
Безжични Bluetooth Слушалки TWS-08 

ANC+Game mode 

Кратка инструкция за употреба 

Описание и изглед на продукта: 

TWS-08 ANC+Game mode представляват 2 бр. Bluetooth безжични слушалки, 

които могат да се използват заедно (като се свързват една с друга) или по 

отделно и се свързват с вашият смартфон или таблет. Притежават ANC 

технология за потискане на околния шум при слушане на музика или при 

провеждане на телефонни разговори. Имат и режим "Game mode" ("режим 

Игри") 

1 - Кутия за 

зареждане и 

съхранение 

2 - Touch бутон 

3 - Type-C порт за 

зареждане 

4 - Високоговорител 

на слушалката 



Начин на свързване на TWS-08 ANC със смартфон / таблет: 

* Преди да пристъпите към свързване, уверете се, че слушалките и кутията за

зареждане и съхранение (Charging case) са напълно заредени. За да заредите

кутията за зареждане и съхранение (Charging case), използвайте включения в

комплекта USB Type-C кабел - единият край на кабела свържете към Charging

case, а другият край на кабела свържете към USB порт на компютър/лаптоп или

към USB захранващ адаптер за ел. мрежа (не е включен в комплекта).

I. Свързване само на 1 бр. слушалка към вашият смартфон/таблет:

1. Извадете една слушалка от кутията за зареждане и съхранение (Charging

case). Слушалката ще се включи автоматично.

2. Включете Bluetooth на вашият смартфон/таблет, намерете слушалката под

името "Earphones TWS-08ANC" и се свържете към нея. Ще последва звуков

сигнал.

3. След това може да слушате музика от вашият музикален плеър и да

приемате и отхвърляте входящи обаждания.

II. Свързване и на двете слушалки към вашият смартфон/таблет:

1. Извадете двете слушалки от кутията за зареждане и съхранение (Charging

case) и те ще включат и сдвоят помежду си автоматично.

3. Включете Bluetooth на вашият смартфон/таблет, намерете слушалките под

името "Earphones TWS-08ANC" и се свържете към тях.

4. След това може да слушате музика от вашият музикален плеър и да

приемате и отхвърляте входящи обаждания (при телефонни разговори работят

и двете слушалки). Ако поставите обратно слушалките в кутията за зареждане

и съхранение (Charging case), те ще се изключат автоматично.

Управление на музикален плеър и телефонни разговори от 

сензорните бутони на TWS-08ANC: 

1. Приемане / Приключване на телефонни обаждания - Уверете се, че

слушалките са свързани с вашият смартфон/таблет. Когато получите входящо

повикване, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете слушалки, за да

приемете обаждането. За да приключите обаждането, натиснете сензорния

бутон на слушалката отново. Ако искате да отхвърлите обаждането, задръжте

сензорния бутон продължително.

2. Слушане на музика - Уверете се, че слушалките са свързани с вашият

смартфон/таблет. След това пуснете музика от вашият плеър. Еднократно

натискане на сензорния бутон на която и да е от двете слушалки пуска или

съответно паузира музиката.



3. Презареждане - Когато зарядът в батериите на слушалките е нисък, звуков

сигнал ще ви предупреждава. Необходимо е да ги поставите в кутията за

зареждане и съхранение (Charging case), за да ги презаредите.

По време на зареждане LED индикатора на Charging case свети в червен цвят, 

а след пълното зареждане на батерията, LED индикатора изгасва. 

Бележка: Слушалките се изключват автоматично след като ги поставите в 

кутията за зареждане и съхранение (Charging case). 

Активиране на ANC (Active Noise Cancellation-Потискане на околен 

шум) функцията: 

1. За да активирате ANC, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете

слушалки продължително - ще последва звуков сигнал "ANC MODE".

2. За да деактивирате ANC, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете

слушалки продължително - ще последва звуков сигнал "ANC OFF".

Активиране на Gaming Mode (Режим Игри) функцията: 

1. За да активирате Gaming mode, натиснете сензорния бутон на която и да е от 
двете слушалки бързо 4 пъти - ще последва звуков сигнал "GAME MODE".

2. За да деактивирате Gaming mode, натиснете сензорния бутон на която и да е 
от двете слушалки бързо 4 пъти - ще последва звуков сигнал. 



Копие от декларацията за съответствие на производителя може да 
откриете на: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/tws/tws-08anc.pdf 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


