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ĐIỀU KHIỂN TAI NGHE
)&"%1)0/&$0/530-4

Điều khiển tai nghe
)FBEQIPOF$POUSPMT

Đèn LED
-&%*OEJDBUPS
Đầu
sạc
5FSNJOBMT

Nút
âm lượng
7PMVNF
 -

.PEF#VUUPO

Nút
âm lượng +
7PMVNF

Nút đa chức năng/Nút nguồn
.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO


BẬT/TẮT
0/0''

0/0''
BẬT/TẮT

.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO
Nút nguồn/Âm lượng +

Mở tai nghe:
5VSOPOUIFIFBEQIPOFT

Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED
1SFTTBOEIPMEUIF.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPOVOUJMUIF-&%
sáng xanh.
*OEJDBUPSBTIFTCMVF
*Tai
nghe sẽ phát
ra câu nói “Welcome to Shokz”
"VESFZXJMMTBZ
8FMDPNFUP4IPL[

Tắt tai nghe
5VSOPUIFIFBEQIPOFT

Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED
1SFTTBOEIPMEUIF.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPOVOUJMUIF-&%
sáng đỏ. Tay nghe sẽ phát ra câu nói: “Power off”
*OEJDBUPSBTIFTSFE
*Tai
nghe sẽ phát
ra câu nói “Power off”
"VESFZXJMMTBZ
1PXFSP


TRUYỀN DỮ LIỆU
53"/4'&33*/($0/5&/5

5SBOTGFSSJOH$POUFOU
Truyền dữ liệu

File

0QFO4XJN

1.$POOFDU0QFO4XJNUPZPVSDPNQVUFS
Kết nối OpenSwim với máy tính của bạn.
0QFO4XJNXJMMCFDPNFBIBSEESJWFOBNFE
0QFO4XJN

2.
OpenSwim sẽ trở thành một ổ cứng có tên
là “OpenSwim”.
0QFO
0QFO4XJN
POZPVSDPNQVUFS
Mở
“OpenSwim”
trên
máy tính của bạn.



TRUYỀN DỮ LIỆU
53"/4'&33*/($0/5&/5

MP3

WMA

FLAC

WAV

File
0QFO4XJN

AAC

%SBHBOEESPQBVEJPMFTPSGPMEFSTJOUPUIF
0QFO4XJN

3.
Kéo và thả các tệp hoặc thư mục âm thanh
vào ổ cứng
IBSEESJWF
"OpenSwim".
:PVNBZEJTDPOOFDUUIF64#$IBSHJOH$SBEMFPODFMFUSBOTGFS
4.
Bạn có thể ngắt kết nối đế sạc USB sau khi quá trình truyền
JTDPNQMFUF5IF-&%JOEJDBUPSXJMMBTISFEBOECMVFXIJMF
dữ
liệu hoàn tất. Đèn báo LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và xanh
0QFO4XJNPSHBOJ[FTUIFMFT5IF0QFO4XJNCVUUPOTBSFOPU
lam
khi OpenSwim đang sắp xếp các tệp. Các nút trên
GVODUJPOBMUFNQPSBMMZ
OpenSwim
tạm thời không hoạt động.
0QFO4XJNTVQQPSUT.1
8"7
8."
'-"$
""$GPSNBUT
* OpenSwim
hỗ trợ các định
dạng
MP3,
WAV,
WMA, FLAC, AAC.
0QFO4XJNPOMZTVQQPSUT8"7MFJO-JOFBS1$.GPSNBU
(OpenSwim chỉ hỗ trợ tệp WAV ở định dạng Linear PCM）



CÁCH ĐEO
)08508&"3

)PXUP8FBS
Cách
đeo

1JDLVQUIFIFBEQIPOFT CSJOHUIFN
Nhấc và đưa tai nghe ra sau gáy,
CFIJOEUIFCBDLPGUIFCBTFPGZPVSOFDL
định
vị các móc tai trên tai của bạn,
QPTJUJPOUIFFBSIPPLTPOZPVSFBST
UIFO
lúc
này bạn đã có thể thưởng thức
âm
nhạc!
FOKPZZPVSNVTJD

