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 :כונותת
 V4.2גרסת בלוטוס: 

פרופיל תמיכה: 
AVRCP.TS.1.6.0/A2DP.TS.1.3.1/HFP.TS.1.7.0/RF.TS.4.2.0/BB.TS.4.2.0 

 מטרים 10טווח מרחק עבודה: 
 גיגה הרץ 2.480 –גיגה הרץ  2.402טווח תדר: 

 אמפר/לשעה, סוללת ליתיום יון מובנית נטענת 300וולט,  3.7מפרט סוללה: 
 וולט DC 4.2 – 5.5מתח טעינה: 

 מן טעינה: כשעתייםז
 שעות 7 -זמן שיחה/מוסיקה: כ

 שעות 100-זמן המתנה: כ
 

 פריטים כלולים:
 אוזניית בלוטוס  .1
 USBלמיקרו  USB -מכבל טעינה  .2
  AUXכבל כניסת  .3
 מדריך למשתמש  .4
 

 תיאור לחצנים:
“  : לחצן הפעלה/כיבוי/נגינה/השהיית נגינה/מענה לשיחות טלפון/ניתוק שיחות/ביצוע שיחות”

"" לחצו לחיצה ארוכה למעבר לשיר הבא או לתחנת הרדיו הבאה/ לחצו לחיצה קצרה להגברת :
 עוצמת הקול

""חנת הרדיו הבאה/ לחצו לחיצה קצרה להנמכת : לחצו לחיצה ארוכה למעבר לשיר הקודם או לת
 עוצמת הקול

 
 תיאור פונקציות:

 :הפעלה .1
שניות, האוזנייה תתחיל לפעול ותיכנס "למצב  3-במשך יותר מ ""לחצו לחיצה ארוכה על לחצן 

 הופכת לכחולה. LED  בלוטוס" באופן אוטומטי, הודעות קוליות "מצב בלוטוס", נורית חיווי
 וי:כיב .2

-שניות, תושמע הודעה קולית "כיבוי", נורית חיווי ה 3-למשך יותר מ ""לחצו לחיצה ארוכה על לחצן 
LED .נכבית 

 מצב בלוטוס: .3
 הפעלת שיוך: )1
"מצב בלוטוס" באופן אוטומטי, תושמע -בזמן פעולת שיוך בפעם הראשונה: מבצע אתחול ל .א

פכת לכחולה. המוצר ייכנס למצב שיוך הו LED -הודעה קולית "מצב בלוטוס", נורית חיווי ה
מהבהבת לסירוגין במהירות בצבעי כחול וירוק. אנא פתחו  LED -באופן אוטומטי. נורית חיווי ה

", אין צורך בסיסמא, Charge-It"את פונקציית חיפוש הבלוטוס של המכשיר החכם ובחרו 
הופכת שוב  LED -ובר", נורית חיווי הלאחר פעולת שיוך מוצלחת, תושמע הודעה קולית "מח

 לכחולה.
שיוך חוזר: כבו את פונקציית בלוטוס המצורפת של המכשיר החכם, תושמע הודעה קולית  .ב

הופכת לכחולה. אם האוזנייה אינה מצליחה לערוך חיפוש ושיוך  LED"מנותק", נורית החיווי 
באופן אוטומטי למצב שיוך. שניות, היא תיכנס שוב  3עם המכשיר החכם האחרון שחובר תוך 
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מהבהבת במהירות לחילופין בצבע כחול וירוק. פתחו פונקציית חיפוש  LEDנורית החיווי 
", אין צורך בסיסמא, לאחר פעולת שיוך Charge-It" בלוטוס של מכשיר חכם אחר ובחרו ב

 שוב לכחולה. הופכת LED -תושמע "מחובר", נורית חיווי ה מוצלחת, הודעה קולית
 3מעקב אחר פעולת השיוך: מפעיל באופן אוטומטי פעולת שיוך למכשיר האחרון שחובר תוך  .ג

 שניות לאחר האתחול. 
 מענה לשיחות טלפון: )2

 " בזמן ששיחות נכנסות.לחצו לחיצה קצרה על "
 ניתוק שיחות טלפון: )3

 " לאחר סיום שיחת הטלפון.לחצו לחיצה קצרה על "
 :דחיית שיחות טלפון )4

 שנייה בזמן ששיחות נכנסות. 1" במשך לחצו לחיצה ארוכה על "
 חיוג חוזר למספר היוצא האחרון שחויג: )5

“הקליקו פעמיים על  ”. 
 נגינת מוסיקה: )6

 " לאחר התחברות למכשיר החכם.לחצו לחיצה קצרה על "
 :Aux-inמצב  .4

תיכבה ותעבור לנגינה . פונקציית בלוטוס Aux-in -זמן שהאוזנייה מופעלת, הכניסו את כבל הב
 .Aux-inבמצב 

 "du duצליל אזהרה לעוצמת קול מרבית מודיע " .5
דקות, האוזנייה תעבור באופן  5פונקציית חיסכון בחשמל: במידה ואין התאמה מוצלחת במשך  .6

תנתק את רשת אספקת החשמל במטרה לחסוך  Aux-inאוטומטי למצב כבוי: הכנסת כבל 
 בחשמל.

