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 Production description:  

The wireless earphone is a high quality stereo wireless 

earphone which possesses wireless music and calling 

function. Appearance vogue, beautifully designed, easy 

to carry, suitable for household, outdoor travel and other 

places, enjoy music anytime and anywhere. Get rid of 

cable tie, combined with perfect sound let movement 

more freedom, happiness. 

 Function features:  

【Wireless Play】Support pairing wireless devices to 

play music such as mobile phone, tablet, TV. 

【Hands-free calls】Support for hands-free calls 

function, built-in high sensitive microphones, making 

phone calls have carefree to enjoy. 

【Voice Prompt Coming Calls】It will prompt the phone 

number when you have a coming call, it is more 

convenient. 

【IOS Battery Display】IOS mobile phone real-time 



display the earphone battery, let you know the earphone 

battery. 

【Smart Power-off】At the searching match status, if 

without any match in 5 minutes the TWS earphone will 

automatically power off. 

【Rechargeable Lithium Electricity】The built-in 

rechargeable lithium battery, environmental protection, 

economical and practical. 

【Intelligent Charging】The voice prompt please 

charge when the battery is low, when full charge it will 

automatically cut off power to avoid battery charging 

too much to damage to the battery. 

 Function definition of product buttons and slot:       

② 
⑥ 

① ⑤ 
⑨ 

 

 

 

 

 

 
⑧  

④ ⑦ 

③ 

①②Multifunction button ③④Status Indicator Lamp 

⑤⑥Built-in Mic ⑦Charging box 

⑧Charging ports of the charging box 

⑨Indicator lamp of the charging box battery capacity 

①②Multifunction button: 

At the Shutdown state, long press the button①and 

button② for 3 seconds to turn it on, the red and blue 

light of the left side and right side earphone flashing, 

long press the button ① and button ② for 3 seconds to 

turn it off, the indicator lamp goes off. When the left 

side earphone and right side earphone connected with 

each other, long press the button① or button②for 3 

seconds, then can turn the TWS earphone off. When 

the wireless connected successfully, long press the 

button ① or button ② for 1 second and hear the beep 

means choose the next song. When listen to the music, 

short press the button ① or button ② means pause the 

music playing, short press again to play the music 



again. When you have a incoming call, short press the 

button ①or button② to answer the call, long press the 

button ①or button② to reject the call, continue press 

two times will redial the last time phone number. Press 

the key ① or key ② three times in succession to open 

the Siri function of the iPhone. 

⑦【Charging box】：Put the TWS earphone into the 

corresponding R, L charging position of the charging 

box. 

⑧【Micro USB Charging Port】：Power input jack, 

can use the native USB cable for charging, or connect 

to the 5V output charger with standard Micro USB cable 

of mobile phone. 

 
 
 

When the headset is removed from the charging box, it 

will automatically turn on and the left and right ears 

will be automatically paired in 15S. (If there is any 

uncertainty, the left and right ears are not automatically 

paired in 15S, please press twice quickly on key① or 

key② can be paired). Then search for the corresponding 

Wireless device name on the mobile phone, click the 

Wireless device name on the mobile phone, and when 

heard“Connected”, the headset and the mobile phone 

are successfully paired. After that, the blue light of the 

left earphone and the right earphone will flash once 

every 5 seconds. For subsequent use, the TWS and the 

phone will automatically connected with each other. 

 Method of Charging:                                               

1.Charge for the TWS earphone: Put the earphone into 

the R, L charging position corresponding to the charging 

box, and the TWS earphone will be automatically 

charged. At this time, the blue indicator light of the 

charging box lights up, the red light of the left and 

right earphones keeps on, the red light is off when 

fully charged. The charging box power indicator is off 

★★★Wireless pairing operation method of the 

first time: 



in 10 seconds after the left and right headphones are 

fully charged. 

2.Charging for the charging box：Insert one end of 

the charging cable into the micro USB ports of the 

charging box, the other end of the charging cable 

connect to the standard 5V output charger, red light 

flashing when charging, red light will all keep on after 

full charged. 

 Low battery:  

When there was a low voltage power, the machine will 

prompt " Low battery, please charge”, and then will 

automatically shut down, please recharge in time at this 

time. If it is not to be used for a long time, charging 

one time every month at least, it can protect the battery 

and extend battery life. 