* 8FBSJOHZPVSIFBEQIPOFTUIFXSPOHXBZDPVMEDBVTF
Đeo tai nghe sai cách có thể gây khó chịu. Các đầu dò
nên
đặt ở phía trước tai của bạn.
EJTDPNGPSU5IFUSBOTEVDFSTTIPVMESFTUJOGSPOUPGZPVSFBST


70-6.&
ÂM LƯỢNG

Âm
lượng
7PMVNF

Thao tác điều khiển âm lượng
0QFSBUFWPMVNFDPOUSPMT
khi đang phát âm thanh.
XIJMFBVEJPJTQMBZJOH

7PMVNF
#VUUPO
Nút
âm lượng
+

Nút
âm lượng 7PMVNF#VUUPO

Cách
thay đổi âm lượng:
)PXUPDIBOHFWPMVNF

Trong khi nghe, hãy điều BEKVTUIFBEQIPOFWPMVNFCZ
chỉnh âm lượng tai nghe
8IJMFZPVSBVEJPJTQMBZJOH
bằng cách nhấn Nút âm lượng
+ hoặc Nút âm lượng -.
QSFTTJOHFJUIFSUIFWPMVNF
PSWPMVNFˊCVUUPOT

*Bạn
sẽ nghe
thấy tiếp "Bíp" khi âm lượng ở mức tối đa.
"CFFQ
XJMMTPVOEXIFOUIFWPMVNFJTBUJUTNBY

*Nghe bằng tai nghe ở âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến
-JTUFOJOHXJUIIFBEQIPOFTBUIJHIWPMVNFNBZBFDUZPVSIFBSJOH
BOEUIFBVEJPXJMMCFEJTUPSUFE
thính giác của bạn và âm thanh sẽ bị biến dạng.


ÂM LƯỢNG .64*$'
.64*$'6/$5*0/
.64*$'6/$5*0/
.64*$'6/$5*0/

.VTJD'VODUJPO
.VTJD'VODUJPO
.VTJD'VODUJPO
Chức
năng nghe nhạc
.VTJD'VODUJPO

7PMVNF
7PMVNF
Nút âm
lượng
- 7PMVNF
Nút
âm
lượng + 7PMVNF
7PMVNF
7PMVNF
7PMVNF
7PMVNF

Nút.PEF#VUUPO
chế độ .PEF#VUUPO
.PEF#VUUPO
.PEF#VUUPO
Nút.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO
đa chức .VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO
năng/Nút nguồn
.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO
.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO
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music music
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mode
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music
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mode
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Play/pause
music
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Button
once Butto
Button
Click
once
once
Button
once
Button
Multifunction
Multifunction
ModeMode
Mode
ClickClick
Click
ClickButton
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Nhấn
nút Multifunction
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chức
năng
1 lầnonce Button
once
Button
once
Click Multifunction
Click Mode
“Normal/Repeat/Shuffle”
“Normal/Repeat/Shuffle”
“Normal/Repeat/
“Normal/Repeat/Shuffle”

sang
bài
hát song
kế tiếp
Next
song
Next
song
Next
Next Chuyển
song

Press
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Volume+
2
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and
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Press
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forhold
2+forVolume+
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lại bàisong
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Previous
song
Previous
Previous
song
Previous
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Press
and hold
Volume—
2
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hold
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and
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2-forVolume—
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Change
EQ
Setting
Chế
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Change
EQnhạc
Change
Setting
EQ Setting
Change
EQ
Setting

Mode
hold
andButton
Press
Button
Mode
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hold Mode Button
and
andButton
Press
Press
Mode
hold
Press and
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nút
chế
độ
1
lần
2 seconds
seconds
for 2for
for 2 seconds
for 2 seconds
“Normal/Repeat/Shuffle”









$)&$,#"55&3:45"564
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG PIN

Kiểm tra tình trạng pin
$IFDL#BUUFSZ4UBUVT
0QFSBUFDPOUSPMTXIJMF
Thao tác điều khiển khi
BVEJPJTOPUQMBZJOH
không phát nhạc

