Безжични Bluetooth слушалки
Dude

Инструкции за
употреба

Поздравления за Вашата нова покупка! Благодарим Ви за доверието, което
гласувахте наT’nB като потребители! Нашите продукти отговарят на действащите
международни стандарти и разпоредби.
Преди употреба на устройството, моля, прочетете внимателно неговите инструкции
и указания за безопасност. Препоръчваме Ви да ги запазите за бъдещи справки.

Важни инструкции за безопасност
- Захранването на Вашето устройство трябва да съответства на определените
изисквания.
- Не използвайте устройството при дъжд, във влажни помещения или близо до вода!
- Не го поставяйте близо до опасни или запалими предмети и взривоопасни
вещества!
- Използвайте само включените в опаковката аксесоари и конектори! Ползването
на друг вид аксесоари, които не са предназначени за тази цел може да повреди
устройството по необратим начин!
- Използвайте и съхранявайте при температури между 0 °C и 35 °C.
- Дръжте далеч от деца!
- При повреда не разглобявайте и не се опитвайте да поправите слушалките сами!
- Не използвайте слушалките ако преди това са били подложени на удар или
повреда!
- За да избегнете риск от токов удар, изключете устройството от захранването
преди да го почистите и когато не го използвате!
- Не оставяйте своето безжично устройство в близост до кредитни карти или други
носители на информация.
- Не дръжте слушалките близо до Wi-Fi рутери и други Bluetooth устройства.

Описание
1. Включване/ Изключване
Пускане/ Пауза
Отговор на обаждане/ Край на
разговор
2. Конектор за захранване
3. LED светлинен индикатор

1. Включване/ Изключване
2. Порт за зареждане
3. LED светлинен индикатор

Инсталация и зареждане
Слушалки:
Когато слушалките се зареждат, LED светлинният им индикатор ще светне в
червено, а LED светлинният индикатор на зареждащия се кейс - в синьо. Когато
слушалките са напълно заредени, то техният LED светлинен индикатор ще
светне в синьо и ще се изключи след 5 минути.
Зареждащ се кейс:
Натиснете бутона върху зареждащия се кейс, за да проверите капацитета на
батерията. Благодарение на 4 LED светлинни индикатора можете да проследите
нивото ѝ (75-100%). Свържете micro USB кабелa, предназначен за захранване.
Светлинните индикатори ще се изключат, когато зареждането приключи.
Важно:
Кейсът може да се зарежда едновременно със слушалките.

Функции
1. Включете устройството, като задържите бутона за включване и изключване за
около 4 секунди. В този момент светлинният индикатор трябва да светне.
2. Когато свързвате слушалките за първи път, светлинният индикатор трябва да
мигне в червено и синьо. След това от списъка с устойства изберете името TNB
DUDE. При следващи свързвания връзката между слушалките и мобилното Ви
устройство ще се осъществява автоматично.
3. За да пуснете песен или да паузирате, натиснете бутона за включване и
изключване.

4. Следваща песен: Натиснете бутона за включване и изключване и го
задръжте за 2 секунди.
5. Отговор на обаждане: Натиснете бутона за включване и изключване в
момента на обаждането, като имате предвид, че разговорите се предават към
правилната слушалка.
6. Край на разговор: Натиснете бутона за включване и изключване.
7. Отхвърляне на обаждане: Натиснете бутона за включване и изключване в
момента на обаждането и го задръжте за 2 секунди.
8. Изключване: Поставете слушалките в зареждащия се кейс и те ще се
.
изключат
автоматично.
Алтернативно можете да натиснете бутона за включване и изключване, като
го задържите за около 4 секунди.

Характеристики
Съпротивление: 32 Ohms
Обхват: 10 m
Честота: 20 Hz - 20 KHZ
Батерия: Литиево-йонна 2* 45 mAh (слушалки)/ 250 mAh (зареждащ се кейс)
Живот на батерията: 2.5 h
dB Сензитивност: 105 dB
Честотен обхват: 50 Hz - 10 KHz
Време за зареждане: 1 h (слушалки) / 2 h (зареждащ се кейс)
Bluetooth версия: 5.0