 Auto power off function：  

At the searching match status, if without any match in 

5 minutes, the TWS earphone will automatically 

power off. 

 Reset:  

When the earphone suddenly crashed, please long press 

the power button for 8s, the earphone will boots again 

and back to normal state. 

 Product performance parameters:  

1. Wireless Version: 5.0 

2. Operation Distance: 10m 

3. Transmitting Power: Class 2 

4. Frequency Range: 2.402 -2.480 GHz 

5. Speaker: Ø10mm 

6. Impedance: 32Ω 

7. Rechargeable Lithium Battery : 50mAh*2 

Rechargeable Lithium Battery : 380mAh 

8. Single Use Time：4 hours 

9. Use Time With The Charging Box: 12 hours 

10. TWS Earphone Charging Time: 1 hour 

11. Charging Box Charging Time: 2 hours 



 

 

,   שיטת פעולת הצימוד האלחוטי בפעם
 :הראשונה

הן , ברגע שמוציאים את האוזניות מתיבת הטעינה
יופעלו באופן אוטומטי ואוזנייה שמאל וימין יפעילו 

 במקרה של. (שניות 15תהליך צימוד אוטומטי תוך 
אוזנייה שמאל וימין אינן עוברות פעולת , וודאותאי 

אנא לחצו פעמיים , שניות 15צימוד אוטומטית תוך 
). לצימוד) 2(או על מקש ) 1(במהירות על מקש 

לאחר מכן חפשו אחר שם המכשיר האלחוטי 
הקליקו על שם , התואם במכשיר הטלפון הנייד

המכשיר האלחוטי במכשיר הטלפון הנייד וברגע 
הדבר מציין כי האוזניות ", מחובר"המילה שנשמעת 

. ומכשיר הטלפון הנייד עברו תהליך צימוד בהצלחה
הנורית הכחולה של האוזנייה השמאלית , לאחר מכן

 5ושל האוזנייה הימנית תהבהב פעם אחת בכל 
יתחברו באופן אוזניות ה חוזרשימוש ב. שניות

 .לטלפוןאוטומטי 
 :סוללה חלשה

המכשיר יתריע , נמוך ברגע שקיים הספק מתח 
ולאחר מכן ייכבה ", נא להטעין, סוללה חלשה"

במידה . אנא הטעינו בזמן בשלב זה, באופן אוטומטי
ולא מתוכנן לעשות שימוש במכשיר למשך פרק זמן 

יש להטעין פעם בחודש לכל הפחות והדבר , ארוך
 .יסייע בהגנה על הסוללה ובהארכת חיי הסוללה
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 :ביצוע של המוצרמדדי 
 5.0: גרסה אלחוטית .1
 מטרים 10: מרחק הפעלה .2
 2דירוג : הספק שידור .3
 GHz 2.480- 2.402: טווח תדרים .4
 מ"מ Ø 10: רמקול .5
 32Ω: עכבה .6
 50mAh*2: סוללת ליתיום נטענת .7

 380mAh: סוללת ליתיום נטענת
 שעות 4: זמן שימוש בודד .8
 12: זמן שימוש בעזרת תיבת הטעינה .9

 שעות
 שעה: TWSשל אוזניית זמן טעינה  .10
 שעתיים: זמן טעינה של תיבת הטעינה .11
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 לתוך TWSחברו את אוזניות  -טעינת האוזניות

בשלב  .שבמארז הטעינהשמאל , טעינה ימיןתאי ה
נורית החיווי הכחולה של תיבת הטעינה , זה

הנורית האדומה של אוזניות שמאל וימין , תידלק
הנורית האדומה תיכבה ברגע , ממשיכה לדלוק

נורית חיווי ההספק של . במלואןשהאוזניות טעונות 
שניות לאחר  10תוך  תיבת הטעינה תיכבה

 .שאוזנייה שמאל וימין טעונות במלואן
 

שקע טעינה מיקרו במארז   -טעינת מארז הטעינה
USB   )8(  כבל , ניתן לחבר אתUSB לטעינה 

בעזרת הכבל וולט  5או למטען , USBבכל מקור 
מהבהבת בזמן נורית החיווי האדומה המצורף. 

