nr 2 

musi obsługiwać złącze 3.5mm. 

 

Naładuj zestaw słuchawkowy 

Przed ładowaniem wyłącz słuchawki i użyj standardowego kabla do ładowania. Podczas ładowania 

czerwony wskaźnik będzie cały czas włączony. 

Pełne naładowanie słuchawek zajmuje 2 godziny, a wskaźnik niebieski sygnalizuje pełne naładowanie. 

 

Usługi internetowe 

Ten produkt obsługuje usługi sieciowe. Użytkownicy mogą przejść do ostatniej strony 

instrukcji i zeskanować kod QR telefonem komórkowym, aby pobrać APP. 

 

Wake-up web services (Telefon komórkowy zainstalowany z aplikacją) 

Gdy telefon komórkowy z aplikacją są połączone z zestawem słuchawkowym 

przez Bluetooth, kliknij dwukrotnie klawisz wielofunkcyjny zestawu słuchawkowego lub 

stuknij dwukrotnie prawą obudowę zestawu słuchawkowego, aby obudzić funkcję,  

a następnie korzystaj z funkcji usług internetowych i ciesz się inteligentnymi usługami. 

 

Funkcja krokomierza APP 

 

Użyj funkcji krokomierza w słuchawkach 

1. Naciśnij długo przycisk wielofunkcyjny i przycisk głośności + (ton zachęty: 

sygnał dźwiękowy), a następnie rozpocznij liczenie kroków. 

2. Długie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego i przycisku głośności + (ton zachęty: 



 

 

sygnał dźwiękowy), a następnie wyłącz liczenie kroków, dane Bluetooth mogą wynosić zero. 

 

Użyj funkcji krokomierza w aplikacji (brak sygnału zachęty) 

1. Kliknij przycisk liczenia kroków w aplikacji, aby rozpocząć liczenie kroków; 

2. Pauzuj przycisk liczenia kroków w aplikacji, aby wstrzymać liczenie kroków,  

dane Bluetooth nie mogą wynosić zero; 

3. Wyłącz przycisk liczenia kroków w aplikacji, aby wyłączyć liczenie kroków 

dane Bluetooth mogą wynosić zero; 

 

Środki ostrożności: 

1. Podczas biegu musisz włączyć Bluetooth i funkcję krokomierza. (Podczas działania nie możesz 

zabrać telefonu i musisz połączyć się z aplikacją Blluedio, dane zostaną zsynchronizowane po 

zakończeniu biegu) 

2. Proszę wyłączyć funkcję krokomierza po zsynchronizowaniu danych. 

3. Po wyłączeniu funkcji krokomierza Bluetooth będzie automatycznie odrzucane, jeśli nie zostanie 

połączone w ciągu 10 minut. 

 

Specyfikacja techniczna: 

Wersja Bluetooth: Blluetooth 5.0 

Zakres roboczy: do 10 m (wolna przestrzeń) 

Zakres częstotliwości: 2,4 GHz - 2,48 GHz 

Profile wsparcia: A2DP, AVRGP, HSP, HFP 

Jednostka sterująca: 57mm 

Czułość redukcji szumów: -25dB 

Impedancja: 16Ω 

Pasmo przenoszenia: 20Hz -20KHz 

Poziom ciśnienie akustycznego (SPL): 115dB 

Czas czuwania: około 1000 godzin 

Muzyka/czas rozmowy: około 35 godzin 

Czas pracy (tylko dla uruchomienia ANC): około 40 godzin 

Czas odtwarzania MP3: około 16 godzin 

Pojemność karty Mikro-SD: do 32GB 

Czas ładowania: około 2 godzin 

Zakres temperatury pracy; - 10 0C – 50 0C 

Napięcie wejściowe /prąd : 5V/> 500mA 

Moc wyjściowa: 50mW + 50mW 


