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Избор на подходящи слушалки за Вашето ухо 
Изберете слушалките, които са Ви най-удобни, според ухото. 

 
 

Поставете слушалките в посоката, показана на следната фигура. 
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Носене на слушалките 
Регулирайте слушалките така, че да прилягат добре и да не Ви създават дискомфорт. 

 
 

Включване/изключване 
За да включите слушалките, натиснете и задръжте 

функционалния бутон за 2 до 4 секунди. 

 
За да изключите слушалките, натиснете и 

задръжте функционалния бутон за повече от 4 

секунди. 
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Сдвояване 

 
Сдвояване с Вашия телефон за първи път 
1. Включете Вашите слушалки. Те влизат автоматично в режим на Bluetooth сдвояване, при 

което индикаторът мига в червено и синьо и се чува звуков сигнал. 

2. Активирайте Bluetooth на вашия телефон и го сдвоете със слушалките. 

Автоматично свързване след включване на захранването  
Включете слушалките. Слушалките ще се свържат автоматично с телефона, с който са били 
свързани за последно. 

Повторно сдвояване 
1. Натиснете и задръжте функционалния бутон за повече от 4 секунди, за да включите Вашите 

слушалки и влезте в режим на Bluetooth сдвояване. Ще чуете гласово съобщение, което Ви 

инструктира да изчакате установяването на Bluetooth връзката. Червено-синият индикатор ще 

мига. 

2. Активирайте Bluetooth на Вашия телефон и го сдвоете със слушалките. 

 Слушалките се изключват след 3 минути, ако не бъдат свързани с телефони в 
режим на сдвояване. 

Едновременно сдвояване с два телефона  
1. Сдвоете слушалките с първия телефон. 

2. Изключете слушалките. 

3. Натиснете и задръжте функционалния бутон за повече от 4 секунди, за да включите Вашите 

слушалки и влезте в режим на Bluetooth сдвояване. Сдвоете слушалките с втория 

телефон. 

4. Отворете списъка на наличните Bluetooth устройства от първия си телефон и сдвоете Вашия 
телефон със слушалките. 
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Когато Вашите слушалки са сдвоени едновременно с двата телефона, ще можете да 
възпроизвеждате музика само на един от тях. 

Когато Вашите слушалки са сдвоени с двата телефона едновременно и от единия слушате 

музика, а другият получава гласово съобщение: 

a. Ако Вашият телефон работи с iOS система, трябва да поставите на пауза музиката, за 
да прослушате гласовото съобщение. 

b. Ако Вашият телефон работи с Android система, можете директно да прослушате 

гласовото съобщение, като възпроизвеждането на музика ще се възобнови след края 

на гласовото съобщение. 
Повторно свързване след продължително прекъсване на връзката 
След прекъсване на връзката между слушалките и сдвоените телефони: 

⚫ Ако се върнете в обхвата на Bluetooth в рамките на 10 минути, връзката ще се възстанови 
автоматично. 

⚫ Ако се върнете в обхвата на Bluetooth в рамките на 30 минути, връзката може да бъде 
възстановена ръчно. 

⚫ Ако не се върнете в обхвата на Bluetooth в рамките на 30 минути, слушалките ще се 
изключат автоматично. 

 Някои телефони не могат да се свързват автоматично със слушалките поради 
различия в Bluetooth технологиите. Това обаче не оказва влияние върху качеството 
на работа на слушалките. 

Провеждане на разговори 

 
За входящо обаждане: 

⚫ За да приемете обаждане, натиснете функционалния бутон. 
⚫ За да откажете обаждането, натиснете и задръжте функционалния бутон за 2 до 4 
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секунди, докато не чуете съответния сигнал.  

По време на разговор: 
⚫ За да прекратите обаждането, натиснете функционалния бутон. 
⚫ За да превключите между телефона и слушалките, натиснете и задръжте функционалния 

бутон за 2 до 4 секунди, докато не чуете съответния сигнал. 
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При постъпване на ново входящо обаждане по време на разговор: 

⚫ За да прекратите текущия разговор и да приемете новия разговор, натиснете функционалния 
бутон. 

⚫ За да задържите текущия разговор и да приемете новия разговор, натиснете два пъти 
функционалния бутон. 

⚫ За да отклоните новия разговор, натиснете и задръжте функционалния бутон за 2 до 4 

секунди, докато не чуете съответния сигнал. За да откажете, натиснете функционалния бутон. 