 רואיד.ובאנד IOS -מד סוללה ב .7
 .USBשקע טעינה רווח (משותף): מיקרו  .8
 

 :LED -מצב נורית חיווי ה
 LED-כאשר המכשיר טעון במלואו נורית חיווי הנשארת אדומה.  LED-נורית חיווי ה מצב טעינה

 נשארת כחולה.
 נשארת כחולה LED -נורית חיווי ה מצב מופעל

 נכבית LED -נורית חיווי ה מצב כבוי
 מהבהבת במהירות לסירוגין בצבע כחול וירוק LED-חיווי הנורית  מצב שיוך
 נשארת כחולה LED -נורית חיווי ה מצב הכן

 נשארת כחולה LED -נורית חיווי ה מצב מחובר

 שניות 2מהבהבת בצבע כחול בכל  LED -מצב בלוטוס, נורית חיווי ה מצב שימוש
 נכבית LED -י, נורית חיווי ה, האוזנייה עוברת באופן אוטומטי למצב כבוAux-inמצב 

 

 הערה: 
במידה ולא נותר חיבור שיוך לאחר שאוזניית בלוטוס נכנסת למצב שיוך, אנא כבו את האוזנייה על 

 מנת לחסוך בחשמל.
 אין לבצע פעולות אחרות בעת חיפוש אחר בלוטוס וזאת על מנת למנוע שגיאה של תכנית.

 במטרה למנוע נזק לאוזניים שלכם.אנא בחרו בעוצמת קול מתאימה בזמן שימוש 
 אנא שימו לב לכך שסביבה טובה לשימוש באוזניית בלוטוס יכולה למנוע נזק לאוזנייה.

 אנא הטעינו את האוזנייה לאחר פרק זמן ארוך של היעדר שימוש.
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Product Parameters:  
Bluetooth Version: V4.2 
Support Profile: 
AVRCP.TS.1.6.0/A2DP.TS.1.3.1/HFP.TS.1.7.0/RF.TS.4.2.0/BB.TS.4.2.0 
Working Distance Range: 10m 
Frequency Range: 2.402GHz-2.480GHz 
Battery Specifications: 3.7V, 300mAh, Built-in rechargeable lithium-ion battery 
Charging Voltage: DC4.2 - 5.5V 
Charging Time: about 2 hours 
Talking/Music time: about 7 hours 
Standby Time: about 100 hours 
 

Items Included: 
1. One Bluetooth headset  
2. One USB to Micro-USB charging cable   
3. One Aux-in cable 
4. One User’s Manual 
 

Button Description: 
“ ”: ON/ OFF/ Play/ Pause/ Answer Calls/ Hang off Calls/ Make Calls 
“►”: long press for Next song or radio station/ short press increase volume 
“◄”: long press for previous song or radio station/ short press reduce volume 
Function Description: 
1. Startup: 
Long press “ ” for more than 3 seconds, the headset will start up and enter 
"Bluetooth Mode" automatically, voice prompts "Bluetooth Mode", LED indicator light 
turns to blue. 
2. Shutdown:  
Long press “ ” for more than 3 seconds, voice prompts "Power OFF", LED indicator 
light turns off. 
3. Bluetooth Mode: 
1) Pairing Operation: 
a. For the first time pairing: boot into "Bluetooth Mode" automatically, voice prompts 
"Bluetooth Mode", LED indicator light turns to blue. It will enter pairing mode 
automatically. LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green 
colors. Please open the smart device's Bluetooth searching function and select the 
device "Charge-it", no password required, after successful pairing, voice prompts 
"Connected", LED indicator light turns to blue again. 
b. Re-pairing: turn off the attached smart device's Bluetooth function, voice prompts 
"Disconnected", LED indicator light turns to blue. If the headset can’t search and pair 
with the last connected smart device within 3 seconds, it will automatic re-enter the 
pairing mode. LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green. 
Open another smart device's Bluetooth searching function and select the device 
"Charge-it", no password required, after successful pairing, voice prompts 
"Connected", LED indicator light turns to blue again. 
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c. Follow-up pairing: automatically pair the last connected device in 3 seconds after 
boot. 
2) Answer Calls:  
Short press “ ” when calls’ coming. 
3) Hang off phone calls: 
Short press “ ” after calling. 
4) Reject phone calls: 
Long press “ ” for 1 second when calls’ coming. 
5) Redial the last outgoing number: 
Double-click “ ”. 
6) Music Play: 
Short press “ ” after connected with the smart device. 
4. Aux-in Mode: 
When the headset is on, insert the Aux-in cable. The Bluetooth function will turn off 
and switch to Aux-in playing. 
5. Maximum volume warning voice prompts "du du". 
6. Power Saving Function: if no successful match for 5 minutes, the headset will 
automatic shutdown; insert Aux-in cable will cut off the power supply to save power. 
7. Battery indication on IOS & Android. 
8. Common charging port: Micro USB. 
 

LED indicator light Status: 

Charge Status LED indicator light stays red. When fully charged, LED indicator 
light stays blue 

Power on Status LED indicator light stays blue 
Power off Status LED indicator light turns off 
Pairing Status LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green 
Standby Status LED indicator light stays blue 
Connected 
Status LED indicator light stays blue 

Using Status 
Bluetooth Mode, LED indicator light flashed blue every 2 seconds 
Aux-in Mode, the headset automatically turns off, LED light turns 
off 

 

Note: 
If no pairing connection after the Bluetooth headset enters the pairing mode, please 
turn off the headset to save power. 
Do not perform other operations when searching Bluetooth to prevent the program 
error. 
Please select a proper volume while using to prevent damage to your ears. 
Please note that a good environment for using the Bluetooth headsets can avoid 
damage to the headsets. 
Please charge the headset after a long time none-use. 
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