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експлуатація гарнітури

Основні функції

Прийняти виклик
Під час вхідного дзвінка підійміть гарнітуру, щоб
прийняти виклик.

Bluetooth-гарнитура Coowoo
Використання
а) Виберіть амбушюр відповідного розміру

Устройство
Багатофункціональна
кнопка

Вийміть гарнітуру з блоку живлення.
Вставте гарнітуру в вухо, як зображено на малюнку.
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с) Підключення

до смартфону

мерехтіння червоно-синього
індикатора

Динамік
Амбушюр

Амбушюри середнього розміру підходить більшості
користувачів, тому в перший час рекомендуємо використовувати саме їх.

Завершити розмову
Вставте гарнітуру назад в блок живлення, і пристрій
автоматично припинить цю розмову.

Увімкніть режим сполучення пристроїв в смартфоні
Увімкніть Bluetooth, відкрийте пошук і знайдіть «ВС
200», після чого виберіть його для сполучення.

Повторний набір останнього номеру
У режимі очікування або під час прослуховування
музики, двічі натисніть на «багатофункціональну
кнопку».
Подвійне
натискання
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Основні функції
Відхилити виклик
Під час вхідного дзвінка (швидке мерехтіння синього
індикатора), натисніть і утримуйте багатофункціональну
кнопку близько 1 секунди.

Натисніть і утримуйте

Відтворення / Пауза
Під час прослуховування музики, натисніть на «багатофункціональну кнопку» або виконайте цю операцію в
музичному програвачі смартфона.

Коротке натискання

Підключення двох смартфонів
1. Після підключення ще одного смартфона, вимкніть
Bluetooth-гарнітуру Coowoo.
2. Кілька разів натисніть «багатофункціональну кнопку»,
поки червоно-синій індикатор знову не почне мерехтіти.
Увімкніть Bluetooth на другому смартфоні, відкрийте
пошук і виберіть «ВС200» для сполучення пристроїв.
Натисніть і утримуйте, поки не
почне мерехтіти індикатор
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Доступні пристрої
3. У списку підключених пристроїв по Bluetooth першого
смартфона, знайдіть пристрій «ВС200» і виберіть його
для сполучення. Таким чином, ви успішно підключіть
два смартфона.

Прийняття вхідних дзвінків і їх перемикання
Натисніть на «багатофункціональну кнопку», щоб прийняти вхідний дзвінок. Якщо в цей час надходить ще
один вхідний дзвінок на інший смартфон, двічі натисніть на «багатофункціональну кнопку», щоб прийняти
його і активувати утримання вхідного дзвінка першого
смартфона. Завдяки подвійному натисканні «багатофункціональної кнопки» ви зможете перемикатися з
одного вхідного дзвінка на інший.
Smart включення / вимикання гарнітури в залежності від включення / вимикання запалювання
1. При включенні запалювання автомобіля гарнітура
автоматично включається і сполучається зі смартфоном;
2. При виключенні запалювання автомобіля гарнітура
автоматично вимикається і від’єднується від смартфона.

Запуск двигуна - подача живлення - включення гарнітури - автоматичне сполучення

Вимикання запалювання - вимикання подачі живлення - автоматичне від’єднання гарнітури через 10 хвилин - автоматичне вимикання

Нагадування про низький
рівень заряду
Гарнітура може нагадувати
про низький рівень заряду
за допомогою індикації або
звукової сигналізації.

Підзаряджання гарнітури
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Основні характеристики

Під час підзарядки, постійно горить червоний індикатор;
коли пристрій повністю заряджений, вмикається синій
індикатор.

Підзарядження смартфону

Модель: ВС200;
Bluetooth Edition: V4.0;
Розміри: гарнітура 20х23мм; блок живлення 20х87мм;
Вага: 28г .;
Вхідна потужність: DC9V-28V;
USB вихід: DC5V / 1А;
Час роботи в режимі очікування: 48г .;
Час розмови: 1.5ч .;
Час підзарядки: приблизно 1.5ч .;
Підтримка протоколів: HSP, HFP, A2DP, AVRCP;
Частота (Hz): 2.40GHz - 2.48GHz;
Відстань: 10м.

Гарантійне обслуговування

U
I

Підключіть USB кабель до блоку живлення для підзарядки смартфона.

Гарантія

Термін надання гарантії якості даного пристрою: 12 місяців з моменту його покупки.
Безкоштовне гарантійне обслуговування

Якщо протягом дії терміну гарантійного обслуговування
виникли будь-які проблеми з якістю даного пристрою,
після надання гарантійного талона та інших документів,
що підтверджують придбання даного товару, користувач
може проконсультуватися з компанією-дистриб’ютором
і скористатися безкоштовним гарантійним технічним
обслуговуванням.
Умови, при яких не надається гарантійне технічне
обслуговування:

Якщо виникла необхідність в гарантійному обслуговуванні, зв’яжіться зі службою клієнтського обслуговування.

Виробник: ТОВ «Kewo Technology Development
Company», Пекін.
Адреса: Пекін, р-н. Haidian, вул. Shangdishi, зд.Huihuang
Guoji 4, 1904.

1. Відсутність гарантійного талона або пошкодження марки гарантійного технічного обслуговування;
2. Пошкодження, що виникли в результаті самостійного
розбирання пристрою;
3. Пошкодження, що виникли в результаті попадання на
пристрій води, його падіння або в разі виникнення механічних пошкоджень через людський фактор;
4. Пошкодження при форс-мажорних обставинах.

Гарантійні зобов’язання

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про
якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування
входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни
або повернення товару Ви повинні пред’явити квитанцію.
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення
проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного
обслуговування Coowoo визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару,
повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Coowoo визначає проблему, після чого
Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр
сервісного обслуговування Coowoo визначає проблему,
після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Список несправностей

1. Ви погано чуєте звук в гарнітурі;
2. Під час розмови, людина, з якою ви розмовляєте, не
чує вас;
3. Проблеми з підзарядкою гарнітури;
4. Проблеми з підзарядкою смартфона;

A
U
.I

Рекомендації

Увага!

1. Перед першим використанням необхідно уважно прочитати інструкцію і зберігати пристрій належним чином;
2. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити пристрій;
3. Якщо ви не користувалися пристроєм протягом тривалого часу (більше 3 місяців), зарядіть його;
4. Обов’язково вибирайте зарядні пристрої з наявністю державної сертифікації
ССС.

1. При будь-яких обставин не розбирайте і не ремонтуйте самостійно Bluetooth-гарнітура
Coowoo, це може стати причиною пожежі, електричним поломок або навіть повної поломки
даного пристрою;
2. Не зберігайте пристрій у місцях дуже високою або дуже низькій температурі (нижче 0С
або 45С і вище);
3. Не допускайте занадто близького контакту дітей і тварин з цим пристроєм;
4. Не використовуйте даний пристрій під час грози, оскільки подібні погодні умови можуть
негативно вплинути на якість роботи пристрою і збільшують ризик ураження електричним
струмом;
5. Не використовуйте масло або інші леткі рідини для чищення пристрою;
6. Не допускайте попадання рідини в пристрій, також небажаний будь-який контакт з вологою.
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