
USER GUIDE 

Mozard Air 3 

Bluetooth 5.0 

fast, easy, stable connection 

 

Charging 

1.Please put both earbuds in the charging case and close the lid. 

Match L and R on the charging case 

2.Please use the provided USB-C cable 

Connect to computer or USB 5V 1A (or less) output device. 

 

Charging 

3. Check charge status of the charging case 

4. Check charge status of the earbuds 

Rapidly flashing red when low battery  

Solid red when charging 

Solid blue and turn off in 5S when fully charged 

·Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time using. 

·Fully dry off the earbuds and the USB port before charging. 

 

Perfect fitting 

1. Try the eartips for perfect fit and proper seal. 

2. Insert the earbuds into the inner canal of your ears. 

3. Turn and lock for the best fit. 

 

First time Pairing 

1. Remove the earbuds from the case will automatically Power ON. 

2. Turn on Bluetooth in your device settings. 



Rapidly flashing blue and red when Bluetooth pairing 

3. Select "Mozard Air 3" in your device's Bluetooth settings to connect. 

Slowly flashing blue when Bluetooth paired 

 

Left Earbud 

TOUCH CONTROL 

Play / Pause music Answer / End a call 

Previous track 

Activate Siri or other voice assistant 

Volume down 

Reject a call 

Manually power on / off 

 

Right Earbud 

TOUCH CONTROL 

Play / Pause music Answer / End a call 

Next track 

Activate Siri or other voice assistant 

Volume up 

Reject a call 

Manually power on / off 

 

Connect to other devices 

1. Turn OFF Bluetooth from any previously connected device. 

2. Turn ON Bluetooth from new device. 

3. Removing the earbuds from the case will automatically Power ON.   

4. Select "Mozard Air 3" in devices settings to reconnect. 

 



Specifications 

Mozard Air 3 

Bluetooth version  V5.0 

Driver            7mm x 2 

Impedance        16Ohm 

Microphone       high-sensitive x 2 

Playtime          about 4 hours 

Charging time      1-2 hours 

Built-in battery     40mAh 

 

Charging case 

Input             5V     

Power            USB-C 

Charging time      1-2 hours 

Built-in battery     400mAh 

 

Specifications are subject to change without notice. 

Playtime may varies by volume level and content. 

 

Please read this manual carefully before use. 

Safety warnings 

Do not place any naked flame sources, such as lighted candles. 

Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal. 

Do not expose the batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like. 

 

Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long 

periods. For your own safety, please be aware of your surroundings when using these 

headphones. Not Suitable for Children.  

 



 

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and 

any use of such marks by Mozard is under license. 

 

 2020 Mozard. All rights reserve. 

Made in China 

  



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Mozard Air 3 

Bluetooth 5.0 

Kết nối nhanh, dễ dàng và ổn định. 

 

Sạc pin tai nghe 

1. Đặt cả 2 tai bên tai vào hộp sạc và đóng nắp hộp. 

Đặt chính xác vị trí tai Trái(L) và Phải (R) vào hộp sạc. 

2. Sử dụng cáp USB-C kèm theo, kết nối vào nguồn USB 5V hoặc thấp hơn để tiến hàng sạc pin 

cho tai nghe. 

3. Kiểm tra đèn tín hiệu của hộp sạc và tai nghe: 

Đèn đỏ sẽ nhấp nháy liên tục khi pin yếu. 

Đèn đỏ sáng khi đang sạc. 

Đèn xanh sáng 5 giây khi sạc xong. 

·Khi sử dụng lần đầu tiên, bạn nên sạc đầy cho cả tai nghe và hộp sạc. 

·Không để tai nghe và cổng sạc bị ẩm/ướt trước khi sạc. 

 

Lựa chọn nút đệm phù hợp 

1. Chọn lựa nút đệm phù hợp với tai của bạn. 

2. Thử nút đệm tai nghe phù hợp nhất với bạn. 

3. Xoay và điều chỉnh cho vừa nhất. 

 

Kết nối tai nghe lần đầu tiên: 

1. Lấy 2 tai nghe ra khỏi hộp, ngay lập tức tai nghe sẽ trong trạng thái MỞ. 

2. Bật chế độ Bluetooth trên điện thoại của bạn. 

Lúc này đèn báo sẽ liên tục nhấp nháy đen-đỏ. 

3. Chọn “Mozard Air 3” trong phần thiết lập Bluetooth. 

Lúc này đèn xanh sẽ sáng khi kết nối thành công. 



 

Sử dụng tai nghe bên Trái. 

TAI NGHE SỬ DỤNG CẢM ỨNG ĐỂ: 

Dừng/ Chơi nhạc Trả lời / Kết thúc cuộc gọi 

Trở về bài trước đó 

Gọi trợ lý ảo Siri / Google Assistant. 

Giảm âm lượng 

Từ chối cuộc gọi. 

Tắt / Mở tai nghe. 

 

Sử dụng tai nghe bên Phải. 

TAI NGHE SỬ DỤNG CẢM ỨNG ĐỂ: 

Dừng/ Chơi nhạc Trả lời / Kết thúc cuộc gọi 

Đi tới bài trước tiếp theo. 

Gọi trợ lý ảo Siri / Google Assistant. 

Tăng âm lượng 

Từ chối cuộc gọi. 

Tắt / Mở tai nghe. 

 

Kết nối với thiết bị khác 

1. Turn OFF Bluetooth from any previously connected device. Tắt Bluetooth của thiết bị đã kết nối 

trước đó. 

2. Turn ON Bluetooth from new device. Mở Bluetooth thiết bị mới.  

3. Lấy 2 tai nghe ra khỏi hộp, ngay lập tức tai nghe sẽ trong trạng thái MỞ. 

4. Chọn “Mozard Air 3” trong phần thiết lập Bluetooth để kết nối. 

 

Thông số kỹ thuật 

Tai nghe Mozard Air 3 



Bluetooth 5.0 

Driver            7mm x 2 

Trở kháng        16 Ohm 

Microphone       high-sensitive x 2 

Thời gian sử dụng          Khoảng 4 giờ 

Thời gian sạc đầy      1-2 giờ 

Dung lượng pin tai nghe     40mAh 

 

Hộp sạc 

Cường độ đầu vào             5V     

Cổng kết nối            USB-C 

Thời gian sạc đầy      1-2 giờ 

Dung lượng pin tai nghe     400mAh 

 

Thông số kỹ thuật này có thể sẽ thay đổi mà không có thông báo nào. 

Thời gian sử dụng tùy vào âm lượng sử dụng và bài hát. 

 

Vui long đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Cảnh báo an toàn: 

Không để tai nghe gần nguồn nhiệt cao, gần lửa như là nến đang cháy. 

Chú ý tháo rời phần pin khỏi tai nghe, không sử dụng nhiệt để tháo rời phần pin. Nhà bán lẻ và 

nhà phân phối không chịu bất kz trách nhiệm nào khi tự ý tháo rời pin. 

 

Chú ý: Không sử dụng tai nghe với âm lượng quá lớn trong một thời gian dài. Vì lý do an toàn c 

ủa bạn, chú { môi trương xung quanh khi đeo tai nghe. Tai nghe không phù hợp sử dụng cho trẻ 

em.  

 

 

Sản xuất tại Trung Quốc. 



 

 


