
True Wireless Stereo Earbuds
Упатство за брз почеток

Информации за безбедност

Не користете го овој уред во правлива, влажна или нечиста околина или 
во близина на магнетни полиња за да спречите оштетување на 
внатрешните електрични кола.
Приспособете ја јачината на звукот на правилното ниво кога слушате 
музика или кога повикувате со ушните влошки. Прекумерното 
изложување на гласен звук може да предизвика трајно оштетување на 
слухот.
Не користете го уредот додека возите.
Не виткајте го, не запечатувајте го овој уред и не покривајте го со крпа 
или со други работи. Не користете го овој уред кога е во затворена 
околина како што е кутија или футрола.
Чувајте го уредот подалеку од извори на пожар или топлина, како што се 
електрични греалки, микробранови печки, шпорети, бојлери, рерни 
и свеќи.
Не сушете го уредот со надворешен извор на топлина, како што 
е микробранова печка или фен за коса.
Користете чиста, мека и сува крпа за да го чистите уредот. Исклучете го 
уредот пред да го чистите.
Користете го уредот на температури помеѓу -10 °C и +45 °C и чувајте ги 
уредот и неговите додатоци на температури помеѓу –40 °C и +70 °C. 
Екстремна топлина или студ може да го оштетат овој уред.
Чувајте го уредот и неговите додатоци во добро проветрена област, 
подалеку од директна сончева светлина.
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Држете ги уредот и додатоците што може да содржат мали делови 
подалеку од дофат на деца за да спречите да се задават од нив или да ги 
оштетат.
Избегнувајте да ги расклопувате или да ги изменувате уредот 
и додатоците. Неовластено расклопување и изменувања може да 
предизвика поништување на фабричката гаранција. Ако уредот има 
дефект, контактирајте со нашиот сервисен центар за корисници.
Не фрлајте ги уредот и додатоците како отпад од домаќинството. 
Почитувајте ги локалните закони и прописи за фрлање на уредот 
и додатоците и поддржете ги напорите за рециклирање.
Не газете ги, не влечете ги и не виткајте ги каблите. Во спротивно, 
кабелот може да се оштети, што ќе предизвика дефект на уредот. 
Не користете силни хемиски средства, силни средства или детергенти за 
чистење за да го чистите уредот и неговите метални додатоци. 
Користете чиста, мека и сува крпа за да ги исчистите уредот и додатоците. 
   

Wireless Bluetooth earbuds
Кутија за полнење                                                        
Врвови за уво                                                                        
Кабел за полнење од тип C                                            
Прирачник
Алкохолно марамче

1 пар
1
2 пара (големи, мали)
1     
1
2

Име на производот: True Wireless Stereo Earbuds
Модел на производот: CE79
Нето тежина: 47,1 g
Главен материјал: ABS+PC
Капацитет на батеријата на ушната влошка: 55 mAh (вообичаено) 
Капацитет на батеријата во кутијата за полнење: 500 mAh (вообичаено)
Работна фреквенција: 2402-2480 MHz
Максимална излезна моќност: < 10 dBm (за BT); < 10 dBm (за BLE)

Основни спецификации

Список на пакувањето
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Изглед

1. Кога првпат ги користите ушните влошки, ставете ги 
    во кутијата за полнење и оставете ја кутијата 
    затворена 10 секунди за да ги активирате.
2. Избегнувајте често отворање и затворање на кутијата 
    за полнење во текот на секојдневното користење.
3. Овозможете Bluetooth на телефонот пред да ги извадите 
    ушните влошки во текот на секојдневното користење.
4. За да спречите проблеми со полнењето и аудиото, 
    избришете ги металните контакти за полнење со 
    доставеното алкохолно марамче.

Показател на кутијата 
за полнење

Ушна влошка

На ушните влошки претходно се 
ставени пар врвови за уво со средна 
големина (M). Исто така, доаѓаат со пар 
мали (S) и големи (L) врвови за уво. 
Изберете пар што ви е пријатен 
за носење.

  

Врв за уво
Показател на ушната 
влошка

Секундарен микрофон

Област за контрола 
со допир

Капак на кутијата 
за полнење

Кутија за полнење

Примарен микрофон

Контакт за полнење

Мерки на претпазливост
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Поврзете ја кутијата за полнење со извор на 
напојување со користење на кабелот за полнење:
1. Кога кутијата за полнење се полни, 
    показателот свети црвено.
2. Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, 
    показателот свети сино.
3. Откако ќе се отстрани кабелот за полнење, 
    показателот се исклучува.

