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Благодарим Ви, че избрахте слушалките EVOLVEO SupremeSound E7. 
Ние вярваме, че те ще Ви донесът несравнимо музикално удоволствие. 

Включване и експлоатация
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Намаляване на звука (дълго натискане) / Предишна песен 
(кратко натискане) 
Увеличаване на звука (дълго натискане) / Следваща песен 
(кратко натискане) / Режим на търсене (натиснете и задръжте за 
поне 5 секунди)
Пускане на плеъра, Пауза или Приемене на повикване
NFC 
AUX порт 
Микрофон
Бутон за включване / изключване
Bluetooth връзка
MicroUSB порт за зареждане 



Регулиране на дължината Регулиране на ъгъла 

Bluetooth  

• Включете устройството с бутон "7" и се убедете, че батерията е 
заредена. Натиснете и задръжте бутон "2", светодиодът ще започне да 
мига бавно в син цвят.

• Сдвояване с мобилен телефон:  Включете Bluetooth функцията на 
Вашия телефон и изберете търсене. От списъка с устройства изберете 
EVOLVEO E7. Ако е необходимо въвеждане на PIN код за оторизация, 
въведете "0000" (четири нули). 

• След успешно свързване диодът свети постоянно в син цвят. В случай, 
че не чувате звук в слушалките - увеличете звука от Вашия телефон 
или чрез бутон "2" на слушалките.

• Неуспешно свързване : Изключете слушалките, изключете и Bluetooth 
функцията на мобилният телефон и след това го рестартирайте. 
Убедете се, че  мобилния телефон е видим за всички Bluetooth 
устройства. Повторете всички стъпки от Сдвояване с мобилен 
телефон. 



NFC 
Активирайте NFC функцията на Вашия мобилен телефон. Докоснете 
мобилния телефон до логото на NFC на дясната слушалка за бързо 
свързване.

Смяна на батерията 
Ако се наложи да смените батерията, тя се намира под капак в лявата 
слушалка. Използвайте батерия BL-5B. 

Зареждане на слушалките: светодиодът свети в червено
Напълно заредена батерия: светодиодът не свети 

Слушалките могат да се използват и директно с кабел. Включете кабела от 
комплекта в AUX порта на слушалките от едната страна и към източника на 
звук от другата страна.

Имате ли нужда от помощ след като прочетохте тази инструкция за експлоатация? 
Първо прочетете секцията “Често задавани въпроси” на www.evolveo.com или се 
свържете с техническата помощ на EVOLVEO. Този продукт пеминава през процес на 
разработка и подобрения, затова е възможно крайният дизайн и функции да се 
различават от описаните по-горе. Възможните разлики не са дефекти и затова не 
могат да бъдат предявени като рекламации.

http://www.evolveo.com/


EVOLVEO - техническа поддръжка www.evolveo.com/en/support 

Гаранцията ОТПАДА при:

• механични повреди, причинени от неправилна употреба;
• повреди, вследствие на екстремни условия на околната среда, като огън, вода, 

статично електричество, пренапрежение и т.н.;
• повреди, причинени от опит за неоторизиран ремонт;
• нарушаване целостта на гаранционната пломба или когато серийният номер на 

устройството не се чете;
• падане на капацитета на батерията след 6 месеца на употреба (гаранцията за 

капацитета на батерията е 6 месеца). 

Третиране на отпадъците 
Символът със зачеркнат контейнер върху продукта, документацията или 
опаковката напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и 
акумулаторни батерии в Европейския съюз трябва да се предават в специален 
събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези 
продукти като битови отпадъци.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Abacus Electric, s.r.o. декларира, че EVOLVEO SupremeSound E7 отговаря на 
изискванията на стандартите и правилата, които имат отношение към този тип 
устройство.

Пълният текст на Декларацията за съответствие може да намерите на адрес: ftp://
ftp.evolveo.com/ce 

Всички права запазени.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително предизвестие. 
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
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