7PMVNF #VUUPO

Nút nguồn/Âm lượng +

7PMVNF#VUUPO
Nút
âm lượng -

)PXUPDIFDLCBUUFSZTUBUVT
Cách kiểm tra tình trạng pin

$MJDLUIFWPMVNF
PSWPMVNFCVUUPOXIJMFNVTJDJTQBVTFE
Nhấn nút âm lượng
+ hoặc âm lượng - khi ngưng phát nhạc
"VESFZXJMMUFMMZPVUIFCBUUFSZTUBUVT
Tai nghe sẽ cho bạn biết tình trạng pin:

* "Battery
high/Battery medium/Battery low/Charge me"
#BUUFSZIJHI#BUUFSZNFEJVN#BUUFSZMPX$IBSHFNF


Tính
năng bổ sung
&YUSB'FBUVSFT



&2.0%&4
CHẾ ĐỘ EQ

Chế độ EQ
&2.PEFT

Chế
độ tiêu chuẩn
(FOFSBM.PEF
Tần số cân bằng để nghe nhạc.
#BMBODFEGSFRVFODZGPSMJTUFOJOHUPNVTJD

Chế độ bơi lội
4XJNNJOH.PEF
Dùng khi bơi lội
'PSVTFXIJMFTXJNNJOH



48*5$)*/(&2.0%&4
CHUYỂN
ĐỔI CHẾ ĐỘ EQ

Chuyển đổi chế độ EQ
4XJUDIJOH&2.PEFT
Thao tác điều khiển khi
0QFSBUFDPOUSPMTXIJMFNVTJD
đang phát nhạc
JTQMBZJOH

.PEF#VUUPO
Nút chế độ

Nút chế độ
.PEF#VUUPO

Cách để chuyển đổi chế độ EQ
)PXUPTXJUDI&2NPEF
Nhấn và giữ nút chế độ khi đang phát nhạc đến khi
bạn nghe một tiếng bíp.
1SFTTBOEIPME.PEFCVUUPOXIJMFNVTJDJTQMBZJOH
VOUJMZPVIFBSBCFFQ

"VESFZXJMMTBZ
(FOFSBMNPEF4XJNNJOHNPEF
*Tai
nghe sẽ phát
ra câu nói: “General mode/Swimming mode”



$)"/(*/(-"/(6"(&4
$)"/(*/(-"/(6
THAY ĐỔI NGÔN
NGỮ

Thay$IBOHJOH-BOHVBHFT
đổi ngôn ngữ
$IBOHJOH-BOHVBHFT
Tai nghe có
hỗ trợ 4 ngôn ngữ bao gồm
:PVSIFBEQIPOFTIBWFGPVSCVJMUJOMBOHVBHFT
:PVSIFBEQIPOFTIBWFGPVSCVJMUJOMBOHVBHFT
tiếng Trung,
tiếng
Nhật,
tiếng
Anh và tiếng Hàn.
$IJOFTF
&OHMJTI
$IJOFTF
+BQBOFTFBOE,PSFBO
&OHMJTI
+BQBOFTFBOE,PSFBO

7PMVNF

7PMVNF
7PMVNF

7PMVNF

Cách để)PXUPDIBOHFUIFMBOHVBHF
thay đổi ngôn ngữ:
)PXUPDIBOHFUIFMBOHVBHF

1SFTTBOEIPMECPUICVUUPOWPMVNF
1SFTTBOEIPMECPUICVUUPOWPMVNF
BOEWPMVNFVOUJMZPV
Nhấn vã giữ
đồng thời nút âm lượng
+ và nútBOEWPMVNFVOUJMZPV
âm lượng IFBSBCFFQ
IFBSBCFFQ
đến khi bạn
nghe một tiếng bíp
"VESFZXJMMTBZ
*Tai
nghe sẽ "VESFZXJMMTBZ
phát ╈乄&OHMJTI뭨펯仼儖鏤
ra câu nói: ╈乄&OHMJTI뭨펯仼儖鏤




