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Заряджання навушників 

Заряджання чохла 

Автоматичне повторне під’єднання Здійснення телефонних викликів  

Відновлення під’єднання після роз’єднання на великій відстані

Створення пари з іншим телефоном у стані створення пари

2 Під’єднання та використання Зовнішній вигляд і комплектація
Увімкнення/вимкнення навушників  

Створення пари через Bluetooth

Розпізнавання вуха

Опції звукових ефектів* 
   Окрім стандартних звукових ефектів, за замовчуванням доступно ще три 
   додаткові: «Чіткий голос», «Супербас» і «Високий тон». На телефонах vivo, 
   які підтримують налаштування звукових ефектів*, звуковий ефект можна 
   активувати й вибрати в меню Налаштування > Bluetooth > Інформація про 
   пристрій.

   Якщо Ви знімете навушники під час прослуховування музики, відтворення 
   автоматично припиниться, а коли Ви надягнете їх — відновиться. 
   Усі функції сенсорного керування працюють лише тоді, коли навушники 
   надягнено.

3 Функції та використання 

Відтворення музики / режим очікування  

Навушники vivo TWS Neo
Посібник користувача

Bluetooth

Bluetooth

vivo TWS Neo

Сенсорна 
ділянка 
керування

Допоміжний 
мікрофон

Головний 
мікрофонНавушники

Чохол для заряджання

Функціональна 
клавіша

Порт 
заряджання

Навушники vivo TWS Neo вмикаються, коли Ви відкриваєте чохол для 
заряджання. Щоб вимкнути навушники, покладіть їх назад у чохол і 
закрийте його.

Якщо між навушниками й мобільними телефонами раніше створювалися пари, 
після кожного ввімкнення чохла для заряджання навушники автоматично 
будуть під’єднуватись до телефону, з яким було створено останню пару.
Якщо автоматичне повторне під’єднання не працює на телефоні, з яким 
створено пару, перейдіть до налаштувань Bluetooth та завершіть створення 
пари вручну.

Якщо було створено пару між навушниками та одним телефоном, але необхідно 
створити пару з іншим, покладіть навушники в чохол для заряджання й створіть 
пару, дотримуючись інструкцій, наведених у розділі «Звичайне створення пари».

Якщо під’єднання навушників vivo TWS Neo з телефоном було розірвано через 
велику відстань, його буде автоматично відновлено за умови, що впродовж 10 
хвилин пристрої знову опиняться на відстані під’єднання. Якщо цього не 
станеться, під’єднання потрібно буде відновити вручну на телефоні.

Індикатор заряду батареї
Коли навушники знаходяться в чохлі для 
заряджання, відкрийте його, щоб за допомогою 
індикатора дізнатися рівень заряду батареї 
навушників.
Якщо вийняти навушники, індикатор показуватиме 
залишок заряду батареї чохла. 
Індикатор заряду батареї. 1. Помаранчевий колір 
— батарею заряджено менше, ніж на 50 %. 
2. Зелений колір — рівень заряду становить 
50 % чи більше.

Покладіть навушники в чохол, щоб почати їхнє 
заряджання.
Для забезпечення належної роботи контакти для 
заряджання в нижній частині навушників мають 
бути чистими. 

Щоб зарядити чохол, під’єднайте його до джерела 
живлення за допомогою зарядного кабелю з 
комплекту постачання.
Помаранчевий колір індикатора вказує на те, що 
чохол заряджається. Якщо індикатор не світиться, 
це означає, що чохол повністю заряджено.

Покладіть навушники в чохол для заряджання й не закривайте його.
Натисніть та утримуйте функціональну клавішу на чохлі протягом 15 секунд, 
доки індикатор не почне швидко блимати помаранчевим кольором. Це 
означатиме, що на навушниках відновлено заводські налаштування.
Після відновлення заводських налаштувань навушники автоматично 
переходять у стан створення пари, а індикатор на чохлі продовжує блимати 
білим.

Навушники vivo TWS Neo, вироблені компанією vivo Mobile Communication 
Co., Ltd., повністю відповідають директиві 2011/65/EU Європейського 
парламенту (обмеження небезпечних речовин), стосовно всіх перелічених 
нижче речовин. Рівні забруднення переліченими речовинами є нижчими від 
максимального рівня, встановленого в директиві, або зведені до мінімуму.
Свинець (Pb), Кадмій (Cd), Ртуть (Hg), Хром (Cr), Бром (Br), Дибутилфталат, 
Бензилбутилфталат, 2-етилгексилфталат, Дизобутилфталат.

8 Декларація відповідності 
(небезпечні речовини)

Навушники є радіопередавачем і радіоприймачем, та сконструйовані в 
відповідності до норм незалежної наукової організації (ICNIRP). «Потужність 
поглинутої дози», або SAR для мобільних пристроїв згідно норм становить 
2,0 Вт/кг. Найвище значення поглинання електромагнітної енергії під час 
сертифікації виробу для використання біля голови становить 20 мВт/кг 
(2/100 Вт/кг) в діапазоні частот від 10 МГц до 10 ГГц. Під час використання 
фактичні значення SAR для цього пристрою завжди значно нижчі. Навушники 
відповідають міжнародним нормам щодо випромінювання радіохвиль.

