
Характеристики Детайлно описание Забележки 

Материал Усилване на звука 
Контролни
функции 

Type-C вход Jl 
Импеданс
 

+ Press once Answer calling 

WESDAR � .- Call control: Press once Hang up calling Рог 
 

Чувствителност 
Mic .__ 

Честота на отговора 
'-----

Вход � 

1.  Свържете добре слушалките и устройството, за да избегнете 
лоша връзка, която причинява липса на звук или стакато.

   2. За да предпазите слуха си, не слушайте дълго време силна    
       музика, защото това може да увреди слуха ви.
  3.  Регулирането на нивото на звука трябва да бъде от ниско до     
       високо, за да се даде възможност на ушите да се адаптират   
       към силата на звука, ако тя е твърде висока изведнъж, това    
       ще навреди на ухото ви.
4.    Не изключвайте околния шум, като увеличите силата на звука 
       на слушалките, като например в автобус, метро, шумна улица 
       и т.н., това е около 70-B0dB такава среда и трябва да
      увеличите силата на звука до 1 00dB, за да можете да чуете,    
      като по този начин ще навредите сериозно на ушите си.

Дължина на кабела 

TPE 

Play/Pause, Previous Track/Next Track/ 

Volume UpNolume Down, 

160 

Copper ring 

96.?dB 

20-20KHz 

Type-C 

120 cm -

1r 
Maintenance 

R80 
Намаляване на звука

Спецификации 

Съдържание 

Слушалки – 1 брой
Кутийка за съхранение – 1 брой
Инструкции за употреба – 1 брой
 

Слушалки

Инструкции за употреба
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Възпроизвеждане/пауза 
Предишна песен/следваща песен/ 

16 Ω

Меден пръстен

1.  Материалът TPE от висок клас, който е едновременно модерен и елегантен.
2.  По-добра способност за защита от смущения и скорост на предаване, за да се
     насладите на високо качество на звука.
3.  Стерео слушалки, висококачествено аудио устройство.
4.  Приятно аудио изживяване, регулируем контрол на силата на звука.

5.  Ергономичен дизайн, който прави слушалките удобни за носене.

Контрол
на
обажда-
нията

Натискане веднъж  - Отговор на обаждане

Задържане -  Отказ на обаждане

Музикален
контрол

Натискане веднъж -  Пускане/пауза
Натискане 2 пъти  -  Следваща песен
Натискане 3 пъти - Предишна песен

Поддръжка

1. Регулирайте силата на звука от ниска към висока, когато слушате музика, 
внезапната силна сила на звука ще повреди слушалките.                                                          Модел на продукт

   2.  Слушалките не могат да контактуват със силен магнетизъм, в противен
       случай магнитното изпълнение ще загуби своя магнетизъм, като по този
       начин ще намали чувствителността на  
       слушалките и ще повлияе на качеството на звука.                                                                       Номер на поръчка
3.    Избягвайте да изпускате или удряте слушалките. 
4.   Диаметърът и дължината на конектора на слушалките трябва да съвпадат                              Място на закупуване
     с тези на гнездото. Неправилното използване на конектора може да доведе
     до повреда на слушалките.

Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR. 
За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за 
употреба.
Моля, запазете тази гаранционна карта.
Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате някакви 
въпроси.
Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.
Прочетете повече на www.i-wesdar.com
*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

 Име на клиент

Информация за контакт

Адрес за контакт 

Дата на закупуване