&4

Thay
đổi thư mục
$IBOHFUIF'PMEFS

$)"/(&5)&'0-%&3
THAY
ĐỔI THƯ MỤC

**UJTSFDPNNFOEFEUPVTFEJFSFOUGPMEFSTUPDBUFHPSJ[FNVTJD
Nên sử dụng các thư mục khác nhau để phân loại nhạc.

Nút đa chức năng/Nút nguồn
.VMUJGVODUJPO1PXFS#VUUPO

Nút
âm lượng 7PMVNF

7PMVNF
Nút
âm lượng +

Cách
để thay đổi thư mục
)PXUPDIBOHFUIFGPMEFS

1SFTTBOEIPMECPUI.VMUJGVODUJPO#VUUPOBOEWPMVNFVOUJMZPV
Nhấn
và giữ đồng thời Nút đa chức năng và nút âm lượng IFBSBCFFQ
đến
khi bạn nghe thấy tiếng bíp.

"VESFZXJMMTBZ
1MBZ$VSSFOU'PMEFS1MBZ"MM'PMEFST
 Folders”.
*Tai
nghe sẽ phátra
câu nói: “Play Current Folder/Play All
*Nhấn và giữ nút âm lượng + và nút đa chức năng trong 2 giây
1SFTTBOEIPME7PMVNF
BOE.VMUJGVODUJPO#VUUPOGPSTFDPOET
sau
khi bạn nghe thấy "Play
Current Folder”. Sau đó, bạn sẽ
nghe
thấy, “Next1MBZ$VSSFOU'PMEFS
folder”.
BGUFSZPVIFBS
:PVXJMMUIFOIFBS/FYUGPMEFS




$BSFBOE.BJOUFOBODF
Vệ sinh và bảo quản



$)"3(*/(5*14
MẸO SẠC PIN

Mẹo sạc pin
$IBSHJOH5JQT

5IFIFBEQIPOFTXJMMBVUPNBUJDBMMZ
Tai
nghe sẽ tự động tắt
khi
đang sạc
TIVUEPXOXIFODIBSHJOH

Đầu
sạc
5FSNJOBMT

Pin Pogo
1PHP1JOT

1. Gắn OpenSwim vào đế sạc USB. Đảm bảo rằng các Pin Pogo
"UUBDI0QFO4XJNUPUIF64#$IBSHJOH$SBEMF.BLFTVSFUIBU
và đầu sạc kết nối với nhau.
1PHP1JOTBOE5FSNJOBMTBSFJODPOUBDU
2. Kết nối giá đỡ với máy tính hoặc adapter. Đèn báo LED sẽ
$POOFDUUIFDSBEMFUPBDPNQVUFSPSBOBEBQUFS
chuyển sang màu xanh khi sạc đầy.
5IF-&%JOEJDBUPSXJMMUVSOCMVFXIFODIBSHJOHJTDPNQMFUF



4503"(&"/%."*/5&/"/$&
CẤT GIỮ VÀ BẢO QUẢN

4UPSBHFBOE.BJOUFOBODF
Cất
giữ và bảo quản

. Bảo quản tai nghe ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ phòng trong
v5IF.1QMBZFSTIPVMECFLFQUJOBDPPM ESZQMBDFXJUIBNCJFOU
khoảng 0 đến 45 ° C (32 ~ 113 ° F). Đặt tai nghe trong nhiệt độ
UFNQFSBUVSFTPGo$6TJOHUIFIFBEQIPOFTJOFYUSFNFDPMEPS
lạnh / nóng, khu vực ẩm ướt cao hoặc môi trường áp suất
IFBUNBZTIPSUFOUIFCBUUFSZMJGF
không khí thấp có thể làm giảm tuổi thọ pin.
v*GTUPSFEXJUIPVUVTFGPSBOFYUFOEFEQFSJPEPGUJNF DIBSHFCFGPSFVTF
. Nếu cất giữ không sử dụng trong một thời gian dài, hãy sạc trước

v$MFBOUIF.1QMBZFSXJUIBESZ TPGUUPXFMBGUFSVTF
khi dùng.
v%SZUIF.1QMBZFSCFGPSFDIBSHJOH

. Lau sạch tai nghe MP3 bằng khăn khô và mềm sau khi sử dụng.
.4BGFUZ8BSOJOHT
Làm khô tai nghe nhạc MP3 trước khi sạc.

