
Как да ги свържем: 

Извадете слушалките от кейса. Проверете на смартфона Ви за блутут устройство “DT11”. 

Бележка: Какво да правим ако не свързването е неуспешно? 

1. Извадете една слушалка само от кейса. 

2. Когато бялата светлина започне да мига бързо, натиснете сензора за 6 секунди. Бялата 

светлина трябва да спре да мига за кратко. 

3. След това върнете слушалката и повторете с другата. 

Извадете двете слушалки едновременно , едната трябва да мига бързо, а другата бавно. 

Вече можете да се свържете с тях. 

Функции: 

Включване 

-  Извадете слушалките от кейса, те се включват автоматично. 

Изключване 

- Върнете слушалките в кейса и те ще се изключат автоматично. 

Пускане/пауза 

- Докато слушате музика, докоснете два пъти дясната или лявата слушалка за да спрете 

или пуснете музиката. 

Смяна на песните 

- За да смените песента напред, задръжте за 2 секунди дясната или лявата слушалка. 

Виртуален асистент 

- За да пуснете виртуалният си асистент докоснете 3 пъти дясната или лявата слушалка. 

Затваряне на обаждане 

- Когато искате да затворите обаждане, натиснете лявата или дясната слушалка за 2 

секунди 

Вдигане на обаждане 

- За да вдигнете обаждане докоснете 2 пъти лявата или дясната слушалка. 

Зареждане на слушалките 

- Сложете слушалките в кейса и го включете да се зарежда с кабел USB-C. Когато е 

напълно заредено, лампите на кейса ще спрат да светят. Когато батерията на кейса е 

пред изтощаване, ще започне да премигва последната LED лампичка. 

  



Параметри на продукта 

Модел: DT11 

Обхват: 10м 

Версия на Bluetooth: V5.2 

Време на зареждане на слушалките: 1 час и половина 

Време на зареждане на кейса: 1:30-2 часа 

Време за слушане на музика: 5 часа 

Тип батерия: Li-ion 

Bluetooth профили: HFP/HSP/A2DP/AVRCP 

Капацитет на батерията на слушалките: 3.7V 30mAH 

Капацитет на батерията на кейса: 3.7V 300mAH 

Бележка: Не слушайте силна музика за дълго за да не си увредите слуха. 

 

Съвети 

1. Преди употреба прочетете упътването. 

2. Слушалките трябва да бъдат напълно заредени. 

3. Ако слушалките не се ползват повече от 2 две седмици. 

4. Ползвайте само качествени кабели за зареждане. 

5. Ако слушалките не се в режим на свързване, върнете ги в кейса, изчакайте малко и пак 

ги извадете. 

Внимание 

1. Не разглобявайте и променяйте слушалките. 

2. Не съхранявайте слушалките на екстремни температури (под 00; над 450) 

3. Не използвайте слушалките по време на гръмотевична буря за да намалите риска от 

електрошок. 

4. Не използвайте силни препарати, когато чистите слушалките. 

5. Пазете слушалките сухи. 

Бележка: Ако слушалките не работят, проверете дали са заредени. 

 


