Hataları aşağıdaki önlemlerden biri ya da birkaçı ile
düzeltmek için:
· Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
· Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
· Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre

MJ451
Bluetooth Gözlük
Kullanım Kılavuzu

üzerindeki bir prize bağlayın.
· Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine danışın.
Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimini
karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama
olmaksızın taşınabilir maruz kalma koşullarında
kullanılabilir.

Sertifikalı Ürün

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce
bu kılavuzu baştan sona gözden geçirin.

BAŞLARKEN
Her şeyden önce, ürünlerimizi kullandığınız için teşekkür
ederiz! Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve bu
ürünü doğru şekilde kullanın. Daha iyi hizmet verebilmek
için bu kullanım kılavuzunun içeriği değiştirilebilir, ürün
performansı ve işlevleri nedeniyle meydana gelen
değişiklikler ayrıca bildirilmeyecektir.

Şarj Etme
Gözlükleri bir güç kablosuyla manyetik olarak şarj edin.

ÜRÜN NUMARASI

Gözlükler şarj sırasında kapalıdır.

AJ01 açık yönlü sesli akıllı gözlük, bu ürün stereo
fonksiyonlu, basit kullanımlı, taşıması kolay bir Bluetooth
gözlüğüdür.

TALIMATLAR
Mikrofonlar

Durum
Işığı

Şarj
Girişi

Açmak/kapatmak için sol veya sağ düğmeye uzun basın

Açma / Kapatma

İşlev
Düğmesi
Hoparlör

Bağlantı olmadan 5 dakika güç açın veya 5 dakika bağlanmadan
bağlantı aralığını aşın. Otomatik ve senkron olarak kapanacakır.

Şarj Girişi

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

MY DEVICES

AJ01

Sol ve sağ gözlük düğmeleri ayrı ayrı açılır, sol düğmeye veya
sağ düğmeye yaklaşık 2 saniye uzun basın. Kapatmayı otomatik
olarak senkronize etmek için sol düğmeye veya sağ düğmeye
yaklaşık 5 saniye basın;

MY DEVICES

AJ01

No Connected

Connected

Aramalar

Bağlantı / Eşleştirme

Bir aramayı cevaplamak için tıklayın. Kapatmak için tıklayın.

Her iki kulaklık da açıldıktan sonra otomatik olarak eşleşir.

Aramayı reddetmek için 2 saniye uzun basın.

AJ01'i eşleştirmek için telefon ayarlarında Bluetooth listesini
açın.

2s

Müzik Çalma

Sesli Asistan

Oynatmak için tıklayın. Duraklatmak için tıklayın. Sonraki şarkıyı çalmak

Sesli asistanı açmak için "Di" istemi sesini duyduktan sonra

için çift tıklayın. Önceki şarkıyı çalmak için üç kez tıklayın. Gözlükte ses

2 saniye boyunca uzun basın ve düğmeyi bırakın. Sesli

ayar düğmesi yoktur, telefondan ses büyüklüğünü ayarlamanız gerekir.

asistandan çıkmak için tıklayın.

Ürün Parametreleri

Düşük Gecikme Modu
Sınırsız durumda, düşük gecikme moduna girmek için dörtlü
tıklayın.

Gözlük Çerçeve
Rengi

Mat
Siyah

Bluetooth
Protokolü

BLE5.0

Gözlük Çerçeve
Materyali

TR90

Batarya
Kapasitesi

One-sided
90mAh

TAC

Şarj Gerilimi /
Şarj Akımı

5V/160mA

Ürün Ağırlığı

44.8g

Şarj
Süresi

90min

Su Geçirmezlik
Seviyesi

IPX4

Sürekli Oynatma
Süresi (%100 Şarj)

Yaklaşık 5
saat

Çalışma
Sıcaklığı

0-45(℃)

Gözlük Lensi

Fabrika Ayarlarını Geri Yükle / Eşleştirme Kayıtlarını Temizle
Kapanma durumunda, eşleştirme kayıtlarını temizlemek için
8 saniye boyunca uzun basın

BLE5.0, ana akım akıllı telefonlar ve diğer Bluetooth
cihazlarıyla uyumludur.
Her iki taraftaki fiziksel düğmeler, çalışma biçiminde
tutarlıdır.
Her iki taraftaki çift hoparlör, yönlü olarak çalar.
%100 / %60 ses seviyesinde sürekli olarak 5 saat / 8 saat
oynatılabilir. Temizlemeye izin verilmez.

Düşük Pil Sesli Uyarısı
Gözlüklerin gücü 3.4V'den az olduğunda, düşük pil sesli uyarısı
dakikada bir başlar.