За да позвъните на номера на последното изходящо обаждане, натиснете два пъти функционалния 

бутон, когато Вашите слушалки са сдвоени с вашия телефон по Bluetooth. 

 За да гарантирате добро качество на разговора уверете се, че Вашите слушалки и 
мобилен телефон са в рамките на ефективния обхват и, че няма препятствие помежду им. 
В противен случай, качеството на разговора може да е лошо и връзката да прекъсне. 

 

 Конкретните действия зависят от марката и характеристиките на телефона. За повече 

информация, моля, консултирайте се с персонала за техническо обслужване на Huawei. 

Слушане на музика 

 
За да възобновите възпроизвеждането на 

музика, натиснете функционалния бутон. 

По време на възпроизвеждане: 
⚫ За да поставите на пауза, натиснете функционалния бутон. 
⚫ За да увеличите силата на звука, натиснете бутона за увеличаване на звука. 
⚫ За да намалите силата на звука, натиснете бутона за намаляване на звука. 
⚫ За да прескочите до следващата песен, натиснете и задръжте бутона за увеличаване на 

звука за повече от 2 секунди. 
⚫ За да се върнете на предишната песен, натиснете и задръжте бутона за намаляване на 

звука за повече от 2 секунди. 
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⚫ Когато получавате входящо обаждане по време на слушане на музика, музиката спира (на пауза) 

автоматично. За да приемете обаждане, натиснете функционалния бутон. За да прекратите 

обаждането и възобновите възпроизвеждането на музика, натиснете функционалния бутон 

отново. 

 За да гарантирате добро качество на възпроизвеждане на музиката и добра връзка, 
препятствията между Вашите слушалки и Вашия телефон трябва да бъдат възможно най-
малко. 
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Зареждане 

 
⚫ По време на зареждане, индикаторът свети постоянно в червено. 
⚫ Когато слушалките са напълно заредени, индикаторът свети постоянно в синьо. 

 

 
Ако слушалките се изключат поради недостатъчен заряд в батериите, 
заредете ги в рамките на 30 дни. В противен случай е възможно да не могат 
да се заредят. 

Възстановяване на фабричните настройки 
За да възстановите фабричните настройки, натиснете и задръжте функционалния бутон за 10 

секунди, когато Вашите слушалки са изключени. В резултат от това информацията за Bluetooth 

сдвояване ще бъде изтрита. 

 Докато се изпълнява процедурата за възстановяване на фабричните настройки, 
индикаторът ще светне в синьо, след това ще мига в червено и синьо и накрая 
ще светне в червено. Не отмествайте пръста си от функционалния бутон. 

Забележка: 
Кръглото декоративно капаче, което се доставя със слушалките е анодизирано с цел изолация. 

Защитният филм също е с изолационни свойства. 
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Информация за безопасност 
Преди да използвате устройството, прочетете внимателно следните предпазни мерки, като така ще 
гарантирате оптимална работа и ще избегнете възникване на опасни ситуации или нарушение на 
закони и наредби. 

⚫ Не използвайте устройството в прашна, влажна или замърсена среда или при наличие 
на силно магнитно поле. В противен случай, това може да доведе до повреда на 
електронните схеми. 

⚫ Регулирайте силата на звука на слушалките до приемливо ниво, тъй като продължителното 
слушане на музика с висока сила на звука може да доведе до постоянно увреждане на слуха. 

⚫ Слушането на музика с висока сила на звука по време на шофиране може да причини 
отвличане на вниманието и катастрофи. 

⚫ Не увивайте или запечатвайте слушалките и не поставяйте други материали върху 
слушалките. Не използвайте слушалките в затворени помещения. 

⚫ Дръжте слушалките далеч от огън или източници на топлина, като например електрически 
нагреватели, микровълнови печки, фурни, бойлери. Избягвайте да използвате подобни 
устройства за изсушаване на слушалките. 

⚫ Защитете Вашите слушалки и аксесоари от удар, за да не допуснете експлозия на батериите 
или повреда на устройството. 

⚫ Използвайте чиста, мека и суха кърпа, за да почистите слушалките. Изключете слушалките 
преди почистване и обслужване. 

