
BLUETOOTH СЛУШАЛКИ
Frequency range: 2,402 - 2,480GHz

Max power : -1,43dBm

Инструкции за употреба



 

 

 

 

 

Характеристики  

Bluetooth V 5.0

Чувствителност 92dBm

Честотен диапазон 2.4-2.48GHZ

Време за работа 4 часа при 70% от максималния обем

Диаметър на магнита 6 mm

Вградена в слушалките батерия Полимер 3,7V - 30mAh

Вградена в корпуса батерия Полимер 3,7V - 300mAh

Захранване micro USB 5V – 1A

Включен кабел USB / Micro USB
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• Не оставяйте продукта в близост до Wi Fi рутер или Bluetooth устройство
  по време на употреба, за да не предизвикате смущение в сигнала.



Свързване на слушалките

 

  

Функции

Нуждаете се от помощ? 

1. Слушалките се включват и свързват автоматично, когато ги извадите от кейса. 

     Бързо мигащите зелен и червен светлинен индикатор показват, че слушалките не са 

    свързани с Bluetooth устройство.

2. Свързване на устройство към слушалките: Включете Bluetooth функцията на вашето

    устройство. От списъка с усторйства изберете „TNB SHINY“. В рамките на 5 секунди ще чуете 

   гласов сигнал, потвърждаващ, че устройството е свързано.

Нaше задължение е да Ви осигурим максимална удовлетворение от продуктите ни и поради

тази причина очакваме Вашите въпроси на имейл адрес: info@t-nb.com. 

За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, 

посетете нашия уеб сайт: www.t-nb.com.

Слушалките се включват и свързват автоматично с вашето Bluetooth устройство, когато

ги извадите от кейса. Ако слушалките не се свързват автоматично с устройството ви,

моля, свържете ги ръчно. Слушалките се изключват автоматично, когато ги приберете в кейса.

Отговор на обаждане: Натиснете бутона на някоя от слушалките само веднъж.

Прекратяване на обаждане: Натиснете веднъж върху някоя от 2-те слушалки.

Отказ от обаждане: Натиснете и задръжте бутона на някоя от слушалките, когато

получите обаждане.

Пускане/Пауза: Натиснете веднъж върху някоя от 2-те слушалки.

Следваща песен: Натиснете 2 пъти върху бутона на дясната слушалка

Предишна песен: Натиснете 2 пъти върху бутона на лявата слушалка.

Увеличаване на звука: Натиснете и задръжте бутона на дясната слушалка.

Налаяване на звука: Натиснете и задръжте бутона на лявата слушалка.

Захранване /Презареждане: Слушалките имат функцията да се презареждат в прилежащия им кейс. 

Вашият кейс осигурява до 3 пълни зареждания. Можете да презаредите батерията с включения

в опаковката микро USB кабел.  За да презаредите кейса, включете другия край на кабела в

USB порт (компютър, USB зарядно и др.).



Този продукт отговаря на:
Директива 2014/53/ЕС
Директива 2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на:
https://www.office1.bg/tnb-slushalki-shiny-true-bezzhichni-cherveni


