MOZARD
User Guide
Wearing the headphone
Select the right ear tips
Charging the headphone
Accessories not included
Flashing red
Steady red on
Steady blue on
Use the included USB cable to charge your
headphone.
Make sure they are fully charged before first use.
Pairing bluetooth device
Menu
Bluetooth on
Add Device
Rapidly flashing blue&red
Pairing mode
Slowly flashing blue
Connected to a device
Hearing Safety
Do not turn the volume so high that you're
unable to hear your Surroundings
Music and call control
1 click: volume up
Press and hold: track forward
1 click: play/pause music; answer/hang up call
2 click: activate *Siri/ other voice control
software
Press and hold: power on/off
1 click: volume down
Press and hold: track backward
*Siri is supported when connected to an iOS or
macOS device
Battery indicator while connected on Apple®
devices

MOZARD
Hướng Dẫn Sử Dụng
Đeo Tai Nghe
Chọn đệm tai phù hợp
Sạc tai nghe
Không bao gồm phụ kiện
Đèn đỏ sáng nhấp nháy khi pin yếu
Đèn sáng đỏ sáng ổn định khi đang sạc pin
Đèn sáng xanh khi sạc đầy pin
Sử dụng cáp USB đi kèm để sạc tai nghe.
Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu tiên.
Ghép nối thiết bị bluetooth
Menu
Bật Bluetooth
Thêm thiết bị
Đèn xanh và đỏ sáng nhấp nháy
Chế độ ghép nối
Đèn màu xanh nhấp nháy chậm dần
Kết nối với thiết bị
An toàn khi đeo tai nghe
Không bật âm lượng quá lớn khi đeo tai nghe
Điều khiển cuộc gọi và nghe nhạc
Ấn 1 lần: tăng âm lượng
Nhấn và giữ: chuyển bài hát tiếp theo
Ấn 1 lần: phát/dừng nhạc; trả lời/gác cuộc gọi
Ấn 2 lần: kích hoạt *Siri/phần mềm điều khiển
giọng nói khác
Nhấn và giữ: Bật/tắt nguồn
Ấn 1 lần: Giảm âm lượng
Nhấn và giữ: chuyển về bài hát trước
* Siri được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị iOS hoặc
macOS
Chỉ hiển thị mức pin trong khi kết nối trên thiết bị
Apple®

