БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ
БЕЛИ СЛУШАЛКИ/ЧЕРНИ СЛУШАЛКИ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба и се уверете, че ги съхранявате
правилно.
Благодарим ви, че си поръчахте нашия продукт.
TS-D12 са ново поколение безжични слушалки с Bluetooth 5.0 стандарт, който поддържа
комуникация с двете слушалки. Преносими безжични слушалки, които се контролират чрез
докосване. Безжичните слушалки TS-D12 са снабдени с удобна кутия за зареждане, която
снабдява слушалките с енергия. Слушалките са лесни за използване и са със специален
ергономичен дизайн, който пасва перфектно на ухото.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

2 х слушалки TS-D12
1 х кутия за зареждане
1 x USB кабел за зареждане
1 х ръководство

ПАРАМЕТРИЧНА КОНФИГУРАЦИЯ
Истинската безжична връзка доставя безжично стерео, разделение на каналите от ляво и от
дясно и кристално чист звук. И лявата, и дясната слушалки имат цялостна Bluetooth функция,
което ви позволява възможността да използвате само една слушалка без да губите част от
функциите.
Bluetooth версия
Споразумение за поддръжка
Ключ
Честота
Разстояние
Размери
Тегло
Време на издръжливост
Време за зареждане
Чувствителност

BT5.0
HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Управление чрез докосване
40 Hz ~ 20 KHz
8 ~ 15 метра
56 мм x 44 мм x 22 мм
45 гр
2 ~ 3 часа
1 час
106 dB SPL ± 3 dB

КЛЮЧОВА ДИАГРАМА
1. Мрежа за защита от прах
2. Многофункционален бутон
3. Микрофон
4. Изход за зареждане на слушалките
5. Изход за зареждане

ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТ ЗА СЛУХА:
За да избегнете увреждане на слуха си, ограничете силата на звука на слушалките само до
границите, обозначени като безопасни нива. Колкото по-силен е звукът, толкова по-малко
време трябва да прекарате в слушане на музика.
Уверете се, че следвате следните указания по време на употреба на слушалките.
•

Слушайте музика в разумни нива на звука за разумен период от време (напр. не
прекарвайте цял ден в слушане на музика на най-високо ниво).

•
•
•
•
•

Опитвайте се да не увеличавате звука постоянно, тъй като слухът ви ще се адаптира
постоянно към новите по-високи нива.
Не увеличавайте звука толкова много, че да не знаете какво се случва около вас.
Трябва да използвате слушалките предпазливо или временно да прекратите
употребата им в потенциално опасни ситуации.
Прекомерното налягане на звука може временно или постоянно да увреди слуха.
Не се препоръчва употребата на слушалки по време на шофиране, а също така, това
може да бъде нелегално в зависимост от мястото, където се намирате.

Обща информация за предотвратяване на повреди и неизправности:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
Стремете се да не изпускате слушалите си.
Слушалките не бива да бъдат мокрени.
Не позволявайте слушалките ви да бъдат потапяни във вода.
При почистване не използвайте препарати, които съдържат алкохол, амоняк,
бензин или абразиви.
Ако е необходими да ги почистите, моля използвайте мека кърпа и ако е
необходимо я намокрете с малко вода (може да добавите малко течен сапун), за да
почистите слушалките си.
Вградената батерия не бива да бъде излагана на прекомерна топлина - слънчева
светлина, огън или други.
Не упражнявайте сила над продукта, съхранявайте го на места с умерена
температура и влажност.
Дръжте слушалките си далеч от рутера на интернета ви или други предавателни
устройства, туй като това ще повлияе на вашето локално устройство и това ще
доведе до неяснота на звука на слушалките или прекъсвания
Моля, използвайте този продукт в ефективна среда (10 метра между слушалките и
устройството), където няма физическа бариера между устройството и слушалките
(например стени).
Когато капакът на кутийката отворен и затворен, синя лампичка ще мига в долния
край на кутийката. Това е индикация за състояние, в което кутията не е в режим на
зареждане. В този режим, слушалките не се зареждат автоматично.

Забележка: Този продукт може да бъде свързан с всяко Bluetooth устройство.
НАЧАЛО - БЕЛЕЖКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИТЕ СЛУШАЛКИ
Изключително важно: Поради дългото транспортиране, батерията на слушалките найвероятно ще бъде изтощена. Поради тази причина, най-вероятно, няма да имате възможност
да използвате слушалките веднага щом ги получите. Първото нещо, което трябва да
направите преди употреба е да заредите кутията на слушалките.
•

•

Изключително важно е преди да използвате слушалките си за първи път, да ги
оставите да се зареждат за поне 5 часа, за да оптимизирате капацитетът на
батерията и животът им.
Използвайте само оригиналния USB кабел за зареждане, за да избегнете повреди.

