Що таке кісткова провідність?
Кісткова провідність - це передача звуку у внутрішнє вухо через кістки черепа. Це означає, що
електричні сигнали перетворюються на коливання різної частоти, які ведуть у внутрішнє вухо
безпосередньо без проходження зовнішнього слухового проходу або середнього вуха,
викликаючи при цьому коливання завитка.
Найгучнішим історичним прикладом використання можливостей даної технології є творчість
Бетховена, який останні роки життя міг сприймати музику лише шляхом прикладання до кісток
черепа різні провідні пристрої.

Ласкаво просимо
Дякуємо Вам за придбання гарнітури з кістковою провідністю Sigma mobile X-music H81. Будь
ласка, прочитайте ретельно цю інструкцію по експлуатації перед використанням пристрою, щоб
уникнути пошкодження внаслідок неправильного використання. Будь ласка, зверніть особливу
увагу на інформацію з техніки безпеки.

Як надягати

Зовнішній вигляд

Комплектація

Гарнітура X-music H81
Micro-USB кабель
Беруші
Інструкція користувача
Гарантійний талон

1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт

Заряджання гарнітури
1. Про низький рівень заряду батареї свідчить блимаючий червоний колір LED індикатора.
Необхідно зарядити акумулятор.
2. Для заряджання приєднайте пристрій за допомогою micro-USB кабелю до надійного
джерела живлення. Під час заряджання LED індикатор світиться червоним.
3. Типовий час заряджання – 2 години. Коли заряджання закінчиться LED індикатор буде
світитися синім.
Увага: Тримайте USB-порт сухим та чистим. Не заряджайте пристрій одразу після тренування
або плавання, оскільки може трапитися витік електроенергії внаслідок можливого
накопичення вологи в micro-USB роз’ємі.

Підключення до інших пристроїв (Сполучення)
1. Для входу в режим «Сполучення» зробіть наступне:
A. Гарнітура вимкнена. Будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд,
поки індикатор не почне швидко блимати між червоним і синім світлом.

B. Гарнітура увімкнена, але не під’єднана. Будь ласка, натисніть та утримуйте багатофункціональну
клавішу 3 секунди, поки індикатор не почне швидко блимати між червоним і синім світлом.
C. Гарнітура увімкнена та знаходиться в режимі очікування. Будь ласка, натисніть та утримуйте
багатофункціональну клавішу 6 секунд, поки індикатор не почне швидко блимати між червоним і
синім світлом.
D. Гарнітура увімкнена та під’єднана до іншого пристрою. Для «Сполучення» з бажаним
пристроєм, спочатку призупиніть активність на поточному пристрої (відтворення музики або
прийом виклику), натисніть та утримуйте багатофункціональну клавішу 6 секунд, поки індикатор
не почне швидко блимати між червоним і синім світлом.
2. Увімкніть Bluetooth на бажаному пристрої, знайдіть у списку "X-music H81” та натисніть
Сполучити.
3. Сполучення виявиться вдалим, якщо LED індикатор блимає синім кожні 5 секунд. При цьому у
iPhone/iPad та на деяких пристроях на Android у рядку стану буде відображатись стан батареї
гарнітури.

LED індикація
Колір
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Значення

Червоний

Блимання

Низький заряд батареї

Червоний

Світіння

Заряджання/З’єднано

Синій

Світіння

Заряджання закінчено

Червоний & Синій

Почергове блимання

Сполучення

Синій

Одиночне блимання кожні 5 сек

Успішно сполучено

Синій

Подвійне блимання кожні 2 сек

Не сполучено/Режим очікування

Фіолетовий

Однократно 1 сек

Увімкнення/Вимкнення

Керування
Керування гарнітурою
Функція

Дія

Підтвердження LED та звук

Увімкнення

Натисніть та утримуйте кнопку
живлення
4 сек

Синій спалах 1с; Звук

Вимкнення (вручну)

Натисніть та утримуйте кнопку
живлення
4 сек

Синій спалах 1с; Звук

Вимкнення (автоматичне)

