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ЗА ARTICA LUST
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Усилване на звука/следваща песен
Включване/изключване
Пускане/пауза
Намаляване на звука/предишна песен
USB порт за зареждане
Вход за 3,5-милиметров жак
LED светлинен индикатор
Микрофон

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ARTICA 
LUST
BLUETOOTH СТЕРЕО 
СЛУШАЛКИ

Добре дошли в това ръководство за употреба. 
В него ще научите как да използвате Bluetooth 
стерео слушалките Artica Lust.
Моля, прочетете внимателно неговото 
съдържание, преди да пристъпите към 
употреба.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ
Зареждане за първи път
Преди да използвате слушалките, моля, заредете 
напълно батерия им.

Зареждане посредством USB кабел
1. Поставете USB кабела в обособения порт на персоналния 

ви компютър.

2. Включете другата страна на USB кабела в порта
за зареждане на слушалките.

Включване на червена светлина → Зареждане
Включване на синя светлина  → Зареждането е приключило

3. Пълното им зареждане отнема около 2 часа.

Зареждане:

1. Батерията на слушалките е рециклируема.

2. Дръжте далеч и не изхвърляйте в близост 
до огън или запалими зони, за да 
предотвратите експлозия .

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
СЛУШАЛКИТЕ
Функция

Включване

Изключване

Oперация

Натиснете бутона за включване/изключване за около 3-5 
секунди и го задръжте, докато синята светлина не започне 
да мига.

Натиснете бутона за включване/изключване за около 
5-6 секунди и го освободете, докато светлината не 
угасне.
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Функция Операция Светлинен идикатор

Влезте в
режим на 
свързване

Уверете се, че слу-
шалките са изключени, 
а ако не са, първо ги 
изключете.
Натиснете бутона за
включване/изключване 
за около 5 секунди и
го отпуснете, докато 
синята и червената
светлина не започнат
да мигат после-
дователно. 

Синята и червената
светлина трябва да
мигат последователно.

• Активирайте Bluetooth функцията на мобилния си 
телефон и от списъка с намерени устройства изберете 
"NGS ARTICA LUST".

• След успешно свързване индикаторът за слушалките 
става син.  

Забележка:
• Ако сдвояването е неуспешно, първо изключете 

слушалките и след това ги свържете отново, както е 
посочено по-горе в инструкциите.

• След като свързването бива успешно, слушалките и 
мобилният ви телефон ще се запомнят автоматично, 
без необходимост от повторно сдвояване при следваща 
употреба. 

• Ако искате да свържете слушалките с други устройства, 
направете го по същия ред, както е посочено по-горе в 
инструкциите.  

• Моля, дръжте слушалките и мобилния телефон на 
разстояние до 1 метър при свързване.

• Включете слушалките в режим на свързване. 	

СВЪРЗВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ С 
BLUETOOTH УСТРОЙСТВА
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Безжична Bluetooth връзка - V 4.2
Hands free
Контролни бутони
Работен обхват: до 10 метра
Литиево-йонна батерия (3,7V/300mAh)
Време за работа: 10 часа

ГАРАНЦИЯ
Ограничена гаранция. NGS гарантира, че всички 
хардуерни продукти, придружаващи тази докумен-
тация, нямат съществени дефекти в материала и 
изработката за период от две (2) години, три (3) години 
или пет (5) години от датата на закупуване. 
Ограничената гаранция на NGS™ е непрехвърляема и 
се важи само за първоначалния купувач на продукта. 
Настоящата гаранция ви дава конкретни права и може 
да имате и други такива, които се различават според 
местните закони.
Гаранция на батерията. Батерията е потребителски 
продукт и като такъв е в гаранция за период от 12 
месеца.

Ако някога в бъдеще ви се наложи да изхвърлите
този продукт, моля, имайте предвид, че:
Отпадъците от електрически продукти не трябва
да бъдат изхвърляни заедно с битовите такива. 
Моля, рециклирайте електрическото си оборудване, 
където има обособени за целта съоръжения.
Консултирайте се с местните власти или с търговеца 
на дребно за съвет относно рециклирането на 
устройството (Директива относно отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване).

Внимание!
Слушането на силна музика за продължителен 
период от време може да увреди слуха ви! Моля, 
бъдете внимателни с нивата на звука!
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