⚫ Идеалните работни температури са от 5°C до 35°C (40° до 90°F). Идеалните температури на 
съхранение са от 5°C до 35°C (40° до 90°F). Прекомерно високите или ниски температури 
могат да повредят слушалките. Използването на слушалките при температура по-ниска от 5°C 
(40°F) оказва влияние върху работата на батерията. 

⚫ Дръжте слушалките и аксесоарите им на хладно и добре проветрено място и далеч от пряка 
слънчева светлина. 

⚫ Деца не могат да използват слушалките и техните аксесоари без надзор. Слушалките и 
техните аксесоари може да съдържат някои малки компоненти, които могат да бъдат повредени или 
да представляват опасност от задушаване на деца. Моля, дръжте ги далеч от деца. 

⚫ Не се опитвайте да подмените батерията. Това устройство е снабдено с вградена, 
презареждаща се батерия, която не може да се изважда. 

⚫ Не разглобявайте устройството и съответните аксесоари. Това ще анулира гаранцията му и 
освобождава производителя от отговорност за нанесени щети. В случай на повреда на устройство, 
свържете се с оторизиран сервизен център. 

⚫ Не изхвърляйте слушалките и съответните аксесоари заедно с битовите отпадъци. 
Изхвърляйте или рециклирайте Вашите слушалки и техните аксесоари съгласно 
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местните закони. 

⚫ Не използвайте Вашето устройство, когато това е забранено. Следвайте правилата и 
регламентите, установени в болници и здравни заведения. 

⚫ Препоръчително е да спазвате минимално разстояние от 15 cm между устройство и 
сърдечен стимулатор (пейсмейкър) или изкуствен кохлеарен имплант, за да избегнете 
евентуални смущения. 

⚫ Не използвайте нестандартни или несъвместими захранвания, зарядни устройства или 
батерии, за да избегнете опасности, като пожар или експлозия. 
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Информация за изхвърляне и рециклиране 
Символът със зачеркнат кош за отпадъци на Вашия продукт, батерия, 

литература или опаковка ви напомня, че всички електронни продукти и батерии 

трябва да бъдат отнесени до специални точки за събиране на отпадъци, в края 

на техния жизнен цикъл; те не трябва да се изхвърлят с обичайния поток битови 

отпадъци. Отговорност на потребителя е да изхвърли оборудването в 

обозначената точка за събиране на отпадъци или служба за отделно 

рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) и 

батерии, съгласно местните закони. 

Правилното събиране и рециклиране на Вашето оборудване помага отпадъците от електрическо и 

електронно оборудване (EEE) да бъдат рециклирани по начин, който съхранява ценни материали и опазва 

човешкото здраве и околната среда, тъй като неправилната работа, случайното счупване, повреждане 

и/или неправилното рециклиране в края на жизнения му цикъл може да е вредно за здравето и околната 

среда. За повече информация относно местата и начините за изхвърляне на вашите отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с Вашите местни власти, търговци на дребно 

или службата за депониране на битови отпадъци, или посетете уеб сайта http://consumer.huawei.com/en/. 

Намаляване на опасните вещества 
Това устройство и всички негови електрически аксесоари съответстват на местните приложими правила 

за ограничение на употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронно оборудване, 

като например Европейските регламенти REACH, RoHS и Регламента за батериите (ако са включени в 

доставката) и др. За декларациите за съответствие във връзка с REACH и RoHS, моля, посетете нашия 

уеб сайт http://consumer.huawei.com/certification. 

Заявление за съответствие с нормативите с ЕС  
С настоящото, Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие със 
съществените изисквания и другите приложими клаузи на Директива 2014/53/ЕС. 
Можете да прегледате най-актуалната действаща версия на декларацията за съответствие (DoC) на адрес: 
http://consumer.huawei.com/certification. 
Това устройство може да работи във всички страни-членки на ЕС. 
Спазвайте националните и местни регламенти, валидни за местата, където използвате устройството. 
Може да има ограничения за използването на това устройство, в зависимост от локалната мрежа. 

Информация за сертификация (SAR) 

 
 

http://consumer.huawei.com/en/
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Това устройство отговаря на насоките за излагане на въздействието на радиовълни. 

Вашето устройство представлява радио-приемник и предавател с ниска мощност. Съгласно 

препоръките на международните насоки, устройството е конструирано така, че да не 

превишава праговете за експозиция на радио-вълни. Тези насоки са разработени от 

Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), която е независима 

научна организация и включват мерки за безопасност, предназначени да осигурят безопасност 

за всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние. 

