
Edifier Uni-Buds 
Ръководство на потребителя 

 

Описание на продукта и аксесоарите 

 

Съдържание на опаковката: 
калъф за зареждане *1 ушни крила *4 накрайника за уши *3 торбичка за съхранение *1 
Кабел за зареждане тип C *1 
 
Забележка:  
• В опаковката има различни размери накрайници за уши и крилата за уши, моля, изберете 
подходящите за носене.  
• Изображенията са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния 
продукт. 
 
Упътване за употреба 
 
●Заредете слушалките  
• Поставете слушалките в кутията за зареждане, когато зареждате, те ще се зареждат 
автоматично при затваряне на кутията. 
● Заредете кутията за зареждане   

• Свържете кутията за зареждане към източника на захранване с включения тип-C 
зареждащ кабел за да заредите.  
   Номинален вход:  
   5V 60mA (слушалки)  
   5V 500mA (кутия за зареждане)  
●Дисплей на захранването  

• Когато кутията за зареждане се затвори, натиснете бутона, за да проверите нивото на 
батерията.  
• Когато кутията за зареждане се отвори, натиснете бутона, за да проверите нивото на 
батерията на калъфа и слушалките;  
• Дисплей за изтощена батерия: когато кутията за зареждане се отвори, иконата за 
изтощена батерия изгасва автоматично за около 3 секунди и след това се изключва. 
●Дисплей с ниска батерия  
• Когато зарядната кутия има само 10% оставаща батерия, тя ще активира функция за 
защита на изтощена батерия. Бутонът няма да работи в този момент и кутията за 
зареждане може да се включи/изключи сама. 
Включване 
• Когато сте в кутията за зареждане, включете автоматично, докато кутията е отворена. 

 



 
● Изключване  
• Когато са поставени в кутията за зареждане, се изключват автоматично, докато калъфът е 
 затворен. 
 
Bluetooth връзка 
 
● Свързване на слушалки и мобилен телефон 
• Поставете слушалките в кутията за зареждане, натиснете и задръжте бутона за около 3 
секунди, за да влезете в Bluetooth сдвояване, иконата на Bluetooth е включена на екрана. 
• Настройте мобилния телефон да търси и да се свърже с името на Bluetooth, извадете 
слушалките след сдвояването. 
● TWS сдвояване на лявата и дясната слушалка 

• Когато TWS сдвояването не е направено, поставете слушалките в кутията за зареждане, 
натиснете и задръжте бутона на кутията за прибл. 6 секунди, за да влезете в TWS 
сдвояване, иконите на лявото и дясното ухо на екрана на дисплея светват последователно. 
 Забележка: Тази функция няма да работи, когато TWS сдвояването е извършено. 
● Възстановяване на фабричните настройки 
• Поставете слушалките в кутията за зареждане, натиснете и задръжте бутона на калъфа за 
прибл. 10 секунди за възстановяване на фабричните настройки. 
 Забележка: Възстановяването на фабричните настройки ще изчисти записите за 

сдвояване между слушалките и мобилния телефон. 

 
Номинален вход: 5V 60mA (слушалки) 5V 500mA (калъф за зареждане) 
Забележка: За да избегнете неправилна работа, бутонът ще реагира само когато калъфът 
за зареждане е отворен. 
 
 
Описание на иконите 



 
 
Инструкции за функционална експлоатация 
 
● Обаждане 

 
● Възпроизвеждане на музика 

 
 
●Често задавани въпроси 
При зареждане на кутията за зареждане иконата на батерията не се показва 

• Уверете се, че кутията за зареждане е правилно свързана с източник на захранване. 
• Ако слушалките не се използват дълго време, батерията няма да реагира при 
 веднъж. В такъв случай заредете за около 30 минути, за да се върнете към заредено 
 състояние. 
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 нормален работен диапазон. 
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 (10 м) и не е 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, докоснете в зоната за ефективно докосване на слушалките и се уверете, че 
интензивността/ъгъла е умерен; ако настройката за чувствителност на докосване на тези 
слушалки е не отговарят на начина ви на използване, можете да го регулирате така, че да 
отговаря на чувствителността на докосването в EDIFIER CONNECT. 
 
След като една слушалка е свързана с друго устройство, другата слушалка няма звук 
при повторна употреба 

• Когато свържете една слушалка отделно към друго устройство, записите за сдвояване 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 6 секунди, за да свържете отново 
лявата и дясната слушалка. 
 
Поддръжка 

• Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете засягане на вътрешната верига. 
• Не поставяйте продукта на места, изложен на слънце или с висока температура. Високата 
температура ще съкрати експлоатационния живот на електронните компоненти, които 
повреждат батерията и правят пластмасовите части деформирани. 
• Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете повреда на вътрешната платка. 
• Не разглобявайте продукта. Непрофесионалната работа може да повреди продукта. 
• Не изпускайте, не разклащайте силно, не удряйте продукта с твърд предмет избягвайте 
повреда на вътрешната верига. 
• Не използвайте силни химикали или почистващи препарати за почистване на продукта. 
• Не използвайте остри предмети, за да надраскате повърхността на продукта, за да 
избегнете повреда кутията. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
При необходимост от техническо подобрение и надграждане на системата, съдържащата се тук 
информация може да подлежи на промяна 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 леко различни от действителния продукт. 
Изображенията са с илюстративна цел 
само и може да се различава от действителния продукт. 
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