
 4532אוזניות בלוטוס דגם 
 

 מדריך למשתמש
 

 כיצד לשייך

שניות. נורית חיווי  3כיבוי, נורית חיווי כחולה תהבהב במשך  / לחצו על לחצן הפעלה (א
LED .תהבהב בצבע אדום וכחול 

 הדבר מציין כי האוזניות נמצאות במצב שיוך.

לוטוס של האוזניות וודאו כי פונקציית בלוטוס מופעלת במכשירים שלכם, בחרו בשם ב (ב
 להתחברות. CH-4532שלכם 

 נגינת מוסיקה: באפשרותכם להאזין למוסיקה באמצעות קישוריות אלחוטית.

 לחצו לחיצה ארוכה להקטנת עוצמת הקול. / לשיר הבא לחצו לחיצה קצרה על

  Play/Pauseלחצן 

מת לחצו לחיצה ארוכה להגברת עוצ / לשיר הקודםלחצו לחיצה קצרה על לחצן 
 הקול.

 

 (call-inמצב שיחה נכנסת )

 פעם אחת למענה לשיחת טלפון.לחצו על מקש 

 שניות לדחיית שיחת טלפון. 3במשך לחצו על לחצן 
 

 MP3פונקציית נגן 

באוזניות  TFשלכם עם שירים לתוך הפתח להכנסת כרטיסי  TF -הכניסו את כרטיס ה
 .MP3להחלפת מצב לנגן  Mשלכם. לחצו על מקש 

לחצו לחיצה ארוכה  /א לחצו לחיצה קצרה על מקש זה למעבר לשיר הב -מקש 
 להקטנת עוצמת הקול.

לחצו לחיצה ארוכה להגברת  / לחצו לחיצה קצרה על מקש זה למעבר לשיר הקודם :מקש +
 עוצמת הקול.

 

 FMפונקציית רדיו 

 FMלמעבר למצב  Mלחצו על מקש 

 וצים אוטומטי.למעבר למצב חיפוש ער PAUSEלחצו על מקש  -

לחצו לחיצה ארוכה להגברת עוצמת  / לחצו על מקש זה למעבר לערוץ הרדיו הבא -
 הקול.

לחצו לחיצה ארוכה  / לחצו לחיצה קצרה על מקש זה למעבר לערוץ הרדיו הקודם -
 להגברת עוצמת הקול.

 

 פונקציית אוזניות מחווטות

 AUXניתנת לשימוש גם באמצעות חיבור של כבל 
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4532 Bluetooth headphone user manual   

 

How to pair 
a) Press the on/off button, blue LED indicator will flash for 3 seconds. LED 
indicator will flash red &blue light 

This means headphone is in pairing mode. 

b)Make sure Bluetooth on your devices is on, select your headphone 

Bluetooth name CH-4532 to connect 

Music playback: You can listen to music through wireless connectivity 

Short press  for next song/Long press to reduce volume 

Play/Pause  

Short press   for previous song/ Long press to increase volume 

 

Call-in Mode 

Press  key one time to answer phone call 

Press  for 3 seconds to reject phone call 

 

MP3 Player Function 
Put your TF card with songs into the headphone TF card port 

Press the M key to change mode to MP3 player 

 key short press for next song/Long press to reduce volume 

 

+key Short press for previous song/Long press to increase volume 

 

FM Radio Function 
Press the M key to FM mode 

press pause key Automatic channel search mode 

short press for next radio channel/Long press reduce volume 

 Short press for previous radio channel/Long press increase volume 

 

Wired Headset Function 
can also be used by connecting AUX cable  
 


