MöMax H-001
Wireless Bluetooth Headset

Ръководство за употреба

1. Включване/Изключване на слушалките

За да включите слушалките, натиснете и задръжте бутон C за 2 сек. Ще чуете гласово
съобщение “Power On” и LED индикаторът ще премигне в синьо за 2 сек. По време на работа,
индикаторът ще премигва периодично в синьо. За да изключите слушалките, натиснете и
задръжте бутон C за 3 сек. Ще чуете гласово съобщение “Power Off” и LED индикаторът ще
премигне в червено за 2 сек.

2. Свързване чрез Bluetooth

Слушалките ще влязат автоматично в режим на сдвояване, 2-5 сек. след като ги включите. LED
индикаторът ще премигва в синьо и червено. В менюто с Bluetooth настройки на Вашето смарт
устройство потърсете за H-001. След успешно сдвояване, ще чуете гласово съобщение
“Connected”. При всяко последващо включване на слушалките, те автоматично ще се свързват
към Вашето смарт устройство.

3. Контрол на възпроизвеждането

Можете да контролирате възпроизвеждането директно чрез бутоните на слушалките.
Натиснете бутон A за възпроизвеждане и пауза. Натиснете бутон B, за да пуснете следваща
песен. Натиснете и задръжте бутон B, за да намалите силата на звука. Натиснете бутон D, за да
пуснете предходна песен. Натиснете и задръжте бутон D, за да увеличите силата на звука.

4. Използване на слушалките като Handsfree

Натиснете бутон A, за да отговорите на входящо повикване. Натиснете два пъти бутон A, за да
отхвърлите входящо повикване. За да приключите разговор, натиснете еднократно бутон A.
След приключване на разговор, натиснете два пъти бутон A, за да наберете последния номер, с
който сте разговаряли.

5. Използване на слушалките с аудио кабел

Можете да използвате слушалките с включения в комплекта аудио кабел. Когато използвате
слушалките с аудио кабела, не е необходимо вградената батерия да е заредена.
6. Зареждане на вградената батерия

Когато LED индикаторът светне в червено, зарядът на вградената батерия е под 30%. Заредете
слушалките с включения в комплекта Micro USB кабел. Не използвайте слушалките по време на
зареждане. Когато батерията е напълно заредена, LED индикаторът ще светне в синьо.
Важни мерки за безопасност
Моля внимателно прочетете настоящата инструкция и я запазете за бъдещи справки.
Не използвайте слушалките във влажна среда и не ги излагайте на вода.
Не оставяйте слушалките в близост до топлинни източници.
Не поставяйте в близост до слушалките магнити.
Използвайте само включените в комплекта оригинални аксесоари.
Не опитвайте да отваряте слушалките и да отстранявате възникнали повреди сами.
Продължителната употреба на слушалките, при високи нива на силата на звука, може да е
причина за увреждане на слуха.
Почиствайте слушалките само с мека кърпа. Не използвайте вода и препарати за почистване!
Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на
следния адрес: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/headphones/h-001.pdf

