
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. МОДЕЛ EBZIPPBK 
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА КУТИЯТА И НА СЛУШАЛКИТЕ 
 
Кутията не само предпазва слушалките, но и позволява смяната им. 
В кутията е вградена вътрешна батерия, която позволява да зареждате слушалките си до 3 
пъти. 
За да заредите батерията на кутията, използвайте предоставения  USB кабел Тип-C. Включете 
USB C конектора на кабела в кутията, след това свържете другия край към USB порта 
(компютър, USB зарядно устройство, телевизор и др.). LED индикаторите на кутията остават 
червени по време на зареждане. Те се изключват веднага щом слушалките и кутията за 
зареждане се заредят напълно. Когато батерията на слушалките е изтощена, светва червен 
индикатор. За да заредите слушалките, поставете ги в кутията. 
 
 
ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ 
 
1.  Извадете слушалките от калъфа, за да ги включите и сдвоите; режимът на сдвояване 
стартира автоматично.  
2.  Ако слушалките не се включат автоматично, натиснете многофункционалния бутон за 6 
секунди, за да ги активирате. 
 
 
СДВОЯВАНЕ 
 
1.  Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато са включени. За да свържете 
периферно устройство към слушалките, активирайте функцията Bluetooth на периферното 
устройство и изберете „TNB ZIP“. 
  
При първа употреба сините и червените LED индикатори на слушалките мигат 
последователно. Това означава, че са в режим на сдвояване. 
 
2.  Ако слушалките не се свържат автоматично, натиснете многофункционалния бутон за 3 
секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Активирайте функцията Bluetooth на 
периферното си устройство и изберете „TNB ZIP“. 
 
След като слушалките са сдвоени, те се свързват автоматично, веднага щом ги извадите от 
кутията. 
 
 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ 
 
1.  Поставете слушалките в кутията, за да ги изключите и да ги заредите автоматично.  
2.  Ако режимът на сдвояване не бъде активиран в продължение на 3 минути, слушалките 
автоматично ще се изключат.  
3.  За да изключите ръчно слушалките, натиснете многофункционалния бутон за 6 секунди. 
 
 



ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
 
-  Пауза: натиснете многофункционалния бутон веднъж. Натиснете втори път, за да 
възобновите музиката.  
-  Промяна на песента: натиснете многофункционалния бутон на дясната слушалка за 2 
секунди, за да преминете към предишната песен / на лявата слушалка, за да преминете към 
следващата песен.  
-  Отговор/прекратяване на повикване: музиката се изключва автоматично, когато получите 
повикване. За да отговорите или затворите, натиснете многофункционалния бутон на 
слушалката. Музиката се възобновява автоматично, когато разговорът приключи.  
- Отхвърляне на повикване: натиснете бутона два пъти. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Bluetooth : 5.1  
Максимален обхват: 10 м  
Капацитет на батерията: 30 mA часа на слушалка/300 mA часа за кутията  
Чувствителност: 105 dB Импеданс : 32 ohms  
Захранване: USB кабел Тип-C в комплекта 
Капацитет на слушалките: 3 часа  
Време в режим на готовност: 100 часа  
Време зареждане: 1 час за слушалките/1,5 часа за кутията за зареждане 
Честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz 