Специфичният коефициент на поглъщане (SAR) е единицата мярка за количеството 

радиочестотна енергия погълната от тялото по време на използване на дадено устройство. 

Стойността на SAR се определя при най-високото ниво на сертифицирана мощност в 

лабораторни условия, но реалното SAR ниво по време на работа може да бъде доста под тази 

стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да използва минимална мощност, за 

да се свърже с мрежата. 

Прагът за SAR, приет от Европа е средно 2.0 W/kg за 10 грама човешка тъкан, като 

максималната стойност на SAR за това устройство съответства на този праг. 

Честотни ленти и мощност 
(а) Честотни ленти, в които работи радио оборудването: Някои честотни ленти може да не са 

налични във всички страни или региони. Моля, свържете се местния оператор за повече 

подробности. 
(б) Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, в които работи радио 

оборудването: Максималната мощност за всички честотни ленти е по-ниска от максималната 

стойност на прага, посочен в съответния Хармонизиран стандарт. 
Честотните ленти и приложимите номинални прагове на мощността на предаване (излъчена и/или 

проходна) за това радио оборудване са както следва： 

Bluetooth: 20 dBm. 

Информация за аксесоарите и софтуера 
Препоръчително е да използвате следните аксесоари: 

Батерии: AHB74370PO 
Всички радиочестотни параметри (например, честотен диапазон и изходна мощност) са недостъпни за 

потребителя и не могат да се променят от него. 

За най-актуална информация относно аксесоарите и софтуера, моля, направете справка с 

Декларацията за съответствие (DoC) на адрес: http://consumer.huawei.com/certification. 
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Защита на слуха при използване на слушалките 

⚫        За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте музика с високо ниво на 
звука за продължителни периоди от време. 
⚫ Използването на слушалките с висока сила на звука може да увреди Вашия слух. За да 

намалите този риск, намалете силата на звука на слушалките до безопасно и комфортно 

ниво. 
⚫ Излагането на висока сила на звука по време на шофиране може да причини отвличане на 

вниманието и да повиши риска от катастрофа. 
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Заявление за съответствие с изискванията на Федералната комисия по 
съобщенията (FCC) 
Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство Клас B съгласно 
Част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита от 
вредни смущения при инсталация в жилища. Това оборудване генерира, използва и може да 
излъчва радиочестотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, 
може да доведе до вредни смущения в радиовръзките. Няма обаче гаранция, че при конкретна 
инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява смущения в радио- или 
телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на 
оборудването, потребителят може да опита да коригира смущенията по един или няколко от 
следните начини: 
--Да промени посоката или мястото на приемната антена. 
--Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника. 
--Да свърже оборудването към контакт от електрическа верига, която е различна от веригата, към 
която е включен приемникът. 
--Да се консултира с търговеца или с опитен радиотелевизионен техник за помощ. 
Това устройство съответства на Част 15 на правилата на FCC. Работата с него е предмет на 
следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това 
устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които може да 
причинят нежеланото му функциониране. 
Внимание: Всякакви промени или модификации на това устройство, чието съответствие не е изрично 
одобрено от Huawei Technologies Co., Ltd., могат да анулират правото на потребителя да работи с 
оборудването. 

Правно заявление 
Авторско право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Всички права запазени. 
Този документ има единствено справочна стойност. Нищо в настоящото ръководство не 
съставлява гаранция от какъвто и да било вид, изрична или загатната. 

Защита на личната информация 
За да разберете как защитаваме вашата лична информация, моля, посетете 

http://consumer.huawei.com/privacy-policy и прочетете нашата политика за поверителност. 
 
Всички изображения и илюстрации в настоящото ръководство, включително, но не само, цвета и размера 
на телефона и съдържанието на дисплея, са само за ваша информация. Реалният продукт може да се 
различава. Нищо в настоящото ръководство не съставлява гаранция от какъвто и да било вид, изрична 



Български 
 

15 

 

 

Open 
или загатната. 
Моля, посетете http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm за актуалната, обновена телефонна 
линия за обслужване и имейл адреса за вашата страна или регион. 
Словесната търговска марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от 
Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези марки от Huawei Technologies Co., Ltd. се прави съгласно 
лиценз. 

 

http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm

