
 
 

 אוזניות אלחוטיות
 

 מדריך להפעלה מהירה
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 CH-4579מספר פריט: 
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 מתחילים
 Micro USBשקע טעינה  .1
 למארז טעינה LEDמחווני  .2
 לחצן הפעלה למארז טעינה (לבדיקת סוללה בלבד) .3
 אוזניה שמאל LEDמחוון  .4
 לחצן בקרה אוזניה שמאל .5
 אוזניה ימין LEDמחוון  .6
 ניה ימיןלחצן בקרה אוז .7

 

R אוזניה ימין 
 השהייה / נגינה

 

L אוזניה שמאל 
השהייה / נגינה / מענה לשיחה 

 סיום שיחה /

 
 טעינת המארז שלכם

 Micro USB -טענו את מארז הטעינה בעזרת כבל ה -
יואר  LED -הכלול באריזה למשך שעתיים. מחוון ה

תהיה לאחר שהסוללה  הבאדום במהלך הטעינה ויכב
 טעונה במלואה.

טענו את המארז למשך זמן ארוך יותר. אל אל ת
 תטענו את המארז לאורך הלילה. 
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 עינת האוזניות שלכםט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זניה הימנית והשמאלית למארז והכניסו את הא -
 הטעינה.

) תאיר בכחול ונוריות האוזניות 2נורית מארז הטעינה ( -
) יאירו באדום, ויורו על כך שהאוזניות נטענות. 6, 4(

) כבות, סוללות האוזניות 6, 4יות (כאשר נוריות האוזנ
 טעונות במלואן.
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 מצב מונו (שימוש באוזניה אחת)
 
 

 
 
 

 הוציאו את האוזניה ממארז הטעינה. -
לאחר שהאוזניה מופעלת, היא תמשיך באופן אוטומטי  -

 למצב צימוד.
 

 מצב סטריאו (שימוש בשתי אוזניות)
 הוציאו את שתי האוזניות ממארז הטעינה. -
ביניהן באופן אוטומטי לאחר כמה  האוזניות יתחברו -

שניות, והאוזניות ישמיעו צפצוף. 
אוזניה אחת תהבהב באדום 

וכחול, אוזניה שניה תהבהב רק 
 בכחול.

לאחר שהאוזניות מקושרות זו לזו  -
תוכלו להמשיך לצימוד עם 

 המכשיר הנייד שלכם.
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 (שיוך) צימוד
  
הפעילו את מצב חיפוש  -

Bluetooth  בטלפון הנייד
את ההתקן  שלכם, חפשו
CH-4579  ובחרו בו בטלפון

 שויכוהנייד. לאחר שהאוזניות 
 בהצלחה, יישמע צליל אישור.

 
כעת תוכלו ליהנות משמע  -

 -אלחוטי באוזניות ה
Bluetooth .שלכם 

 
 
 
 
פעם אחת בהצלחה  שויכוזניות הערה: לאחר שהאו*

אליו באופן אוטומטי בפעם  שויכולהתקן הנייד שלכם, הן 
 הבאה שתפעילו אותן.
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 Bluetoothהפעלת אוזניות 
 SL283דגם: 

 CH-4579מספר פריט: 
 350mAh / 3.7V (1.295Wh)הספק (מארז): 

 50mAh / 3.7V (0.185Wh)הספק (אוזניה): 
 (אוזניות) 5V/60mAיציאה: 
 (מארז) 5V/300mAיציאה: 

 

 פעולה פונקציה
שניות או  3) למשך 7) או על (5לחצו על ( הפעלה

 הוציאו את האוזניות ממארז הטעינה
שניות או  3) למשך 7) או על (5לחצו על ( כיבוי

 הכניסו את האוזניות למארז הטעינה
 )7) או על (5לחצו לחיצה בודדת על ( נגינה / השהייה
 )7) או על (5חצו לחיצה בודדת על (ל מענה לשיחה
 שניות 2) למשך 7) או על (5לחצו על ( דחיית שיחה

 

