
Прочитайте уважно цю інструкцію щодо введення в експлуатацію для навушників DEFUNC для подальшого 
використання. Ми щиро сподіваємось, що ці безпровідні навушники Вам сподобаються, а їх використання 
покращить ваше життя.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

•	безпровідні навушники Defunc

•	силіконові амбушюри (кількість залежить від моделі)

•	зарядний кейс

•	зарядний кабель


ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

•	Через втручання в роботу інших пристроїв Bluetooth, навушники можуть від’єднатися один від одного. 
Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, покладіть навушники в кейс і закрийте кришку. Через кілька секунд, 
відкрийте кришку і знову почніть користуватися навушниками.

•	Тримайте корпус навушника, коли вкладаєте або регулюєте навушники у вусі так, щоб уникнути торкання 
поверхні сенсорного керування.

•	Гучність впливає на ємність акумулятора. Якщо ви слухаєте музику з меншою гучністю – збільшується час 
автономної роботи навушників.



ЩОБ РОЗПОЧАТИ РОБОТУ

1. Переконайтесь, що навушники повністю заряджені. Зробіть це, зарядивши навушники у зарядному чохлі, 
доки всі індикатори на зарядному кейсі не засвітяться синім кольором.

2. Відкрийте футляр, дістаньте навушники. Навушники автоматично парно вмикаються.

3. Коли синій і червоний індикатори на кожному навушнику поперемінно блимають, навушники готові до 
з'єднання з вашим пристроєм.

4. Увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої та виберіть у списку Defunc, щоб з'єднати навушники з 
пристроєм.

Індикатори навушників вимикаються, коли навушники підключаються до пристрою.

Навушники автоматично з’єднуються з пристроєм, до якого були підключеними раніше, коли їх знову 
виймають із зарядного чохла.




ВКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ

Є два способи увімкнути навушники:

1. Відкрийте кейс і дістаньте навушники для автоматичного ввімкнення.

2. Доторкніться до сенсорної панелі навушників та утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути їх.



ВИКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ

Є три способи вимкнути навушники:

1. Покладіть навушники назад у кейс і закрийте кришку.

2. Торкніться правого або лівого навушника та утримуйте протягом 5 секунд.

3. Автоматичне вимкнення буде активовано через 5 хвилин у спареному режимі без підключення до 
пристрою.




СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ

Торкніться або натисніть сенсорну область навушника, щоб керувати різними функціями.



Вкл: Відкрийте кришку кейсу та дістаньте навушники для автоматичного ввімкнення. Або торкніться обох 
навушників та утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути їх.

Викл: Покладіть навушники назад у зарядний футляр і закрийте кришку або торкніться сенсору правого або 
лівого навушників та утримуйте протягом 5 секунд. Автоматичне вимкнення буде активовано через 5 
хвилин у спареному режимі без «підключеного пристрою».

Play/pause: Під час прослуховування музики, двічі клацніть сенсорну область будь-якого навушника, щоб 
відтворити або призупинити музику.

Збільшення гучності: Клацніть один раз по правому навушнику. Зачекайте 1 секунду між кожним дотиком, 
якщо потрібно збільшити гучність.

Зменшення звуку: Клацніть один раз по лівому навушнику. Зачекайте 1 секунду між кожним дотиком, якщо 
потрібно зменшити гучність.

Наступний трек: Під час прослуховування музики, натисніть на правий навушник протягом 2 секунд, щоб 
перейти до наступної пісні.

Наступний трек (DEFUNC TRUE MUTE): потрійний тап на правому навушнику.

Попередній трек: Під час прослуховування музики, натисніть на  лівий навушник протягом 2 секунд, щоб 
відтворити попередню пісню.

Попередній трек (DEFUNC TRUE MUTE): потрійний тап на лівому навушнику.

Відповісти / закінчити телефонну розмову: Двічі клацніть лівий або правий навушник, щоб відповісти 
або закінчити телефонний дзвінок.

Відхилити дзвінок: Натисніть або лівий, або правий навушник протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.

Голосовий асистент: Тричі клацніть на будь-якому навушнику, щоб активувати голосовий помічник на 
телефоні, та знову клацніть тричі по лівому навушнику, щоб завершити роботу з ним.

Вкл gaming mode (DEFUNC TRUE GAMING): тричі клацніть на правий навушник, щоб увійти в ігровий 
режим.

Викл gaming mode (DEFUNC TRUE GAMING): знову тричі клацніть на правий навушник, щоб вийти з 
ігрового режиму. Gaming mode активує об’ємний звук на 360 градусів та активує блимаючий світлодіод на 
нижній частині навушників.

Вкл ANC/TRANSPARENCY MODE (АУТИВНУ ШУМОІЗОЛЯЦІЮ ТА РЕЖИМ ПРОЗОРОСТІ) для DEFUNC TRUE 
MUTE

Навушники мають 3 режими звуку:

1.	Режим активного шумопоглинання (ANC) активно відрізає навколишні шуми.

2.	Режим прозорості дозволяє навколишнім звукам проникати у навушники.

3.	Основний режим. Звичайний режим дає основний звук. 

Натисніть правий навушник протягом 3 секунд, щоб перейти з одного звукового режиму до іншого.









інструкція
щодо введення в експлуатацію навушників Defunc

Дякуємо, що обрали навушники Defunc! 

СТВОРЕНО В ШВЕЦІЇ

ЗАРЯД НАВУШНИКІВ

Покладіть навушники в зарядний чохол і закрийте кришку. Переконайтеся, що зарядний кейс має час 
автономної роботи.



ЗАРАДКА НАВУШНИКІВ ТА КЕЙСА

Підключіть зарядний кабель USB-C або micro-USB до порту USB-C або micro-USB на корпусі для зарядки. 
Підключіть інший кінець кабелю до джерела живлення.

Зарядка: блимання синіх індикаторів.

Стан батареї: кожен індикатор дорівнює 25%  заряду акумулятора.

Зарядка двох навушників: блимання правого та лівого індикатора на кейсі близько 5 секунд.

Зарядка тільки лівого навушника: блимання лівого індикатора на кейсі близько 5 секунд.

Зарядка тільки правого навушника: блимання правого індикатора на кейсі близько 5 секунд.

Кейс і навушники можна заряджати одночасно.


ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ FCC

Застереження! Користувача попереджають, що зміни чи модифікації, які не були прямо схвалені 
відповідальною стороною, можуть позбавити повноважень користувача експлуатувати обладнання. За 
результатами тестування цього обладнання було встановлено, що воно відповідає обмеженням для 
цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечувати 
розумний захист від шкідливих перешкод у житловій установці. Це обладнання генерує, використовує та 
може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо він не встановлений і не використовується відповідно 
до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв’язку. Однак, немає гарантії, що перешкоди 
не будуть виникати в певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для прийому 
радіо чи телебачення, що можна визначити, включивши та ввімкнувши обладнання, користувачеві 
рекомендується спробувати виправити втручання одним або декількома з таких заходів:

•	переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену;

•	збільште відстань між обладнанням та приймачем;

•	підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач;

•	зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо- та телевізійного спеціаліста.



Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Робота регулюється наступними двома умовами: (1) цей 
пристрій не може спричиняти шкідливих перешкод, та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які вхідні 
перешкоди, включно до перешкод, які можуть спричинити небажані операції.