Полнење на кутијата за полнење

Ставете ги ушните влошки во кутијата за полнење 
и затворете ја. Ушните влошки автоматски ќе се 
исклучат и ќе влезат во режим на полнење.

Исклучување

Со овој документ, [Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] изјавува дека 
радиоопремата од типот [CE79] е усогласена со Директивата 2014/53/ЕУ. 
Целосниот текст на Декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапна на 
следнава интернет-адреса: http://www.cosonic.cc

Производител:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Адреса: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue,
Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province.
Веб-локација: www.cosonic.cc
Произведено во Кина

Прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот и внимавајте 
да не го загубите.

1. Ако првпат ги користите слушалките, ставете ги во 
    кутијата за полнење, затворете ја кутијата и отворете 
    ја по 10 секунди. Показателите на двете ушни влошки 
    ќе трепкаат со бела боја што укажува дека ушните 
    влошки влегле во Режим на спарување.
2. Ако не ги користите ушните влошки првпат, отворете 
    ја кутијата за полнење со двете ушни влошки во неа. 
    По 10 секунди, ако ушните влошки не успеат повторно 
    да се поврзат со уредот, показателите на двете ушни 
    влошки ќе трепкаат со бела боја што укажува дека 
    ушните влошки влегле во Режим на спарување.
3. Откако ушните влошки ќе се поврзат со некој 
    телефон, ако Bluetooth се оневозможи на телефонот, 
    показателите на двете ушни влошки ќе трепкаат со 
    бела боја што укажува дека ушните влошки влегле во 
    Режим на спарување.

Влегување во Режим на спарување
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Враќање на фабричките поставки

Спарување

Wireless Earbuds

Овозможете Bluetooth на телефонот, 
пребарајте за „Wireless Earbuds“ во списокот 
на достапни уреди и допрете го за да се 
поврзете. Кога показателите на двете ушни 
влошки трепкаат со бела боја по еднаш на 
секои 5 секунди, спарувањето е успешно.

Ставете ги ушните влошки во кутијата за 
полнење и притиснете ја и задржете ја 
областа за контрола со допир на двете ушни 
влошки истовремено најмалку 10 секунди за 
да ги вратите ушните влошки на фабричките 
поставки.

Допрете ја левата или десната ушна влошка 
трипати за да го активирате говорниот помошник

Активирање на говорниот помошник
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Показатели
Се чека спарување

Ушни влошки

Кутија за 
полнење

Поврзано

Повикување

Репродуцирање музика

Кутијата за полнење 
е отворена

Двата показатели трепкаат бело

Двата показатели трепкаат бело по еднаш на секои 5 секунди

Двата показатели трепкаат бело по двапати на секои 5 секунди

Двата показатели се исклучени

Кога нивото на батеријата е нормално, нејзиниот показател 
свети сино

Кога нивото на батеријата е ниско, нејзиниот показател 
свети црвено

Кутијата за полнење 
се полни

Кога се полни, нејзиниот показател свети црвено

Кога е целосно полна, нејзиниот показател свети сино

Допрете ја двапати 
левата или десната 
ушна влошка

Пауза/Репродуцирај

Притиснете ја 
и задржете ја десната 
ушна влошка 2 секунди

Следна песна

Притиснете ја 
и задржете ја 
левата ушна 
влошка 
2 секунди

Претходна песна 

Операции за репродуцирање музика

Операции за повикување

Допрете ја двапати 
левата или десната 
ушна влошка

Одговорете на повик

Допрете ја двапати 
левата или десната 
ушна влошка

Прекинете повик

Притиснете ја 
и задржете ја 
левата или 
десната ушна 
влошка 2 секунди

Одбијте 
дојдовен повик
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Одржување
Уредот и додатоците треба да бидат суви. Не сушете го уредот со 
надворешен извор на топлина, како што е микробранова печка или 
фен за коса.
Не изложувајте ги уредот и додатоците на екстремни температури. 
Во спротивно, може да се расипат, да се запалат или да експлодираат.
Престанете со користење на уредот, затворете ги сите апликации 
и прекинете ја врската со сите поврзани уреди пред да вршите чистење 
или одржување на уредот.
Не користете силни хемиски средства, силни средства или детергенти за 
чистење за да го чистите уредот или неговите додатоци. Користете чиста, 
мека и сува крпа за да ги исчистите уредот и додатоците.
Не ставајте картички со магнетна лента (како што се банкарски или 
телефонски картички) во близина на уредот долго време бидејќи тоа 
може да ја оштети картичката. 

special supply


