1More Active Bluetooth
Headphones

При першому включенні 1 More Bluetooth навушників автоматично включається режим сполучення пристроїв. Індикатор блимає синім і червоним
кольором по черзі.
Повторне (нове) сполучення між пристроями: у
активному режимі натисніть і утримуйте кнопку
«Play» протягом 3 секунд.
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Розміщення

Вмикання
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Bluetooth сполучення

Під час підзарядки спалахує червоний індикатор.
Якщо навушники зарядилися, червоний індикатор гасне.
* 15 хвилин підзарядки досить для прослуховування музики протягом 1 години. Для повної
підзарядки потрібно 2 години.

Управління дзвінками

1. Одягніть завушне кріплення за вухо.
2. Вставте навушник у вухо таким чином, щоб ви
відчували себе комфортно.
3. Відрегулюйте завушне кріплення, щоб воно
надійно розміщувалося уздовж вуха.

Розмір амбушюр

Вмикання
Натисніть і утримуйте кнопку «Play» протягом 3
секунд, після чого на 1 секунду загориться синій
індикатор.

Вимикання
Натисніть і утримуйте кнопку «Play» протягом 5 секунд, після чого протягом 1 секунди буде блимати
червоний індикатор.

Підзарядка

Рекомендуємо вибрати найбільш комфортний для
вас розмір амбушюр.

Відповісти на вхідний дзвінок
Завершити дзвінок

Відхилити дзвінок (Натисніть і утримуйте)
У режимі очікування натисніть на кнопку
двічі
Збільшити гучність
Зменшити гучність
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чені до двох смартфонів одночасно, вони будуть
підтримувати тільки один пристрій.
Поза діапазоном підключення: навушники будуть
знаходитися в режимі пошуку пристроїв протягом 5
хвилин. Якщо навушники не підключаться до якогось пристрою в цей період часу, вони автоматично
вимикаються.

Управління музикою

Ми цінуємо те, що Ви з нами!

Відтворення

Натисніть і утримуйте
Натисніть і утримуйте
Збільшити гучність
Зменшити гучність
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* Вищеперелічені функції можуть змінюватися в
залежності від моделі вашого смартфону

Додаткові функції

Режим безпеки: якщо навушники сполучаються з
пристроєм, що підтримує Bluetooth 3.0, використовуйте код безпеки за замовчуванням «0000».
Видалити історію сполучень: одночасно натисніть
і утримуйте кнопки «Vol +» і «Vol-» протягом 5 секунд, історія сполучень очиститися, після чого автоматично включиться режим пошуку.
Дисплей батареї / гучності: в даний момент підтримка тільки iOS пристроїв; може не підтримувати
інші операційні системи.
З кількома пристроями: якщо навушники підклю-

Відскануте QR-код і станьте учасником офіційної
спільноти 1 More.
Отримайте можливість виграти Mi смартфон і інші
призи! Крім того, отримайте ексклюзивне право на
обслуговування навушників, курс навчання використання навушників, а також отримайте оцінку і
консультацію фахівців ...
Ласкаво просимо до спільноти 1 More:
http://bbs.1more.com/index.html
Заходьте на сайт www.1more.com, зареєструйтесь
і станьте учасником 1 More спільноти. Ще більше
цікавих новинок чекають Вас!

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється
відповідно до закону про «Права споживача КНР»
і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне
сервісне обслуговування входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, замінити або повернути товар. Для
ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред’явити квитанцію.
1. У разі необґрунтованого повернення товару
протягом 7 днів після здійснення покупки, покупець бере на себе витрати його транспортування;
2.В разі виникнення поломок з «Списку несправностей», після перевірки і встановлення причини
неполадки, ви можете скористатися наступними

послугами:

Повернення товару
У разі виникнення проблеми з якістю товару, можливе повернення товару протягом 7 днів після
підписання гарантії.
Обмін товару
У разі виникнення проблеми з якістю товару, можлива заміна товару протягом 15 днів після підписання гарантії.
Гарантійний ремонт
У разі виникнення проблеми з якістю товару, можливий безкоштовний гарантійний ремонт товару
протягом 1 року після підписання гарантійного
талону.

Список несправностей

•
•
•
•

Проблеми зі звуком;
Під час розмови ваш співрозмовник не чує вас;
Проблеми з підзарядкою навушників;
Проблеми з функціональністю кнопок.

Умови відмови у гарантійному
ремонті

- Ремонт пристрою в неуповноважених компаніях,
падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив
води, нещасний випадок, використання невідповідних комплектуючих, якщо порвали або замазали
етикетку і маркування пристрою;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних
обставинах;
- Поломки, які не відповідають «Списку несправностей»;
- Поломки, які виникли в зв’язку з людським фактором і які стали причиною виникнення неполадки з
«Списку несправностей».