9 Значення питомого коефіцієнта 
поглинання електромагнітної енергії

На телефонах vivo, які підтримують оновлення "по повітрю" (OTA)*, Ви 
можете переглянути та оновити версію програмного забезпечення 
навушників у меню Налаштування > Bluetooth > Інформація про пристрій.
Завантажте та встановіть програму для навушників vivo, щоб отримувати 
оновлення.

10 Утрата/заміна навушників 
Якщо Ви втратили один з навушників, покладіть замінний і старий навушники в 
чохол для заряджання, натисніть функціональну клавішу й утримуйте її протягом 
5 секунд, щоб створити між ними пару.
Якщо на чохлі буде визначено, що між навушниками не створено пару, індикатор 
блиматиме помаранчевим кольором.
Після створення пари між навушниками телефон автоматично переходить у стан 
створення пари Bluetooth. Індикатор продовжує блимати білим.

ТОВ «ВЕЙВО ЮКРЕЙН МОБАЙЛ КОМУНІКЕЙШЕН» заявляє, що навушники 
торговельної марки vivo моделі TWS Neo відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на сайті 
за адресою: www.vivo.com/ua/uk/activity/51

11 СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Про відповідність

Знак відповідності технічним регламентамМодель (Навушники): XE W2         Модель (Чохол для заряджання): XE C2
Розміри навушників 33.96х18.6х16.55 мм

58.22х51.65х24.05 мм
45.7 гр.
4.7 гр.
Qualcomm QCC3046
Bluetooth 5.2
2402-2480MHz
Bluetooth 5.2, A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6

Розміри зарядного пристрою
Загальна вага
Вага навушника
Процесор
Bluetooth специфікація
Робоча частота
Bluetooth протоколи

Комплектація: навушники vivo TWS Neo - одна пара; чохол для заряджання - 
один; зарядний кабель Type-C - один; посібник користувача - один; документ 
з важливою інформацією та гарантійний талон - один.

Звичайне створення пари
   Покладіть навушники в чохол для заряджання. Не закриваючи чохол, натисніть 
   функціональну клавішу та утримуйте її протягом 2 секунд. Блимання білого 
   індикатора означає, що навушники знаходяться в стані створення пари.
   Нові навушники vivo TWS Neo автоматично переходять у стан створення пари 
   після ввімкнення.
   Коли на навушниках відновлено заводські налаштування, їх буде автоматично 
   переведено в стан створення пари під час першого ввімкнення. 

   Перейдіть до налаштувань Bluetooth у телефоні, знайдіть навушники з назвою 
   vivo TWS Neo й створіть пару.
Швидке створення пари
   Якщо чохол для заряджання навушників vivo TWS Neo відкрито, коли поруч 
   знаходиться телефон vivo, що підтримує швидке створення пари та на якому 
   увімкнено Bluetooth, на екрані телефону буде відображено спливне вікно щодо 
   швидкого створення пари. Дотримуйтеся інструкцій, щоб створити пару й 
   під'єдна-ти навушники. 

Приймання викликів: двічі торкніться сенсорної 
ділянки керування навушників. 
Відхилення викликів: торкніться сенсорної ділянки 
керування та утримуйте її протягом 1,5 секунд.
Завершення викликів: двічі торкніться сенсорної 
ділянки керування навушників.       
Вимкнення звуку виклику: під час виклику торкніться 
сенсорної ділянки керування та утримуйте її 
протягом 3 секунд, щоб вимкнути/увімкнути звук.
Регулювання гучності: щоб змінити гучність, 
проведіть угору або вниз по сенсорній ділянці 
керування навушників.

Проведення: щоб змінити гучність, проведіть угору або 
вниз по сенсорній ділянці керування навушників.
Рекомендації: утримуйте нижню частину навушників 
великим і середнім пальцем і проведіть указівним 
пальцем угору або вниз, щоб збільшити чи зменшити 
гучність. Одне проведення — один крок зміни гучності.
Подвійний дотик: додаткові функції, зокрема 
відтворення/пауза, перехід до попередньої чи 
наступної пісні, активація Google Assistant тощо. За 
замовчуванням для жесту подвійного дотику вибрано 
функцію «Відтворення/пауза».
На телефонах vivo, які підтримують зміну налаштувань 
дотику (жести проведення й подвійного дотику)*, Ви 
можете налаштувати жести подвійного дотику й 
проведення для лівого та правого навушника в меню 
Налаштування > Bluetooth > Інформація про пристрій.
Крім того, Ви можете завантажити й установити 
програму для навушників vivo, щоб налаштувати в ній 
жести подвійного дотику та проведення.

Програма для навушників 
vivo (для ОС Android)

* Примітка.
Щоб отримати інформацію про моделі телефонів vivo, які підтримують швидке 
створення пари, користувацькі налаштування дотику, опції звукових ефектів і 
оновлення OTA, відвідайте офіційний сайт: www.vivo.com.

                                        Навушники vivo TWS Neo   
                                     Модель (Навушники): XE W2
                            Модель (Чохол для заряджання): XE C2
Перед використанням пристрою ознайомтеся з інформацією, наведеною
      в цьому посібнику, і збережіть його для подальшого використання.
 Усі функції та зовнішній вигляд виробів можуть відрізнятися залежно від 
            конкретної моделі. Цей посібник надано лише для довідки.

Інші Обладнання

Двічі 
клацніть

Тривалий 
натиск