İçindekiler

5.Gözlükleri emici süet bir bezle nazikçe temizlemeye çalışın.
6. Merceği tek yönde temizleyin. geri temizlemeyin
ve ileri ne de dairelerde.
7. Pil sıcaklığının üzerine çıkması durumunda ürün duracaktır.
(-10℃-- 60℃)

Gözlük x1

Önlemler

Şarj Kablosu x1

1. Yangına yol açmamak veya elektron bozulması ile ürüne
zarar vermemek için ürünü herhangi bir nedenle sökmeyin,
bakımını yapmayın veya yeniden takmayın.
2. Ürünü aşırı düşük (<0℃) veya yüksek (>45℃) sıcaklık
ortamına koymayın.
Temizleme Bezi x1

Kullanma Kılavuzu x1

Tips

3. Ürünü sıvıya batırmayın veya ıslatmayın.
4.Gözlüğü güneşte uzun süre maruz bırakmayın, aksi halde
bozulma, yanma veya kırılmaya neden olmaz.
5. Metal nesneleri mıknatıslayarak kısa devreye neden

1. Lütfen kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve

olmamak için, güç kablosunun manyetik ucunu metal

ardından kılavuzu iyi saklayın.

nesnelerin yakınına koymayın.

2. Lütfen ürünü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

6. Alkol, amonyum hidroksit veya aşındırıcı içeren herhangi bir

3. Ürün iki haftadan fazla şarj edilmezse, lütfen kullanmadan

çözücü, kimyasal veya temizleyici kullanmayın.

önce şarj edin.

7. Herhangi bir açıklığa herhangi bir sıvı yapmayın.

4. Kirli lensi doğrudan temizlemeyin. Ördekleri nemlendirin ve
ardından gözlük bezi ile kurulayın.

Önemli Güvenlik Bilgisi
1.Ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için lütfen

8. Lütfen ürünü kuru tutun.

kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyunuz.

9. Ürün veya diğer bileşenler normal şekilde çalışmıyorsa,

2. Üretici tarafından onaylanmayan güç, şarj cihazı veya pilin

bunları kendi başınıza onarmayın.

kullanılması yangın, patlama ve diğer tehlikelere neden

10.Diğer cihazları bağlarken, isteğe bağlı olarak benzersiz

olabilir.

cihazları bağlamadan lütfen kılavuzdaki bağlantı yöntemine

3. Lütfen cihaz tipine uygun ve üretici firma tarafından

bakın.

onaylanmış aksesuarları kullanınız.

11.İşitme bozukluğu yaşamamak için ürünü yüksek sesle

4. Lütfen ürünü 0℃-35℃ sıcaklık aralığında kullanın ve ürünü

kullanmayın.

ve aksesuarlarını -20℃-45℃ sıcaklık aralığında saklayın.
Ortam sıcaklığının aşırı yüksek veya düşük olması ekipman

Uyarılar

arızasına neden olabilir.
5.Tam olarak şarj edildikten sonra lütfen şarj cihazını ve
ürünün bağlantısını kesin ve şarj cihazını fişten çekin. Ürünü

Lütfen ilgili kural ve düzenlemelere uyun ve ürünü aşağıdaki

sürekli olarak 12 saatten fazla şarj etmeyin.

ortamlarda kullanmayın:

6. Ürünü sökmeyin, çarpmayın, sıkmayın veya ateşe atmayın.
Şiddetli bir genişleme durumunda, artık kullanmayın.
7. Ürünü yüksek sıcaklıktaki ortama koymayın, patlamaya
neden olmaz.

1. Ürünü benzin istasyonu, akaryakıt terminali, kimyasal depo
ve yanıcı ve patlayıcı petrol ve gaz veya kimyasalların
depolandığı diğer ortamlarda kullanmayınız.
2. Ürünü ameliyathane, acil servis, yoğun tedavi bölümü vb.
yerlerde kullanmayınız. (Tıbbi ekipmanı rahatsız etmemek için
lütfen ürünü yapay ortamlardan uzak tutunuz.

FCC Uyarıları
kalp pili, işitme cihazı, koklear implant ve diğer tıbbi cihazlar.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur.

Lütfen ürünü kalp pillerinden 15 cm uzakta tutun.)

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

3.Ürünün tıbbi ekipmanın yanında kullanılması durumunda,

(1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve (2) bu

lütfen doktorlara ve üreticilere danışın.

cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek

4. Sürüş sırasında ürünü kullanmak için lütfen tüm güvenlik

enterferanslar da dahil olmak üzere alınan her türlü

uyarılarına ve düzenlemelerine uyunuz.

enterferansı kabul etmelidir.

5. Ürünü, yıldırım çarpması ihtimaline karşı, fırtınalı havalarda
açık havada kullanmayın.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan

6. Elektrik çarpmasına, fiziksel yaralanmaya, yangına ve şarj

herhangi bir Değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının

cihazına zarar vermemek için şarj cihazını banyo gibi yüksek

ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman

sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın.

test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B

7. Lütfen her koşulda ilgili yasaklanmış kural ve

Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu

düzenlemelere uyun.

sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı
makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu
ekipman, kullanımlar üretir ve radyo frekansı enerjisi
yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve
kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden
olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya
televizyon alımında, ekipmanı kapatıp açarak
belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının
denemesi önerilir.