 )6( -) וLED )4מחווני  אוזניות
 מהבהבים באדום וכחול לסירוגין הפעלה

 מהבהבים בכחול + אדום מצב קישור
 מהבהבים בכחול צימוד מוצלח

 כבוי כיבוי
  אוזניות במארז

 מאירים באדום טעינה
 מאירים בכחול טעינה הושלמה

 ראה טעינת המארז מארז טעינה
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 FCCהצהרת 
. ההפעלה FCC -של כללי ה 15מכשיר זה תואם לחלק 

 כפופה לשני התנאים הבאים:
 התקן זה אינו רשאי לגרום להפרעה מזיקה, וכן )1(
ההתקן חייב לקבל כל הפרעה שנתקבלה, כולל  )2(

 כזאת שעשויה להיגרם מפעולה לא רצויה.
אזהרה: שינויים שלא אושרו במפורש על ידי הצד 

שאחראי לתאימות יבטלו את רשותו של המשתמש 
  להשתמש במכשיר.

 



QUICK START GUIDE

TRUE WIRELESS EARBUDS

FCC ID: 2ABHA0059       Item No. CH-4579
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GETTING STARTED

7

2

3
1

6

5

4

R L

1  Micro USB charging port
2  Charging Case LED indicators
3  Charging Case Power Button
  （For checking capacity only)

4  Left earbud LED indicator
5  Left control button
6  Right earbud LED indicator
7  Right control button

L Left Earbud Right EarbudR

Pause/Play/Answer Call/End Call                  Pause/Play

— Charge the charging case, with the included micro
      USB cable for 2 hours. The LED indicator will be lit red during 
      charging and turned off after fully charged
       

Do not charge longer than suggested time. Do not charge overnight.

CHARGING YOUR CASE
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CHARGING YOUR EARBUDS

— Place Right and Left Earbuds in charging case

— Charging case LED indicator (2) will illuminate Blue and the 
      earbud LED indicators (4, 6) will illuminate Red, indicating that 
      the earbuds are charging properly. When Earbuds LEDs (4, 6) 
      turns off, earbud batteries are fully charged.
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MONO MODE
(SINGLE EARBUD USE)

— Remove earbud from charging case

— Once earbud is powered on, It will automatically 
proceed to PAIRING

— E

— Remove both earbuds from charging case
and close each other

arbuds will automatically link together after
a few seconds, and earbuds will have a tone
One earbuds will flash red and blue, 
another earbuds will flash blue only.

 

— Once Earbuds are linked together you may
      proceed to pairing with your mobile device.

STEREO MODE
(DUAL EARBUD USE)
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PAIRING

*Note: Once earbuds have been initially paired successfully with 
  your mobile device, they will automatically pair the next time 

— Enable Bluetooth search mode on
      your mobile device and search for
      pairing name “ CH-4579 ” and select
      it on your mobile phone. Once the
      earbuds are successfully 
      paired, a notification will 
      sound . 
— Now you can enjoy your true
      wireless Bluetooth Earbuds.

TWS-i7

they are powered on.
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OPERATING BLUETOOTH EARBUDS

Function Operation

Power On

Model: SL283
Item No. CH-4579
Capacity(Cradle): 350mAh / 3.7V (1.295Wh)
Capacity(Earbuds): 50mAh / 3.7V (0.185Wh)
Input: 5V/60mA (Earbuds)
Input: 5V/300mA (Cradle)

 Press (5) or (7) for 3 seconds or
remove the earbuds from 
charging case

Power Off
Press (5) or (7) for 3 seconds or
place the earbuds in the charging 
case 

Play/Pause Single press (5) or (7)
Answer
Reject

  

Earbuds LED indications (4) & (6)
Power On Red and Blue LED will flash altemately
Link Mode Flashing Blue + Red
Paired Successfully Flashing Blue
Power Off

 
LED Off

Earbuds
 
in Cradle

Charging
 

Solid Red
Fully Charged Solid Blue

Charging Case See CHARGING YOUR CASE

Single press (5) or (7)
Press (5) or (7) for 2 seconds
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Warning:
Changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to 
operate the equipment.

FCC STATEMENT


