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Edifier TWS NB2 Pro 
Безжични слушалки с активно шумопотискане 

 
 

 

1. Описание на продукта и аксесоари 

 

Аксесоари:  
Накрайници за уши x 3 чифта, чанта за съхранение x 1, кабел за зареждане x 1 
 
Забележка:  
• В пакета има различни размери на тапи за уши, моля, изберете подходящи за носене.  
• Изображенията са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния 
продукт. 
 
2. Включване/Изключване 
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3. Зареждане 

● Заредете слушалките  

• Поставете слушалките в кутията и я затворете.  

● Заредете кутията за зареждане  

• Свържете включения кабел за зареждане към кутията за зареждане.  

• Индикаторът свети постоянно = зареждане  Индикаторът е изключен = напълно зареден  

● Индикатор за нивото на батерията на кутията за зареждане  

• Отворете/затворете кутията, за да се покаже нивото на батерията на кутията;   

ако индикаторът мига три пъти: пълно ниво на батерията 

ако индикаторът мига два пъти: средно ниво на батерията 

ако индикаторът мига веднъж: ниско ниво на батерията 

 

Предупреждение: Акумулаторните батерии, които осигуряват захранване за този продукт, 

трябва да се рециклират правилно. Не изхвърляйте батериите в огън, за да предотвратите 

експлозия. 

4. Ръководство за потребителя 

 

• Поставете слушалките в кутията и натиснете и задръжте бутона на кутията за около 3 

секунди, за да влезете в Bluetooth сдвояване.  

• Настройте мобилния телефон да търси и свържете към „EDIFIER TWS NB2 Pro“. 

• Bluetooth сдвояване: бялата и зелената светлини мигат бързо.  

• След като сдвояването е успешно, зелената светлина ще мига бавно. 

 

● Автоматично свързване на лявата и дясната слушалка/изчистване на записи за сдвояване 

Поставете слушалките в кутията и натиснете двукратно върху бутона на кутията (бялата 

светлина мига бързо), за да изчистите записите за сдвояване и да влезете в TWS 

сдвояването на лявата и дясната слушалка. Когато успеят, слушалките автоматично ще 

влязат в Bluetooth състояние на сдвояване, а бялата и зелената светлини ще мигат бързо. 
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● Функционална работа 

 

Забележка:  

• Превключвател за режим на намаляване на шума: режим на намаляване на шума 

(ефективен, когато и двете слушалки се използват), режим на околен звук и нормален 

режим.  

• Превключвател на режим на звуков ефект: стандартен режим, пространствен аудио режим 

и режим на игра. 

 

● Функция разпознаване в ухото 

• Управление на музиката: Музиката ще се възпроизвежда/спира на пауза, когато едната 

слушалка се постави или премахне.  

• Контрол на намаляване на шума: В режим на намаляване на шума, намаляването му ще 

се активира, когато са поставени и двете слушалки, и ще бъде деактивиран, когато една 

слушалка се премахва.  

• Можете също да настроите или затворите функцията разпознаване в ухото чрез EDIFIER 
CONNECT APP. 
 
5. Често задавани въпроси 
 
При зареждане на кутията за зареждане иконата на батерията не се показва 
• Уверете се, че кутията за зареждане е правилно свързана към източник на захранване. 
Без звук 
• Проверете дали слушалките работят. 
• Проверете дали силата на звука на слушалките е на подходящо ниво. 
• Проверете дали слушалките са свързани правилно с мобилен телефон. 
• Проверете дали слушалките работят в рамките на допустимо разстояние за връзка. 
Качеството на разговорите на слушалките не е добро. 
• Проверете дали мобилният телефон е в зона със силен сигнал. 
• Уверете се, че слушалките са на ефективно разстояние (до 10 м) и няма препятствие 
между слушалките и мобилния телефон. 
Когато възпроизвеждате музика, не можете да контролирате пауза/възпроизвеждане/ 
предишна/следваща песен чрез слушалките 

• Моля, уверете се, че сдвоеното устройство поддържа AVRCP (аудио/видео дистанционно 
управление) 
Чувствителността при докосване не е добра 
• Моля, уверете се, че докосването в зоната за ефективно докосване на слушалките и 
 интензивност/ъгъл е умерен; ако настройката за чувствителност на докосване на тези 
слушалки е такава, че не отговаря на навиците ви на използване, можете да го регулирате 
през EDIFIER CONNECT. 
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След като една слушалка е свързана с друго устройство, другата слушалка няма звук 
при повторна употреба 

• Когато свържете една слушалка към друго устройство отделно, запаметяването за 
сдвояването на лявата и дясната слушалка може да се загубят. За да се върнете към 
режима на двете слушалки, натиснете и задръжте бутона на кутията за зареждане за 6 
секунди, за да свържете отново лявата и дясната слушалка. След това опитайте отново. 
Има проблем със забавяне при играене на игри.  
• Моля, натиснете три пъти върху лявата слушалка, за да превключите в режим на игра и 
след това започнете да играете. 
Функцията разпознаване в ухото не е чувствителна или е твърде чувствителна.  

• За да се разпознае всяко носене на слушалките от потребителя, функцията разпознаване 
в ухото е леко повишена. Ако не се използват, моля поставете слушалките обратно в 
калъфа за зареждане и съхранение; по-добре е да не поставяте слушалките сами в джоба 
или на бюрото за дълги периоди от време, за да се избегнат смущения във функцията за 
разпознаване в ухото или загуба на слушалките. Можете също да зададете автоматично 
функцията разпознаване в ухото към други функции или да я затворете чрез приложението 
EDIFIER CONNECT. 
  
6. Поддръжка 
 
• Ако не се използва за дълги периоди от време, моля, заредете продукта с литиева 
батерия на всеки три месеца.  
• Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете засягане на вътрешната платка. 
Не използвайте продукта по време на интензивни упражнения или при изпотяване, 
предотвратявайте попадането на пот в продукта, за да не го повредите.  
• Не поставяйте продукта на места, изложени на слънце или с висока температура.  
Високата температура ще съкрати експлоатационния живот на електронните компоненти, 
може да причини щети на батерията и да деформира пластмасовите компоненти.  
• Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете повреда на вътрешните 
електронни схеми.  
• Не разглобявайте продукта. Непрофесионалният персонал може да повреди продукта.  
• Не изпускайте, не подлагайте на силна вибрация, не удряйте продукта с твърд предмет, за 
да избегнете повреждане на вътрешната платка. 
• Не използвайте силни химикали или почистващи препарати за почистване на продукта.  
• Не използвайте остри предмети, върху повърхността на продукта, за да избегнете повреда 
на външната част. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 

Поради необходимост от техническо подобрение и надграждане на системата, 
информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време 
без предизвестие. 
Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и 
илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от 
действителния продукт. Ако се установи някаква разлика, преобладава действителният 
продукт. 


