
Sparuj urządzenie z jednym  
głośnikiem. Upewnij się, że głośność została 
zwiększona w urządzeniu  
do przesyłania strumieniowego.

Umieść bezpośrednio obok siebie  
dwa głośniki serii EON700,  
aby wejść w tryb TWS. 

Jednocześnie naciśnij krótko pokrętło CH1 
na jednym wybranym głośniku i pokrętło 
CH2 na drugim głośniku. Po upływie 3 
sekund głośniki zostaną sparowane.

Po udanym parowaniu TWS  
na wyświetlaczu LCD pojawi się napis TWS L 
lub R, co oznacza, że parowanie przebiegło 
pomyślnie i do każdego głośnika przypisano 
oznaczenie lewy  
i prawy
 a.  Możesz zmienić, który głośnik  
  jest lewy, a który prawy  
  w wyświetlaczu LCD.
  I. Aby ustawić kanał głośnika,  
   naciśnij pokrętło Main/Menu,  
   aby otworzyć menu, obróć  
   do sekcji Settings i naciśnij  
   pokrętło Main/Menu.
  II. Przejdź do kanału BT TWS
   1. L = Lewy kanał
   2. R = Prawy kanał
   3. Sum = Suma mono
   4. OFF = Wyłącz TWS

Aby odłączyć TWS, wybierz opcję OFF  
w menu BT TWS.

FAQs
Co się stanie, gdy wyjdę z zasięgu  
Bluetooth? 

Po wyjściu z zasięgu BT, funkcja TWS 
zostanie rozłączona. Po ponownym  
wejściu w zasięg BT funkcja TWS  
automatycznie połączy się ponownie. 

Co się stanie, jeśli stracę zasilanie  
podczas pracy w trybie TWS?

W przypadku utraty zasilania jednego  
lub obu głośników podczas pracy  
w trybie TWS, głośniki EON700 
automatycznie powrócą do trybu  
TWS po odzyskaniu zasilania.
W przypadku utraty zasilania przez 
główny głośnik (lub głośnik  
sparowany z urządzeniem BT)  
utracony zostanie dźwięk BT w obu 
głośnikach. Po przywróceniu zasilania  
tryb TWS zostanie przywrócony  
w obu głośnikach. 

Jak korzystać z trybu TWS  
z subwooferem?

Połącz w parę 2 głośniki, przepuść  
wyjście Mix Out każdego głośnika 
pełnozakresowego do subwoofera.  
Podkręć głośność subwoofera  
zgodnie z wymaganiami.

Czy mogę używać TWS z innymi  
głośnikami? 

Tryb TWS działa tylko z EON710, EON712  
i EON715.
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JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU 
TRUE WIRELESS STEREO (TWS)
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