v5IF.1QMBZFSNJHIUFYQMPEFJGUIFCBUUFSZJTJNQSPQFSMZSFQMBDFE
*UTIBMMPOMZCFSFQMBDFEXJUIBCBUUFSZPGUIFTBNFUZQFPSPGUIF
Cảnh
báo an toàn
.FRVJWBMFOUQFSGPSNBODF
Tai nghe MP3 có thể phát nổ nếu thay pin không đúng cách. Bạn chỉ
v%POPUFYQPTFUIF.1QMBZFSUPTVOMJHIU
SFPSTJNJMBSIJHI
được thay pin bằng pin cùng loại hoặc có hiệu
suất tương đương.
UFNQFSBUVSF
. Không để tai nghe MP3 tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lửa hay ở
v%POPUEJTTFNCMFUIF.1QMBZFSPSTVCKFDUUIF.1QMBZFSUPTIPDL 
nhiệt độ cao tương tự.
TRVFF[FBOESF%POPUVTFUIF.1QMBZFSJGJUTXFMMTVQ%POPU
. Không để tai nghe MP3 bị giật, bóp và cháy. Không sử dụng tai nghe MP3
FYQPTFUIF.1QMBZFSUPIJHIUFNQFSBUVSF
nếu có tình trạng phồng lên. Không để tai nghe MP3 ở nhiệt độ cao.
v*GZPVVTFBQPXFSBEBQUFS EPQVSDIBTFUIFTVQQPSUJOHQPXFS
. Nếu bạn sử dụng bộ chuyển đổi nguồn, hãy mua bộ chuyển đổi nguồn
BEBQUFSUIBUJT$$$DFSUJFEBOENFFUTUIFTUBOEBSETBOE
hỗ trợ được chứng nhận CCC và đạt đủ tiêu chuẩn.
SFRVJSFNFOUT
. Không sử dụng tai nghe MP3 ở độ sâu hơn 2 mét.
v%POPUVTFUIF.1QMBZFSXIFOZPVBSFEJWJOHEFFQFSUIBONFUFST
. Tai nghe MP3 có thể bị rơi khi tập luyện cường độ cao.
v5IF.1QMBZFSNJHIUESPQEVSJOHJOUFOTFFYFSDJTFT
.v5IF.1QMBZFSDBOCFQMBDFEJOGSFTIXBUFS
Tai nghe MP3 có thể hoạt động trong nước ngọt,
nước máy,
bể bơi,
UBQXBUFS
TXJNNJOH
nước
biển, v.v., nhưng
không được đặt trong xà phòng, CBUIMJRVJE
nước tắm, 
QPPM
TFBXBUFS
FUD CVUOPUCFQMBDFEJOTPBQZXBUFS
bột giặt, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao.
MBVOESZEFUFSHFOU IJHIUFNQFSBUVSFPSIVNJEJUZ
. Phần cực sạc của máy nghe nhạc MP3 được xử lý chống ăn mòn.
v5IFDIBSHJOHQPMFQJFDFJOUIF.1QMBZFSJTXJUIBOUJDPSSPTJPO
Tuy nhiên, vì nước biển có tính ăn mòn cao, bạn nên làm sạch tai nghe
USFBUNFOU)PXFWFS BTTFBXBUFSJTIJHIMZDPSSPTJWF ZPVBSF
ngay lập tức khi nó ra khỏi nước biển.
SFDPNNFOEFEUPDMFBOUIFIFBETFUJNNFEJBUFMZXIFOJUJTPVUPG
. Nghe bằng tai nghe này với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến
TFBXBUFS
thính giác của bạn và có thể dẫn đến biến dạng âm thanh.
v-JTUFOJOHXJUIUIJTIFBETFUBUIJHIWPMVNFNBZBFDUZPVSIFBSJOH
BOENBZMFBEUPWPJDFEJTUPSUJPO


