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Neo Buds Pro 

Безжични стерео слушалки с активно шумопотискане  

 

Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕТО EDIFIER CONNECT от APP 

Store/Google Play Store  

За безопасност и съответствие на потребителите, също и за 

оптимална производителност, моля, прочетете внимателно 

инструкциите за безопасност и използвайте продукта в 

съответствие с тях. 

 

1. Описание на продукта и аксесоари 

Аксесоари: накрайници за уши x 7 чифта, чанта за съхранение x1, кабел за зареждане x1  

Забележка:  

• В опаковката има различни размери 

накрайници за уши, моля, изберете 

подходящите за носене.  

• Изображенията са само с илюстративна 

цел и може да се различават от 

действителния продукт.  

• При необходимост от техническо 

подобрение и надграждане на системата, 

информацията и спецификациите, 

съдържащи се тук, може да се различават 

малко от действителния продукт. Ако се 

открие някаква разлика, преобладава 

действителният продукт. 

 

2. Включване/изключване 

 

 

3. Зареждане 

Заредете слушалките 

• Поставете слушалките в кутията и затворете кутията за зареждане. 

Заредете кутията за зареждане  

• Свържете кутията към източника на захранване с включения кабел за зареждане.  

• Когато кутията се зарежда, индикаторите ще светят един по един от центъра към страните 

и след това ще се изключват един по един от страните до центъра в режим на дишане; 

След като кутията е напълно заредена, индикаторите ще се изключат.  
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Индикатор за нивото на батерията на кутията за зареждане  

• Отварянето/затварянето на кутията за зареждане автоматично ще покаже нивото на 

батерията: Всички червени светодиодни индикатори ще светнат от центъра към страните и 

след това ще се разширят за да светне от центъра настрани и ще се изключи за 3 секунди. 

Дължината на индикаторната лентата означава нивото на батерията.  

Ниско ниво на батерията на кутията за зареждане:  

При отваряне/затваряне на кутията, ако червената 

индикаторна лента мига пет пъти бързо и след това 

се изключи, това означава, че кутията е на ниско 

ниво на батерията, моля в такъв случай заредете 

кутията за зареждане. 

 

Внимание:  

• Акумулаторните батерии, които осигуряват захранване на този продукт, трябва да бъдат  

изхвърлени правилно за рециклиране. Не изхвърляйте батериите в огън за да 

предотвратите експлозия.  

• Използваният източник на захранване трябва да бъде одобрен от съответните отдели и  в 

съответствие с електрическите спецификации на устройствата, както и местните  

регулаторни изисквания (напр. UL, CSA, VDE, CCC), в противен случай може да има 

опасност от пожар, експлозия и др. 

 

4. Ръководство за потребителя 

Bluetooth връзка 

• Поставете слушалките в кутията, 

натиснете и задръжте бутона на кутията за 

около 3 секунди, за да влезете в Bluetooth 

сдвояване, и индикаторите на кутията ще 

светнат един по един отляво надясно по 

циркулиращ модел;  

• Настройте мобилния телефон да търси и 

да се свърже с "EDIFIER NeoBuds Pro", 

след като сдвояването е успешно, цялата 

индикаторна лента ще мига червено два 

пъти и след това ще се изключи.  

TWS сдвояване на лявата и дясната слушалки и изчистване на записи на сдвояване 

Поставете слушалките в кутията, щракнете три пъти върху бутона на кутията, за да влезете 

в TWS сдвояването на лявата и дясната слушалки и за изчистване на записи за сдвояване, 

и индикаторите на корпуса ще светят един по един от страните към центъра в циркулиращ 

модел; След като TWS сдвояването е успешно, слушалките ще влязат автоматично в 

състояние на Bluetooth сдвояване и индикаторите на кутията ще да бъдат осветени един по 

един отляво надясно по циркулиращ модел докато сдвояването е готово.  

