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音頻解碼: AAC\SBC

故障排除
AT-X80U

編織充電線

1. 耳機無法配對
- 將耳機放回充電盒上，再次取出
- 若上述方式不起作用，請進行耳機重置
2. 耳機無法與移動設備連接
- 將耳機放回充電盒上，再次取出，耳機會自動
連結到最後一次配對的移動設備
- 若上述方式不起作用，請從移動設備上再次手動連接
- 若上述方式不起作用，請進行耳機重置
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USB Type-C 編織充電線

耳機重置方式
-

請從移動設備解除藍牙配對,
取出單耳機(未連接設備)，連續按4次多功能按鍵後放回充電盒
取出另一耳重複此動作，可清除配對紀錄
取出雙耳耳機，會自動連接好並等待與移動設備連接

開啟充電盒蓋時RGB燈常亮4秒表示充電盒電量70%-100%；
閃1下表示充電盒電量30%-70%；閃3下;表示充電盒電量
在30%-5%；閃6下表示充電盒電量5%以下,需要為充電盒充電

*Please place earbuds back into the charging case upon receiving
the low battery voice prompt.

Audio decoding: AAC\SBC

The charging case RGB indicator light will blink upon placing the earbuds
back into the charging case. Close the lid to begin charging.
The charging case RGB indicator light will remain lit
(while changing colours slowly).
The light will be extinguished upon earbuds full charge.

AT- X80U

Place earbuds back into charging case and close the lid.
*Earbuds will power down automatically after 3 minutes
of inactivity

Light

Problem: L side earbuds not linked with R side earbuds

Braided Nylon
Type-C Charging Cable

1. Place both earbuds back into the charging case, remove them and try again.
2. If this method does not work, please reset the earbuds.
Problem: Unable to connect earbuds to your mobile Bluetooth device.
1. Place both earbuds back into the charging case, remove them & the earbuds will
automatically connect to the last connected mobile device.
2. If the step 1. does not work, please try manually connecting through
your device’s Bluetooth menu.
3. If step 2. does not work, please reset the earbuds.

- Braided Nylon Type-C Charging Cable

Reset your earbuds:
1. Disconnect & remove “AT-X80U” from the Bluetooth menu of your mobile
device & make sure to turn off your device’s Bluetooth function.
2. Remove one of the earbuds a, click the touch sensor FOUR (4) times
& place them back into the charging case.
3. Repeat step 2. for the other earbud
4. Remove both earbuds together from the charging case & the earbuds will
now be linked to each other & is now ready for Bluetooth pairing.

Charge Case : Connect charger to the designated charging port.
Charging:Charging case RGB lndicator Light will be in
“Breathing”Status.(Light gradually transitions)
Charging case RGB Light will stay lit up upon full charge.
Upon open the charging case lid, the RGB light:
Remains lit for FOUR (4) seconds: Battery level 70%-100%
Blinks ONE (1) times: Battery level 30%-70%
Blinks THREE (3) times: Battery level 5%-30%
Blinks SIX (6) times: Battery level below 5%
*Please make sure the earbuds are fully charged prior to 1st time usage
*Please make sure to always have the earbuds fully charged to preserve
battery health.
*Please charge every 45 days to preserve battery health.
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- เคสชารจแบบพกพา

คมูอืการใชงาน

เคส
ของเคสชารจจะกะพรบิ
ไฟแสดงสถานะของเคสชารจจะยงัคงสวางอยู
(ในขณะททีาํการชารจไฟจะกะพรบิอ

-คมูอืการใชงาน

-เลน/หยดุชวัคราว
-เพลงถดัไป
-เพลงกอนหนา
-เพมิเสยีง +
-ลดเสยีง -

แตะเซน็เซอรสมัผสั 1 ครงั
แตะเซน็เซอรสมัผสัดานขวาคางไว 3 วนิาที
แตะเซน็เซอรสมัผสัดานซาย คางไว 3 วนิาที
แตะทเีซน็เซอรสมัผสัดานขวา 2 ครงัตดิกนั
แตะทเีซน็เชอรสมัผสัดานซาย 2 ครงัตดิกนั

การโทร
รบัสาย/วางสาย: แตะเซน็เซอรสมัผสั 1 ครงั
ปฎเิสธการรบัสาย : แตะเซน็เซอรสมัผสัคางไวเปนเวลา 1 วนิาที
การบนัทกึเสยีง: กดแชเซน็เซอรสมัผสัประมาณ 2 วนิาที

การชารจเคสชารจ : เชอืมตอสายชารจ USB Type-C เขากบัพอรตชารจ
ระหวางชารจ: ไฟแสดงสถานะของเคสชารจจะกระพรบิและคอยๆสวางขนึเมอืชารจเตม็
การเชค็สถานะแบตเตอรใี นเคสชารจ

กะพร1ิ ครงั ระดบัแบตเตอร:ี 30%-70%

ใหแนนอนวา
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ไดทาํการชารจจนเตม็กอนการใชงานครงัแรก
ของแบตเตอรี