•

Ако провеждате разговор, не включвайте слушалките да се зареждат, тъй като това
ще ги изключи автоматично и разговорът ви може да бъде прекратен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ: Свържете USB кабела с устройството и с външния източник на
захранване (директно към компютър или външна батерия) или алтернативно използвайте
адаптер и включете направо в контакта.
ЗАБЕЛЕЖКА:
След като зареждането е напълно приключило, моля извадете кабела бавно и
внимателно!!! За да предотвратите повреждания в долния край на слушалките.
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА - BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ
4 ЛЕСНИ СТЪПКИ:
1
Натиснете продължително
мултифункционалния бутон от двете страни,
докато синята и червената светлини мигат.

2
След това натиснете два пъти бутона на
лявата слушалка, за да влезете в режим на
сдвояване.

3
След като сдвояването е приключило
успешно, главната слушалка ще продължи да
мига с червена светлина, а другата със синя
веднъж на всеки 5 секунди.

4
Включете Bluetooth на вашето устройство и
изберете „TS-D12“ и се свържете. Ще чуете
глас, който казва „connected“

За потребителите на iРhone: В режим на Bluetooth, отворете кутийката на слушалките, там ще
намерите бутонче, което се подава - натиснете го и сдвояването ще стане автоматично. За
потребителите на Android: в режим Bluetooth, отворете кутийката на слушалките, след това
потърсете „TS-D12“. След като намерите „TS-D12“, щракнете, за да се свържете.

5
Сдвояването е успешно.

АКО СДВОЯВАНЕТО НЕ Е УСПЕШНО
Моля, следвайте следните указания:
1.

2.
3.

Моля, уверете се, че сте изтрили и деактивирали TS-D12 от листа с Bluetooth
устройства. След това натиснете продължително мултифункционалния бутон на
двете слушалки едновременно докато червената и синята светлини не запознат да
мигат и не чуете глас: „Power on“.
Натиснете всяка от страните на мултифункционалния бутон за 2 секунди докато не
чуете глас: „doo“, последван от глас: „Connected“ или „Paired“.
Включете Bluetooth на телефона си и потърсете „TS-D12“, за да се свържете. Когато
видите, че синята светлина започне да мига бавно, то сдвояването е успешно. Може
да чуете глас, който казва: „Connected“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лявата слушалка е главна. Обажданията се осъществяват и през двете
слушалки. Изключване, връщане на предишната песен и паузирането на музиката става през
всеки един от многофункционалните бутони на слушалката, а другата слушалка ще бъде
синхронизирана автоматично. Следващият път, когато решите да използвате слушалките,
можете да ги свържете автоматично само чрез натискането на мултифункционалния бутон.

ВНИМАНИЕ: Ако една от двете слушалки не
работи - моля, следвайте инструкциите в
отдел Bluetooth сдвояване.
Просто натиснете мултифункционалния
бутон на всяка от слушалките
едновременно, за да свържете слушалките.

Използване на Bluetooth слушалки
Лява слушалка:
кратко натискане на мултифункционалния бутон - play/pause, слушане, затваряне,
продължително натискане - отказване на разговор,
продължително натискане за 2 секунди - следваща песен,
три натискания - Siri.

Дясна слушалка:
кратко натискане на мултифункционалния бутон - play/pause, слушане, затваряне
продължително натискане - отказване на разговор,

-

двойно натискане - повторно набиране,
продължително натискане за 2 секунди - следваща песен, 3 натискания - Siri.

Забележки:
за да регулирате звука, трябва да използвате мобилния си телефон
Лявата слушалка ще бъде основна слушалка по време на разговор, а дясната слушалка
ще бъде заглушена!

Инструкции за изхвърляне и рециклиране
Тази маркировка индикира, че този продукт не трябва да се изхвърля с други
битови отпадъци в целия ЕС. За да намалите вредите за околната среда или
човешкото здраве от нежеланите битови отпадъци, моля рециклирайте продукта,
насърчавайки повторното използване на материалните ресурси. За да върнете вече
използвания или неработещ продукт, моля използвайте обозначените за това места или се
обърнете към търговеца, от когото сте закупили настоящия продукт. Те могат да се погрижат
за екологичното рециклиране на продукта
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на
приложимите директиви на Европейската Комисия.