В режимі очікування більше
10 хв/Напруга батареї нижче
2,7 В

Сполучення

Натисніть та утримуйте кнопку
живлення
6 сек
Натисніть та утримуйте

Почергове блимання синій і
червоний; звук

багатофункціональну клавішу
6 сек
З’єднано
Повторне з’єднання (вручну)

Швидко натисніть
багатофункціональну клавішу

Одиночне блимання синім
кожні 5 сек; звук

Керування відтворенням музики
Функція

Дія

Підтвердження LED та звук

Відтворення/Пауза

Натисніть клавішу

Звук

Попередній/Наступний

Натисніть та утримуйте 2
сек клавішу "-"/"+"

Звук

Гучність збільш/зменш

Натисніть клавішу "-"/"+"

Звук

Примітка. Функції "Відтворення/Пауза, Попередній/Наступний" можуть бути відключені у
відповідності з індивідуальними налаштуваннями телефонів та інших Bluetooth пристроїв.
Керування викликами
Функція

Дія

Підтвердження LED та звук

Відповісти/Закінчити

Натисніть клавішу

Звук

Відбій виклику

Натисніть та утримайте 2
сек клавішу

Звук

Повторний набір номеру

Швидке подвійне
натискання клавіші

Звук

Перемикання
гарнітура/телефон

Під час розмови натисніть
та утримуйте 2 сек клавішу

Звук

Гучність збільш/зменш

Натисніть клавішу "+"/"-"

Звук (макс гучність)

Можливі проблеми та їх розв’язання
Проблема

Можлива причина

Розв’язання

Пристрій не вмикається

Розряджена батарея

Необхідна зарядка

Пристрій не знаходиться

Поза радіусом дії

Піднесіть гарнітуру ближче
до пристрою, з яким
необхідно з’єднатись та
повторіть з’єднання

Немає звуку під час
відтворення музики

Збій з’єднання Bluetooth,
або не в режимі
приймання виклику

Повторіть сполучення, або
перемкніться в режим
телефонного виклику

Немає звуку під час

виклику

Bluetooth

Специфікація
IPX6 водозахищена гарнітура з технологією кісткової провідності
Час прослуховування музики: до 8 годин
Час в режимі очікування: до 10 днів
Час заряджання: близько 2 годин
Версія Bluetooth: V4.1, CSR8645 з підтримкою apt-X
Профілі Bluetooth: A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Радіус передачі даних: 10 м
Діапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
Чутливість мікрофона:-45±3dB
Тип мікрофона: з підтримкою шумоподавлення
Чутливість динаміка: 100±3dB
Тип динаміка: з технологією кісткової провідності
Рейтинг водостійкості: IPX6
Підтримка одночасного з’єднання з двома пристроями

З’єднання з декількома пристроями
1. Після успішного сполучення с першим Bluetooth пристроєм, вимкніть гарнітуру та Bluetooth у
першому пристрої.
2. Увімкніть гарнітуру знову, та проведіть сполучення з другим Bluetooth пристроєм.
3. Увімкніть Bluetooth у першому пристрої та з’єднайте гарнітуру знову.
4. Тепер гарнітура одночасно з’єднана з обома Bluetooth пристроями з можливістю легкого
перемикання між ними.
Увага: Пріоритет з’єднання визначається підключеними пристроями.

Зберігання та обслуговування
1. Зберігання. Зберігайте пристрій в сухому приміщенні
2. Обслуговування:
 Рекомендована температура навколишнього середовища 0-45℃ (32-113℉); занадто
прохолодне/тепле/вологе середовище може призвести до зниження терміну служби
батареї та загальної продуктивності.
 Уникайте використання пристрою під час грози.
 Зарядіть пристрій, перш ніж використовувати його після довготривалого простою.
 Очищуйте виріб за допомогою сухої тканини.
 Якщо вода, що залишилася / або піт знаходиться всередині порту USB, просто висушіть
його за допомогою м'якої тканини.
 Тримайте пристрій подалі від гострих кромок / точок.

