Інструкція користувача
OnePlus Bullets Wireless

Підбір вушних шапок / підкладок для вух
Будь ласка, виберіть найбільш підходящі для Вас
амбюшури. Амбушюри повинні щільно прилягати до стінок
вушного каналу

Заміна навушників / вушних амбушюр
Злегка витягніть вушну амбушюру з гарнітури
Замініть відповідну амбушюру Потім виберіть
відповіднувушну амбушюру, щоб встановити її в
гарнітуру

Носіння гарнітури

Трохи всуньте беруш у вушний прохід і поверніть його
під зручний кут. Зверніть увагу на різницю вашої лівої
та правої вушних пробок під час носіння гарнітури

Контрольвідтворення
+ Коротке натискання для збільшення гучності; тривале
натискання для переходу до наступної пісні.

×

Середня клавіша
-Клацніть під час відтворення музики: пауза / відтворення музики
-Тривале натискання протягом 1 с: запуск голосового помічника
-Двічі клацніть: наступна пісня
-Клацніть при вхідному дзвінку: відповідайте на дзвінок
Тривале натискання під час вхідного дзвінка: поклаcти
слухавку. Коротке натискання під час дзвінка: покласти слухавку

Магнітні сторони навушників

Коли ви витягуєте навушники з ваших вух, просто
відпустіть навушники а вони самостійно з'єднаются міє
собою за допомогою магніта

Роз'єднайте (або довго натискайте клавішу живлення протягом приблизно 1
с), зачекайте, поки не почне блимати індикатор гарнітури, увімкніть
Bluetooth мобільного телефону,знайдіть OnePlus і натисніть кнопку ОК у
вікні підключення, яке автоматично з’явиться на мобільному телефоні, щоб
підключитися
Примітка: для OnePlus, раніше підключеного до іншого пристрою Bluetooth,
натисніть "додати новий пристрій"

Зарядка гарнітури Type-C

Зарядка гарнітури (заряджайте 10 хв, щоб вільно слухати
музику протягом 5 годин）
Червоний індикатор горить, коли гарнітура заряджається
а коли білий індикатор горить, він повністю заряджений

Зберігання гарнітури
Намотайте ремінець на шию гарнітури на одне коло (як
показано на малюнку), покладіть його в сумку для
зберігання та покладіть всередину дріт гарнітури, ліві та
праві навушники

Примітки
Знак зекресленого мусорного контейнеру на
акумуляторі, документації або упаковці, означає, що
після завершення терміну експлуатації всі електричні
та електронні вироби, акумулятори пiдлягають
роздільнiй утилізації. Не викидайте ці вироби з
Живленя акумуляторної батареї пристрою, здiйснюется
за рахунок кабелю USB Type-C - USB кабелю, 5V=0.5A
Постiйний струм

