
AIR 1 PLUS
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Преди да започнете да използвате този продукт, 

моля внимателно прочетете тези инструкции! 



Сдвояване и употреба
Заредете вашите слушалки Air 1 Plus поне за 15 мин 
преди употреба.

Извадете вашите безжични слушалки от кутията за 
зареждане. Разделечете ги на разстояние от поне 10 
см една от друга, докато LED лампичката на една от 
слушалките спре да мига. 



Изберете “Air 1 Plus” от Блутут менюто на вашия смарт-
фон, за да ги сдвоите и потвърдете сдвояването.

Когато поставяте слушалките в ушите си, 
внимавайте да не натискате повърхността с 
контролното бутонче, тъй като ако задържите 
за 5 седкунди, слушалките ще се изключат.



Ресетване и връщане към 
фабрични настройки

Изтрийте/Забравете “Air 1 Plus” от Bluetooth менюто на 
вашия смартфон.



Уверете се, че слушалките ви са заредени в кутйката 
за зареждане.
Докоснете и задръжте за 10 секунди сензорите на 
двете слушалки, докато LED лампичките примигнат 
3 пъти.

Вашите слушалки вече са ресетнати и можете да ги 
свържете към ново устройство.



Обаждания
Когато използвате слушалките ви за обаждания, 
имайте предвид, че и двете слушалки са активни по 
време на разговор. Ако искате да използвате само ед-
ната, оставете другата в кутийката и затворете капака.

Сензорен контрол
Докоснете сензорната повърхност за възпроизве-
ждане и пауза, повикване, промяна на силата на 
звука и достъп до гласов контрол на вашето мобилно 
устройство - Siri или Google Assistant.



Функции на бутоните
2 сек Включване
5 сек Изключване
10 сек Ресет

×1 Увеличаване на звук
×2 Намаляване на звук

×1 Старт/Пауза
×2 Следваща песен
×3 Предишна песен
×1 Приемане/Прекъсване на обаждане
×2 Отказване на разговор



Инструкции за безопастност 
Моля, дръжте продукта далеч от източници на топлина, 
от влага и намокряне, както и от малки деца, тъй като 
съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати!
Не разглобявайте продукта!
Този продукт трябва да се изхвърля разделно от 
битовите отпадъци, в съответствие с действащите 
разпоредби във вашата държава. Това гарантира, че 
старите продукти се рециклират по професионален 
начин и също така изключва отрицателни
последствия за околната среда.

Категории Аудио и Hi-Fi Слушалки

Съвместимост с платформи Универсална

Марка Happy Plugs

Вид продукт True Wireless, Слушалки с 
микрофон

Тип на свързване Bluetooth

Живот на батерията до 6 часа

Време за зареждане 2 часа



Контролер на звука Да

Микрофон Вграден

Bluetooth версия Bluetooth 5.2

Брой говорители 2

Размер говорители 13 mm

Съпротивление 16 Ohms

Чувствителност 107 dB

Честотна характеристика 20 Hz - 20 000 Hz

Подходящ за За дома и офиса

Интерес Музика, Технологии

Гаранция 24 месеца за фабрични 
дефекти

Правото на отказ и връщане за този продукт не се 
прилага, тъй като продуктът попада в законовите 
изключения по чл. 57 от ЗЗП - доставка на запечата-
ни стоки, които са разпечатани след доставката им 
и не могат да бъдат върнати поради съображения, 
свързани с хигиената или защита на здравето.
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Производител: Китай
Вносител: Ай Кю Аксесоари ЕООД

Адрес: гр.София, бул.Симеоновско шосе 258
Телефон за контакт: 0886444681
е-мейл: info@iqaccessoriesbg.com

За повече информация, моля посетете
www.happyplugs.com