הנורית האדומה תישאר דלוקה לאחר , טעינה
 .טעינה מלאה

 
 :איפוס

אנא לחצו , כאשר האוזנייה נכבית באופן פתאומי
האוזנייה , שניות 8במשך  POWERעל לחצן 

 :תאתחל את עצמה מחדש ותחזור למצב רגיל
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ההתראה הקולית מציינת להטעין  -טעינה חכמה

ברגע שהסוללה טעונה , ברגע שהסוללה חלשה
במלואה מקור הספק החשמל ינותק באופן 

אוטומטי וזאת על מנת למנוע נזק לסוללה בעקבות 
 .שלהטעינת יתר 

 
 :והמארזלחצני המוצר  הכרת

 

 
 לחצן רב תכליתי) 2(וגם  )1(
 נורית חיווי מצבים) 4(וגם  )3(
 מיקרופון מובנה) 6(וגם  )5(
 טעינה מארז) 7(
 הטעינה מארזשקע טעינה של ) 8(
 הטעינהשל הסוללה של מארז נורית חיווי ) 9(
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 צימוד ראשוני
) 1(לחצו על לחצן , יבמצב כבוכשהאוזניות  -לצימוד

, האוזניותשניות להפעלת  3במשך ) 2(ועל לחצן 
 .יהבהבו ותהנורית האדומה והכחולה שבאוזני

 3במשך ) 2(ועל לחצן ) 1(לחצו על לחצן  - לכיבוי
 . נורית החיווי תיכבה, שניות לכיבוי האוזניות

ברגע שהאוזניות האלחוטיות  - שמיעת מוסיקה
או על לחצן ) 1(לחצו על לחצן , התחברו בהצלחה

במשך שנייה אחת ותשמעו צליל ביפ המציין ) 2(
 . בפניכם שעליכם לבחור בשיר הבא

) 1(לחיצה קצרה על לחצן , בזמן האזנה למוסיקה
, מציינת השהייה בנגינת המוסיקה) 2(או על לחצן 

לחצו לחיצה קצרה פעם נוספת להשמעת המוסיקה 
 .בשנית

לחצו על , יש לכם שיחה נכנסת כאשר -ריתדיבו
, למענה לשיחה הנכנסת) 2(או על לחצן ) 1(לחצן 

) 2(או על לחצן ) 1(לחצו לחיצה ארוכה על לחצן 
 .לדחיית השיחה הנכנסת

על ) 2(או על מקש ) 1(ללחוץ פעמיים על מקש  ניתן
מנת להפעיל חיוג חוזר למספר הטלפון שחויג 

 . בפעם האחרונה
שלוש פעמים ) 2(או על מקש ) 1(קש לחצו על מ

 -של מכשיר ה Siriברציפות לפתיחת פונקציית 
iPhone. 
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 :תיאור המוצר
אוזניות סטריאו אלחוטיות  אלו הןהאוזניות 

. דיבורית איכותיתאיכותיות הכוללות מוסיקה ו
 לשימוש פשוטות, עיצוב מהודר, ותאופנתי אוזניות

, מתאימות לשימוש בתוך הבית, וקלות לנשיאה
 .לנסיעות בחוץ ולמקומות אחרים

. תיהנו ממוסיקה בכל רגע נתון ובכל מקום נתון כך
 .צליל  בשילוב עם, נוחות מירבית

 
 :םמאפייני
מגוון מכשירים אלחוטיים  ניתן לצמד – מוסיקה
, מחשב לוח, דכגון מכשיר טלפון נייבמיוחד 
 .טלוויזיה
תומכת בפונקציית ניהול שיחות ללא  - דיבורית

מיקרופונים מובנים בעלי דרגת , שימוש בידיים
מה שהופך את שיחות הטלפון , רגישות גבוהה

 .להנאה ללא דאגה
האוזניות  - קולית על שיחות נכנסותהתראה 

מספר הטלפון ברגע  וישמיעו אתיתריעו בפניכם 
 .שנכנסת שיחה

בחלק ממכשירי הטלפון   –] IOSתצוגת סוללה [
ניתן יהיה לראות את מצב הסוללה של האוזניות 

 בזמן אמת 
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 מדריך למשתמש
 
 

 
 
 .TWS 206באוזניות תודה על שבחרתם 

 קראו בקפידה את מדריך ההוראות טרם השימוש במוצר זהאנא 
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