
Οδηγίες Σύνδεσης:
Αφαιρέστε τα δύο ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, 
τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν και θα συζευχθούν 
αυτόματα και μπορεί να γίνει η αναζήτηση της 
συσκευής μέσω Bluetooth.

Σε περιπτωση που η σύζευξη μεταξύ των ακουστικών 
είναι ανεπιτυχής, επαναφέρετε τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα και τα δύο 
ακουστικά για 12 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε εκ νέου τα ακουστικά και θα 
συζευχθούν αυτόματα.

Λειτουργίες:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

απάντηση / απόρριψη / επανάκληση κλήσεων,
αναπαραγωγή / παύση / εναλλαγή τραγουδιών,
έλεγχο της έντασης από τα ακουστικά,
ενεργοποίηση Siri 

Κάντε κλικ μία φορά: παύση / αναπαραγωγή μουσικής 
(λειτουργία ακρόασης μουσικής)
Κάντε κλικ μία φορά: απάντηση / κλείσιμο 
(λειτουργία κλήσης)
Κάντε διπλό κλικ στο αριστερό αυτί: μειώστε την ένταση
Κάντε διπλό κλικ στο δεξιό αυτί: αυξήστε την ένταση
Κάντε κλικ τρεις φορές στο αριστερό αυτί: μεταβείτε στο 
προηγούμενο τραγούδι
Κάντε κλικ τρεις φορές στο δεξιό αυτί: μεταβείτε στο 
επόμενο τραγούδι 
Πατήστε 2 δευτερόλεπτα στο αριστερό αυτί: επανάκληση 
του τελευταίου αριθμού κλήσης 
Πατήστε 2 δευτερόλεπτα στο δεξιό αυτί: ξυπνήστε Siri

H Συσκευασία Περιλαμβάνει:
- 2* Bluetooth Ακουστικά
- 1* Θήκη Φόρτισης και μεταφοράς
- 1* Οδηγίες Χρήσης
- 1* USB Καλωδιο Φόρτισης

Ενεργοποίηση Ακουστικών
Πιέστε και τα δύο ακουστικά για περίπου 2 
δευτερόλεπτα μέχρι η φωτεινή ένδειξη γίνει 
μπλε.

Απενεργοποίηση Ακουστικών
Πιέστε ένα από τα δύο ακουστικά για περίπου 5 
δευτερόλεπτα μέχρι η φωτεινή ένδειξη γίνει 
κόκκινη.

Safety Precautions
This product contains a built-in lithium battery. Do not 

expose the product to strong sunlight, fire, or dispose 

it in fire, which may result in explosion. Deal with dispo

-sal of batteries in accordance with local regulations 

and do not treat them as household waste. Do not

allow the equipment to come into liquid, because this 

will cause serious damage to the equipment. Do not 

place the equipment in an environment where the tem

-perature is too high (above 45 degrees Celsius) or too 

low (below 0 degrees Celsius).
Μαξιλαράκι

Σημείο Φόρτισης

MIC
Κουμπί 
ενεργοποίησης

Φωτεινή ένδειξη

Micro USB Θύρα

True wireless Earphones 

Οδηγίες Χρήσης

Παράμετροι
Bluetooth version: Bluetooth 5.0 
Χρόνος Φόρτισης: 1 to 1.5 ώρες 
Χρόνος Ομιλίας :5 ώρες 
Εμβέλεια:10 μέτρα

页面高度7.5cm,宽度等比例缩放

Turbo-X Capsule

Φόρτιση Ακουστικών
1.Το Φώς του ακουστικού είναι κόκκινο όταν φορτίζεται

2.Το Φώς του ακουστικού είναι μπλε όταν είναι πλήρως 
 φορτισμένο
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