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1. Загальні функції 

Включення Натисніть кнопку живлення та утримуйте поки 
індикатор не загориться синім. Якщо мається 
пристрій, підключений раніше, відбудеться 
автоматичне підключення цього пристрою, в 
іншому випадку, коли ви увійдете в режим 
спряження, червоний і синій світлодіоди будуть 
послідовно блимати. 

Вхід у режим 
спряження 

Якщо продукт був спряжений раніше, при 
включенні відбудеться його автоматичне 
підключення до пристрою. Якщо він не був 
спряжений, він увійде в режим спряження, 
червоний і синій світлодіоди будуть послідовно 
блимати, і при підключенні, синій світлодіод 
блимає синім кольором двічі через кожні 5 
секунд. 

Спряження У режимі спряження для виконання процедури 
спряження використовуйте мобільний телефон з 
функцією Bluetooth або інший провідний пристрій 
Bluetooth. 

Вимкнення Коли пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте 
кнопку живлення протягом 4 секунд, червоний 
світлодіод блимає протягом 1 секунди, потім 
вимикається. 

Зарядка Підключіть зарядний пристрій до порту пристрою. 
(Червоний індикатор LED горить.) 

Відповідь на 
виклик 

Щоб відповісти на вхідний виклик, натисніть на 
кнопку живлення. 

Завершення 
виклику 

Щоб завершити виклик, натисніть знову на кнопку 
живлення. 

Переадресація 
виклику між 
гарнітурою і 
пристроєм 

Натисніть та утримуйте кнопку живлення 
протягом 1 секунди, щоб зробити переадресацію 
виклику між мобільним телефоном і пристроєм 
під час поточного виклику. 
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Відхилити 
виклик 

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть та 
утримуйте кнопку живлення протягом 1~2 секунд. 

Другий 
вхідний 
дзвінок 

Якщо під час розмови надходить ще один вхідний 

дзвінок, швидко натисніть кнопку живлення, щоб 

відповісти на другий дзвінок або натисніть та 

утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, 

щоб відхилити другий дзвінок. Коли ви 

відповідаєте на другий вхідний дзвінок, поточний 

вхідний дзвінок буде утримуватись. Натисніть та 

утримуйте середню кнопку протягом 1 секунди, 

щоб переключитися між другим викликом і 

попереднім викликом; натисніть на середню 

кнопку, щоб закінчити поточний дзвінок. 
Збільшення 
Гучності 

Для збільшення рівня гучності натисніть на кнопку 
“+”. 

Зменшення 
Гучності 

Для зменшення рівня гучності натисніть на кнопку 
“-”. 

Прискорене 
прокручування 
вперед 

Натисніть та утримуйте кнопку “V”. 

Прокручуванн
я назад 

Натисніть та утримуйте кнопку “Λ”. 

Наступна 

композиція 

Щоб перейти до наступної музичної композиції 
натисніть кнопку “V”. 

Попередня 
композиція 

Щоб перейти до попередньої музичної 
композиції, натисніть на кнопку “Λ”. 

Відтворення/П
ауза 

Коли гарнітура підключена, для 
відтворення/паузи музики натисніть на кнопку 
живлення. 

Режим 
очікування 

У режимі спарювання, якщо немає пристрою для 
підключення, гарнітура переходить в режим 
очікування. 

Автоматичне 
відключення 

У режимі очікування, якщо немає пристрою для 
підключення, гарнітура автоматично відключиться 
через 2 хвилини. 
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Скидання до 
заводських 
налаштувань 

Для повернення до заводських налаштувань, 
натисніть кнопку “+” та “-” та утримуйте 4 
секунди, червоний світлодіод блимне один раз. 
Інформація про сполучені пристрої буде 
видалена. Вам потрібно буде увійти у режим 
сполучення знову, щоб увімкнути функцію 
Bluetooth. 

2. Створення пари з телефоном або розважальним 
пристроєм: 
 Увімкніть телефон та переконайтесь, що функція Bluetooth 

включена. 
 Увімкніть Bluetooth-гарнітуру та перейдіть у режим створення  

пари. 
 Виконайте пошук пристроїв Bluetooth в телефоні, дотримуючись 

інструкцій на екрані телефону. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до керівництва користувача вашого 
телефону. 

 Після кількох секунд телефон відображатиме пристрій у списку 
«виявлених пристроїв». Виберіть його та дотримуйтесь інструкцій 
телефону для створення пари. 

 Якщо телефон запитує пароль або PIN-код, введіть 0000 в якості 
PIN або ключа доступу. 

 Телефон підтвердить створення пари; потім натисніть Yes/Ok. 
 Нарешті, виберіть «з'єднатися з пристроєм» з вашого телефону.  

3. Лінійний вхід 
HS-930BT має 3,5 мм аудіо лінійний роз'єм, коли батарея 
розряджена або коли не можуть бути використані бездротові 
пристрої. 