Зверніть увагу:
1. Перед першим використанням необхідно уважно
прочитати інструкцію і зберігати її для подальшого
використання.
2. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити пристрій.
3. Якщо протягом тривалого часу навушники не використовуються (більш ніж 3 місяці), рекомендується зарядити їх.
4. Використовуйте тільки сертифіковані FCC агентством (Federal Communications Commission) зарядні
пристрої.
5. У сухому приміщенні через статичну електрику
від навушників може передаватися невеликий електростатичний розряд, але це не є ознакою наявності
несправностей.

Засоби безпеки
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7. Дітям до 6 років дозволяється використовувати
навушники тільки під наглядом дорослих.
8. Якщо після прослуховування музики в навушниках ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до доктору- отіатру за консультацією і перевірте, чи підходять вам навушники-вкладиші.

Питання-Відповіді
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1.Заборонено розбирати навушники. В іншому
випадку це може стати причиною пожежі, удару
електричним струмом або навіть пошкодження до
повної поломки пристрою.
2. Не рекомендується використовувати навушники
при температурі нижче 0С або при температурі
вище 45С.
3. Не рекомендується використовувати навушники
під час грози. В іншому випадку це може привести
до виникнення несправності або може призвести
до ураження струмом.
4. Не використовуйте масла або інші рідини для
чищення пристрою.
5. Не слухайте музику на максимальній гучності
протягом тривалого часу (понад 5 годин).
6. Не використовуйте навушники під час керування
автотранспортом. Не використовуйте навушники в
небезпечних ситуаціях, щоб мати хорошу чутність
всього, що відбувається навколо вас. У деяких
країнах прослуховування музики в навушниках під
час керування автотранспортом вважається правопорушенням.

1. Навушники не вмикаються.
Перевірте рівень заряду навушників. Якщо рівень
заряду дуже низький, заряджайте навушники мінімум 30 хвилин.

2. Навушники не сполучаються з вашим пристроєм або підключення пристроїв займає тривалий час.
(1) Переконайтеся, що в навушниках включений
режим пошуку (блимає червоний і синій колір індикатора)
(2) Переконайтеся, що навушники не підключені до
інших пристроїв і що ваш смартфон не підключений
до іншої Bluetooth гарнітури.
(3) Рекомендується натиснути і утримувати кнопки
«Vol +» і «Vol-» протягом 5 секунд. Історія сполучень
навушників очиститься і автоматично увімкнеться
режим пошуку пристроїв. Якщо пристрої все ще не
сполучаються, перезавантажте смартфон.
3. Мій Android пристрій успішно підключився до
навушників, але виникли проблеми з відтворенням музики.
Після успішного поєднання пристроїв увійдіть в
меню Bluetooth вашого смартфона, з правого боку
натисніть на вікно з назвою вашого девайсу і переконайтеся, що опція «Media Audio» включена.

4. Мій Android пристрій успішно підключився до
навушників, але виникли проблеми зі звуком під
час дзвінків.
Після успішного поєднання пристроїв увійдіть в
меню Bluetooth вашого смартфону, з правого боку

натисніть на вікно з назвою вашого девайса і переконайтеся, що опція «Media Audio» включена.

5. Нестабільне Bluetooth підключення.
(1) Скоротіть відстань між навушниками і вашим
смартфоном. Переконайтеся, що між пристроями
немає ніяких твердих бар’єрів або перешкод.
(2) Тримайте пристрій подалі від джерела сильних
перешкод, таких, як Wi-Fi і GPRS.
(3) Переконайтеся, що Bluetooth антена на вашому
пристрої не заблокована.

6. Під час використання інших music / video додатків деякі функції in-line управління не співпадають з функціями, описаними в інструкції.
Операційна система вашого пристрою та інші music
/ video додатки можуть мати різні настройки in-line
управління. Ми рекомендуємо використовувати ті
music / video додатки, які спочатку передбачалися
для вашого пристрою.

7. Я встановлюю максимальну гучність за допомогою in-line управління, але гучність звуку не
змінюється.
У різних операційних системах, особливо в деяких
системах Android пристроїв, навушники і смартфон
мають окремі системи управління гучністю. Будь ласка, збільшуйте звук на обох пристроях до бажаного
рівня гучності.

Xiaomi-Mi.com
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Наявність токсичних і шкідливих речовин

1 More Bluetooth навушники відповідають вимогам директиви Європейського Союзу
RoHS 2.0 (2011/65 / EU).
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