4503"(&"/%."*/5&/"/$&
CẤT GIỮ VÀ BẢO QUẢN

/PUFý
Lưu

 0QFO4XJNPOMZTVQQPSUT8"7MFJO-JOFBS1$.GPSNBU
 0QFO4XJNXJMMQPXFSPBGUFSIPVSPGJOBDUJWJUZ
(2)
sẽQSPNQUXJMMPDDVSBUBCPVUNJOVUFTPGVTFUJNF
tắt nguồn sau 1 giờ không hoạt động.
 $IBSHFNF
 OpenSwim 
SFNBJOJOH
(3)
Tai nghe sẽ nhắc “Charge me” khi thời gian sử dụng còn
khoảng
20 phút.
%FTJHOBOETQFDJDBUJPOBSFTVCKFDUUPDIBOHFXJUIPVUOPUJDF'PSUIF
NPTUVQUPEBUFQSPEVDUJOGPSNBUJPO
Thiết
kế và đặc tính kỹ thuật có thể thayQMFBTFWJTJUXXXTIPL[DPNDO
đổi mà không cần thông báo.
(1) OpenSwim chỉ hỗ trợ tệp WAV ở định dạng Linear PCM.

Cập nhật các thông tin mới nhất tại www.shokz.com.vn



BẢO HÀNH
8"33"/5:

Bảo hành
8BSSBOUZ

:PVSIFBEQIPOFTBSFDPWFSFECZBXBSSBOUZ
Tai nghe của bạn được bảo hành.

7JTJUPVSXFCTJUFBUIUUQTXXXTIPL[DPNQBHFTXBSSBOUZDMBJN
Truy cập trang web của chúng tôi tại để biết chi tiết

về thời hạn bảo hành.
GPSEFUBJMTPGUIFMJNJUFEXBSSBOUZ
https://shokz.com.vn/baohanh
'BJMVSFUPSFHJTUFSXJMMOPUBFDUZPVSMJNJUFEXBSSBOUZSJHIUT



Xử lý sự cố
5SPVCMFTIPPUJOH

5306#-&4)005*/(
XỬ LÝ SỰ CỐ

*GZPVIBWFBOZUSPVCMFPSQSPCMFNT
Nếu gặp bất kì vấn đề hay sự cố QMFBTFWJTJU
nào, vui lòng
IUUQTXXXTIPL[DPNQBHFTTVQQPSUOFX
truy cập https://shokz.com.vn/hotro
GPSNPSFTVQQPSU
để được hỗ trợ thêm!



8)"5ˏ4*/5)&#09
CÓ GÌ TRONG HỘP

8IBUˏTJOUIF#PY
Có
gì trong hộp
OPENSWIM

0QFO4XJN
Hộp

0QFO4XJN
Tai nghe

OpenSwim
#PY

6TFS(VJEF

0QFO4XJN
Hướng
dẫn sử dụng
OpenSwim
6TFS(VJEF

OpenSwim
IFBEQIPOFT

0QFO4XJN
Túi đựng
OpenSwim
1BDLBHF

-FHBM

0QFO4XJN
Quy
định pháp lý

OpenSwim
-FHBM4UBUFNFOU

0QFO4XJN
Nút tai

OpenSwim
&BSQMVHT

64#$IBSHJOH
Đế sạc
USB
$SBEMF

Nếu bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc bị thiếu,
*GBOZQBSUPGZPVSQSPEVDUJTEBNBHFEPSNJTTJOH
EPOPUVTFJU
vui lòng không sử dụng sản phẩm.

$POUBDUBVUIPSJ[FE4IPL[EFBMFSPS4IPL[DVTUPNFSTFSWJDF
Liên
hệ với đại lý ủy quyền của Shokz hoặc trung tâm dịch vụ
khách hàng của Shokz

1MFBTFOPUFUIBUUIFQBDLBHJOHFOWFMPQFNBZWBSZEFQFOEJOHPO

UIFTBMFTSFHJPO

* Xin lưu ý rằng bao bì đóng gói có thể thay đổi tùy theo khu vực.
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3FHVMBUPSZBOE-FHBM*OGPSNBUJPO
.BOVGBDUVSFS

4IFO[IFO4IPL[$P -UE'MPPST 'BDUPSZ#VJMEJOH 4IBODIFOH
*OEVTUSJBM1BSL 4IJYJO$PNNVOJUZ -BOHYJO$PNNVOJUZ 4IJZBO4USFFU 
#BPBO%JTUSJDU 4IFO[IFO (VBOHEPOH $IJOB
5FMXXXTIPL[DPNDO



