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TWS (T-elf) 

 Słuchawki Bluetooth 

Instrukcja obsługi 
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1. Schemat zestawu 
 

 

 

2. Instrukcja użytkowania 
 

Włączenie słuchawek i połączenie z lewą i prawą słuchawką: 

Otwórz opakowanie ładujące i wyjmij obie słuchawki. Słuchawki 

uruchomią się automatycznie, lewa i prawa łączą się ze sobą 

automatycznie. 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy wyjąć słuchawki z 

opakowania ładującego. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 

wielofunkcyjnego słuchawki włączą się. Lewa i prawa słuchawka 

powinny połączyć się ze sobą automatycznie. 

Wyłączenie zasilania: 

Włóż włączone słuchawki do opakowania ładującego i zamknij 

pokrywkę lub naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, żeby 

wyłączyć słuchawki. 

Uwaga: Jeśli prawa i lewa słuchawka będą połączone, a jedna z 

nich zostanie wyłączona, to druga automatycznie się wyłączy. 
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Rozłączenie prawej i lewej słuchawki: 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, puść po usłyszeniu 

„pairing mode”, w tym momencie słuchawki weszły w tryb 

parowania. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny trzy razy pod rząd, 

słuchawki wyłączą się, jednocześnie połączenie lewej i prawej 

słuchawki zostanie zerwane. (Zarówno prawa, jak i lewa 

słuchawka, wymagają działania w ten sam sposób).  

Parowanie Bluetooth 

Gdy słuchawki przejdą w tryb parowania, uruchom funkcję 

Bluetooth na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenie 

o nazwie „T Elf” i rozpocznij parowanie. 

Kontrola muzyki 

Odtwarzaj/ wstrzymaj odtwarzanie muzyki poprzez naciśnięcie 

wielofunkcyjnego przycisku. Zmiana głośności oraz muzyki jest 

możliwa za pomocą telefonu komórkowego. 

Obsługa połączeń przychodzących 

Podczas połaczenia przychodzącego naciśnij wielofunkcyjny 

przycisk, aby odebrać/ rozłączyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj 

przycisk wielofunkcyjny, aby odrzucić połączenie. 

Ponowne wybieranie: 

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny dwa razy pod rząd, następnie 

możesz wybrać ponownie ostatni numer. 

Asystent głosowy: 

Naciśnij i przytrzymaj przez jedna sekundę przycisk wielofunkcyjny, 

puść gdy usłyszysz dźwięk, a następnie włącz funkcje aystenta 

głosowego na telefonie komórkowym. 

 

3. Instrukcja ładowania 

Ładowanie słuchawek: słuchawki są umieszczone w skrzynce 

ładującej. Podczas ładowania, niebieskie światło znajdujące się na 

skrzynce ładującej jest zapalone. Światło wyłączy się, gdy 

słuchawki będą w pełni naładowane. 
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Skrzynka ładująca: korzystaj ze standardowego przewodu do 

ładowania. Podczas ładowania, zielone światło skrzynki ładującej 

jest zapalone. Światło wyłączy się, gdy skrzynka będzie w pełni 

naładowana. Uwaga: gdy na skrzynce ładującej miga czerwone 

światło, wskazuje to na niski poziom naładowania i skrzynka 

ładująca powinna zostać naładowana. 

 

4. Zapobieganie podrabianiu produktów 
 

Zdrap antyfałszerską nalepkę na opakowaniu, aby uzyskać 

antyfałszerski numer produktu. Następnie zaloguj się na oficjalnej 

stronie internetowej www.bluedio.com, wprowadź numer produktu i 

zweryfikuj oryginalność produktu. 

 

5. Doradztwo i wsparcie 
 

Odwiedź stronę internetową www.bluedio.com aby uzyskać 

informacje o produkcie i wsparcie techniczne. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba, napisz maila na adres serwis.mozos.pl lub zadzwoń na 

infolinię posprzedażową +48508439793 

 

6. Specyfikacja techniczna 
 

Wersja Bluetooth: 5.0 

Zasięg częstotliwości: 2.4 GHz- 2.48 GHz 

Wspierane protokoły: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Zasięg pasma przenoszenia: 20 Hz- 15 KHz 

Czas czuwania: około 1000 godzin 

Czas odtwarzania muzyki/ rozmów: około 7 godzin 

Czas ładowania: około 1 godziny słuchawki i około 2,5 godzin 

skrzynka ładująca 

Napięcie/ natężenie wejściowe: 5 V > 100 mA 

Moc wyjściowa: 7 mW + 7 mW 

 

 

http://www.bluedio.com/
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KOD produktu: BE-T-ELF 

Importer: MOZOS Marek Modliński 

NIP:PL5423038691 

Email: serwis@mozos.pl 

Telefon: +48 508439793 

mailto:serwis@mozos.pl

