ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. МОДЕЛ CBIMMERSIVE
ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ
За да заредите слушалките си, използвайте предоставения кабел тип C. Свържете кабела към
кутията, след това свържете другия край към USB порта (компютър, USB зарядно устройство и
др.). Индикаторът свети червено по време на зареждане. Когато зареждането приключи,
светлината става синя. Времето за зареждане е приблизително 2 часа 30 часа при напълно
изтощена батерия.
На всеки 60 секунди прозвучава звуков сигнал, за да ви предупреди, че слушалките скоро ще
се изтощят.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ
За да включите слушалките, задръжте натиснат бутона MFB (4) за около 3,5 секунди. След това
ще чуете съобщението „Включване на захранването“, след което слушалките автоматично
преминават в режим „Свързване“.

СВЪРЗВАНЕ
1. Проверете дали вашият телефон или Bluetooth устройството е включено.
2. Включете слушалките. Те автоматично преминават в режим „Свързване“; редуваща се синя
и червена светлина започва бързо да мига.
3. Активирайте функцията Bluetooth на устройството си, след това изберете „TNB IMMERSIVE“.
Прозвучава сигнал веднага щом Bluetooth е свързан.
4. След като връзката е установена, синята светлина остава да свети.
5. След като слушалката е свързана, тя автоматично се свързва с устройството, когато го
включите.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ
За да изключите слушалките, задръжте натиснат бутона MFB (4) за около 3,5 секунди. След това
ще чуете съобщението „Изключване на захранването“, което потвърждава изгасването им.

ФУНКЦИИ
- Пускане / Пауза: натиснете веднъж бутона MFB (4). Натиснете отново, за да възобновите
музиката.
- Регулиране на силата на звука: натиснете за кратко бутона „+“ (2), за да увеличите звука /
бутона „-“ (3) за да го намалите.
- Промяна на песента: натиснете и задръжте бутона „+“ (2), за да изберете следващата песен /
натиснете и задръжте бутона „-“ (3), за да изберете предишната песен.

- Активен режим за намаляване на шума: натиснете бутона ANC (1) за 1 секунда. Зеленият LED
индикатор светва. За да го деактивирате, натиснете отново бутона ANC (1) за 1 секунда.
Зеленият LED индикатор изгасва.
- Отговор / прекратяване на повикване: когато получите повикване, музиката ще се изключи
автоматично. Натиснете веднъж бутона MFB (4) на слушалката, за да отговорите, след което
направете същото, за да затворите. Когато разговорът приключи, музиката се възобновява
автоматично.
- Отхвърляне на повикване: натиснете бутона MFB (4) за 2 секунди.
- Siri : кажете „Здравей Siri“ или натиснете 2 пъти бутона MFB (4), за да активирате Siri.

ПАСИВЕН РЕЖИМ
Можете да използвате слушалките си като кабелни слушалки, за да пестите батерията. Просто
свържете единия край на аудио жак кабела 3.5/3.5 към вашите слушалки, а другия към вашето
устройство. Поставянето на аудио кабел деактивира безжичната функция.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Bluetooth чипсет: Действие
Bluetooth : 5.0
Активно намаляване на шума: до 15 - 20 dB между 50 и 500 Hz
Максимален обхват: 10 м
Честотен диапазон: 20 Hz - 20 KHz
Мембрана: 40 мм
Импеданс: 32 Ω
Чувствителност на слушалките: 96 dB ± 3 dB
Чувствителност на микрофона: - 42 dB
Вградена батерия: литиево-йонна полимерна – 3,7 V ; 250 mAh
Зареждане (CC) : USB-C 5 V/500 mA
Време за зареждане: 2 часа 30 минути
Капацитет : 12 часа при 25% сила на звука с активиране на Bluetooth и намаляване на шума

