
UNBRAND X3
Pilihan tepat earbuds bluetooth untuk 
keseharian, pencinta musik, games dan 
olahraga Anda

UNBRAND-X3 USER MANUAL

Peninjauan

Pilih eartips anda

*Silakan coba eartip sedang terlebih dahulu
 karena cocok untuk kebanyakan orang
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1. Matikan earbud lalu terus menyentuh bar selama 5 detik untuk masuk dalam 
mode berpasangan (LED berkedip merah dan hijau)
2. Di ponsel, cari UNBRAND(X3)
3. Ketuk untuk menghubungkan

Parameter Produk
Model: UNBRAND (X3)
Versi Bluetooth: V5.0
Waktu pengisian: kira-kira. 2 jam
Waktu bicara: kira-kira. 4 jam
Rentang operasi: 10m (dengan rintangan)
Jenis baterai: li-ion
Kapasitas baterai (tempat pengisian daya): 3.7V 380mAh
Parameter input (kasus pengisian): 5V 500mA
Profil Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Nama pasangan: UNBRAND(X3)
Waktu siaga: kira-kira. 70 jam
Waktu musik: kira-kira. 4 atau 5 jam

Mengisi Daya Earbud
Dorong earbud ke kasing untuk mengisi daya. LED akan menyala merah pekat 
saat mengisi daya dan berubah menjadi hijau selama 1 menit setelah isi ulang.

Mengisi Daya Kasing
Isi daya kasing melalui kabel USB. LED akan menyala hijau pekat saat mengisi 
daya dan mati setelah diisi ulang.

Cara Memasangkan

Memasangkan Pertama Kali:
1. Angkat kedua earbud
2. Pada ponsel, cari UNBRAND(X3) dan ketuk untuk menghubungkan.
* Earbud yang dipasangkan akan secara otomatis hidup setelah diangkat dari 
kasing. Jika earbud gagal dinyalakan otomatis, harap isi daya lalu coba lagi.

Beralih Perangkat Pasangan :
1. Matikan Bluetooth A dan earbuds telepon akan terputus secara otomatis dan 
masuk ke mode berpasangan.
2. Di telepon B, Cari UNBRAND(X3) dan ketuk untuk menghubungkan
* Sambungan multi-titik tidak tersedia, Earbud akan terhubung kembali secara 
otomatis ke telepon B saat dihidupkan kembali.

Pengaturan Pabrik

(Coba langkah-langkah berikut untuk memperbaiki masalah konektivitas)

Setel ke pabrik:
1. Pada ponsel, cari UNBRAND(X3), ketuk dan pilih abaikan atau batalkan 
pasangan.
2. Ambil dua earbud, tetap menyentuh kedua batang selama 8 detik atau sampai 
LED menyala merah selama 2 detik untuk mematikan.
3. Tetap menyentuh kedua bar selama 10 detik atau hingga LED berkedip merah 
dan hijau tiga kali kemudian berkedip merah untuk mengatur earbud ke pabrik.
* silakan lihat "Pemasangan Pertama Kali" untuk menghubungkan setelah 
pengaturan pabrik.

Cara Pemakaian

1. Putar earbud dan masukkan ke telinga Anda lalu gerakan kepala untuk 
memeriksa stabilitas pemakaian.
2. harap sesuaikan mic ke mulut Anda untuk mendapatkan pengalaman panggilan 
yang lebih baik.

Panggilan & Beralih Tiga Arah
Earphone terhubung dengan telepon A. Tekan dua kali MFB untuk menjawab 
panggilan masuk dari telepon B. Jika ada panggilan lain dari telepon C yang 
disinkronkan, tekan dua kali MFB untuk menahan panggilan pertama saat 
mengaktifkan panggilan kedua. Tahan MFB untuk beralih antara panggilan aktif 
dan panggilan tunda.

Abaikan panggilan kedua dalam panggilan tiga arah: earphone terhubung dengan 
telepon A. Tekan dua kali MFB untuk menjawab panggilan masuk dari telepon B. 
Jika panggilan lain datang dari telepon C yang disinkronkan, tahan MFB untuk 
mengabaikan panggilan kedua sambil mempertahankan yang pertama panggilan.

Kartu Garansi

Masa Garansi
12 bulan setelah Anda membeli item ini. (atau Anda dapat menanyakan 
pembelanja lokal Anda untuk lebih jelasnya)
Layanan Gratis:
Andaikata ada cacat yang disebabkan oleh masalah kualitas terjadi dalam masa 
garansi, harap bawa kartu garansi ini dan kwitansi ke distributor Anda untuk 
layanan pertukaran gratis.

Fungsi & Pendahuluan

Fungsi

Memasuki mode TWS

Daya hidup

Operasi/Hasil ResponLEDStatus saat ini

Daya mati tanpa 
tersambung

Matikan/Daya mati

Matikan/Daya mati

Tetap menyentuh bar selama 1 detik LED menyala hijau 
selama 1 detik

LED menyala hijau 
selama 1 detikPengisian daya ambil earbud, dari casing

tetap menyentuh bar selama 1 detik untuk dapat dinyalakan 
dan earbud akan otomatis masuk ke mode berpasangan

LED berkedip merah 
dan hijau NADA

Jawab/Akhiri
panggilan

Panggilan masuk/ 
Memanggil Sentuh 2 kali pada bar NADA

NADA

Daya mati

Hapus catatan
konektivitas

Nyalakan/Daya hidup

tetap menyentuh bar selama 8 detik untuk mematikan earbud (dua earbud akan 
mati, jika earbud tidak terhubung ke perangkat)

LED berkedip merah dan hijau 3 kali 
kemudian earbud mati (jika matikan 
kedua earbud, kemudian tetap menyentuh 
kedua batang selama 10 detik untuk 
menghapus rekaman konektivitas. Selama 
kursus, hanya satu LED yang berkedip 
pada awalnya, kemudian kedua LED 
mulai berkedip merah dan hijau 3 kali)

LED menyala merah 
selama 2 detik

LED menyala merah 
selama 2 detikMasukkan earbud ke dalam case untuk mematikan

tetap menyentuh bar selama 10 detik untuk menghapus data 
konektivitas

NADA

\

\

\

Abaikan panggilan Panggilan masuk Tetap menyentuh bar selama 2 detik NADA\

Asisten suara Terhubung sentuh bar sebanyak 3 kali NADA\

Pause/Play musik Musik bermain Sentuh ganda bar untuk menjeda, sentuh dua kali lagi untuk 
melanjutkan pemutaran \

Lewati lagu Musik bermain tetap menyentuh bar kanan / kiri untuk melewati trek maju / mundur \

\

\

LED berkedip merah 
dan hijau kemudian LED 
kanan mati

Sentuh bar dua kali untuk masuk ke mode TWS
Matikan kemudian 
tetap menyentuh bar 
selama 5 detik untuk 
masuk ke mode 
berpasangan

Stereo Mode

Playback/Pause
Ketika musik bermain, sentuh 2 kali untuk pause, dan sentuh 2 kali lagi untuk 
melanjutkan
Lewati Lagu
Sentuh dan tahan earbud sampai lagu selanjutnya

Layanan pertukaran gratis tidak akan diakses dalam kondisi berikut:
1. Kerusakan yang disebabkan pembongkaran yang tidak sah
2. Defect atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh bocor atau jatuh
3. Kerusakan karena tindakan Tuhan. Andaikan barang Anda ada dalam kerusakan 
atau cacat kecuali keadaan di atas, silakan kembali kepada kami atau distributor 
Anda untuk perbaikan gratis
Situs resmi UNBRAND : www.unbrand.co.id
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