 

Забележка:  

За първоначална употреба, моля, настройте мобилния телефон да търси и да се свърже с 

този продукт след като отворите кутията за зареждане и индикаторите на кутията светят 

отляво надясно; За последваща употреба, слушалките ще се свържат автоматично към 

мобилния телефон, използван последния път. 

Функционална работа 
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Приемане/прекратяване на обаждане:  щракнете 

двукратно върху лявата или дясната слушалка  

Превключвател на режима:  щракнете двукратно върху 

лявата слушалка  

Включване/изключване на игровия режим:  щракнете три 

пъти върху лявата слушалка 

Пауза/пускане: щракнете двукратно върху дясната 

слушалка 

Следваща песен: щракнете три пъти върху дясната слушалка  

 

Забележка:  

• Превключвател на режим: Това е режимът на високо шумопотискане и околния звук режим 

по подразбиране, когато се използват и двете слушалки. Потребителите могат да избират 

режим на ниско шумопотискане и режим на околния звук или стандартен режим и режим на 

околния звук чрез EDIFIER CONNECT APP; Той автоматично ще влезе в стандартния режим 

и режим на околния звук, когато се използва само една слушалка. 

• Потребителите могат да персонализират функциите на бутоните чрез EDIFIER CONNECT 

APP.  

• Продуктът може да се актуализира от време на време без предизвестие 

Докоснете 

Метод на работа: Докоснете! Докоснете! Докоснете! 

Правилният метод за докосване: Потребителите не могат да 

„докоснат“, но могат и с „потупване“ да натиснат слушалките! 

Моля, докоснете в рамките на ефективната зона за почукване с 

върха на пръста, както е показано на изображение по-долу.  

Потребителите могат също да регулират чувствителността на 

почукване чрез EDIFIER СВЪРЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО. 

*Ефективна зона за докосване: в рамките на червената пунктирана линия 

 

 
5. ЧЗВ 

Когато зареждате кутията за зареждане, индикаторът е изключен.  

• Моля, уверете се, че кутията за зареждане е свързана правилно към източника 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 мобилния 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.  
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• Моля, уверете се, че слушалките са на ефективно разстояние (10 м) и няма препятствие 

между слушалките и мобилния телефон.  

Когато възпроизвеждате музика, не можете да управлявате 

пауза/възпроизвеждане/следваща песен през слушалките.  

• Моля, уверете се, че сдвоеното устройство поддържа AVRCP (Аудио/Видео дистанционно 

Контролен профил) профил.  

Функцията за почукване е твърде чувствителна или нечувствителна.  

• Моля, уверете се, че потупвате в рамките на ефективната зона с умерен интензитет или 

под подходящ ъгъл. Можете също да настроите по желание чувствителност на почукване 

чрез EDIFIER CONNECT APP.  

След като само една слушалка е свързана с друг мобилен телефон, няма звук от другата 

слушалка, когато се използва отново.  

• Когато само една слушалка е свързана към друг мобилен телефон, взаимовръзката между 

лявата и дясната слушалка може да е била прекъсната. За да възстановите режима на 

двете слушалки, щракнете три пъти върху бутона на кутията, за да възобновите 

взаимовръзката между лявата и дясната слушалка. След това опитайте отново.  

Има проблем със забавяне при игра.  

• Моля, щракнете три пъти върху лявата слушалка, за да преминете към режим на игра и 

след това започнете да играете. 

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 силно изпотяване, за 

да се предотврати изпускането на пот в продукта, което може да причини повреда.    

• Не поставяйте продукта на места, изложени на слънце или с висока температура.  

Високата температура ще съкрати експлоатационния живот на електронните компоненти, 

поврежда батерията и причинява деформация на пластмасовите компоненти.   

• Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете повреда на вътрешната платка.  

• 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 драстични химикали или почистващи препарати за почистване на 

продукта.  

• Не използвайте остри предмети, върху повърхността на продукта, за да избегнете 

увреждане 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 се различават малко от 

действителния продукт. Ако се открие някаква разлика, преобладава действителният 

продукт. 


