realme Buds Wireless

•Керівництво користувача•
Будь ласка, уважно прочитайте, перш ніж використовувати продукт

realme Buds Wireless
КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОБЕРІТЬ СВІЙ РОЗМІР АМБУШЮР

1.
2.
3.
4.
5.

Навушники оснащені амбушурами середніх
розмірів. Однак якщо ви виявите, що вони не
ідеально підходять, зніміть їх та спробуйте
менші або більші.

realme Buds Wireless *1
Вушні амбушури * 6 (2 встановлено на навушники)
Вушні підставки * 2 (встановлено на навушники)
Мікро USB-кабель * 1
Посібник користувача та гарантійний талон * 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•

Модель: RMA108
Версія Bluetooth: Bluetooth 5.0
Протокол Bluetooth: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Дальність з'єднання: 10 метрів
Ємність акумулятора: 110 мАг
Термін служби акумулятора: 12 годин (50% гучності,
залежно від умов)

• Водонепроникність: IPX4

ВКЛ
• Навушники автоматично включаються, коли ви
роз'єднаєте навушники.
ВИКЛ
• Навушники автоматично вимкнуться, коли
ви разом з’єднаєте навушники.
• Якщо з'єднання не відбулось, навушники
вимкнуться через 5 хвилин.

ЗАРЯДКА

ІНСТРУКЦІЇ

Короткий / довгий натиск:
збільшення / постійне збільшення
гучність
• Відтворення / призупинення музики:
одним натисканням

• Під час зарядки індикатор
стане червоним.
• Після повного зарядження
індикатор загориться синім.
Мікрофон

• Наступна пісня: Двічі натисніть
• Попередня пісня: Тричі натисніть
• Відповідь на вхідний дзвінок: одним
натисканням
• Відхилити / припинити виклик: натисніть
протягом 1 секунди
• Активуйте голосовий помічник
(не під час дзвінка): Натисніть протягом
1 секунди
Короткий / довгий натиск: зменшення /
постійне зменшення гучності

З'єднання Bluetooth

• Якщо історії підключення немає, навушники
автоматично перейдуть в режим
сполучення, коли ви роз'єднаєте навушники.
• Довго натисніть кнопку R (середня кнопка) протягом
5 секунд, щоб очистити історію з'єднань та
активувати режим парування вручну.
• Поки навушники знаходяться в режимі сполучення,
увімкніть Bluetooth на своєму пристрої, знайдіть
«Realme Buds Wireless» та натисніть для підключення
• При включенні навушників підключиться до
останнього пристрою.

Гарантія

Гарантійне покриття та обмеження:
• З моменту придбання продукту діє 6-місячна гарантія
стосовно питань якості продукції.
• Гарантійне обслуговування діє лише при звичайному
використанні. Антропогенні пошкодження, а також
будь-яка з наступних ситуацій втрачають гарантію:
1. Гарантія минула.
2. Самостійне розбирання, ремонт або модифікація
виробу та не дотримання інструкцій.
3. Пошкодження, спричинені форс-мажорними
ситуаціями (повені, землетрусі, блискавки тощо).
4. Немає дійсних ваучерів на покупку (рахункифактури або квитанції про продаж тощо).

Дякуємо, що вибрали аксесуари realme.
Ми надамо вам послуги згідно стандартів,
визначених у національній гарантійній політиці.

5. Природний знос.

ПРИМІТКИ

• Уникайте впливу рідких і високовологих середовищ.
• Уникайте кидання, подрібнення та ударів,

щоб запобігти пошкоджень.

• Уникайте контакту з сильними магнітами, щоб

запобігти розмагнічуванню навушників.

• Зберігати в недоступному для дітей місці.
• Не намагайтеся розбирати пристрій.

Зверніться до служби підтримки клієнтів за допомогою.

• За станом здоров’я уникайте

слухати навушники на великій гучності
протягом тривалого періоду.
• Цей символ на пристрої, акумуляторах
(якщо вони входять) та / або упаковці вказує
на те, що пристрій та його електричні
аксесуари (наприклад, навушник, адаптер
або кабель) та акумулятори (якщо вони
включені) слід утилізувати як побутове
сміття.

• Для вашої безпеки не використовуйте пристрій під час

їзди на мотоциклі чи велосипеді, за кермом або
переходивши дорогу.
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