
 

 

Belaidės ausinės Baseus Encok W05 

INSTRUKCIJA 

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. 
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1. Produkto techniniai parametrai 

Pavadinimas: Baseus Encok visiškai belaidės ausinės 

Modelis: Baseus Encok W05 

Medžiagos: ABS + PC 

Bluetooth versija: 5.0 

Budėjimo režimo trukmė: iki 300 val. 

Muziko atkūrimo trukmė: apie 4 val (70% garsumu), su įkrovimo dėklu apie 25-30 val. 

Akumuliatoriaus talpa: 400mAh/1.48Wh (įkrovimo dėklas), 30mAh/0.111Wh (ausinės) 

Ausinių nominali įvestis: DC 5V 30mA 

Ausinių nominali vartojimo srovė: 10mA 

Įkrovimo dėklo nominali įvestis: DC 5V 400mA 

Įkrovimo dėklo nominali vartojimo srovė: 80mA 

Įkrovimo trukmė: apie 1.5 val. 

Belaidžio įkrovimo trukmė: apie 2 val. 

Atkuriamų dažnių diapazonas: 20Hz – 20kHz 

Įkrovimo lizdas: USB-C 

Suderinamos su visais belaidžiais įrenginiai 

2. Komplektacija 

 

    Įkrovimo dėklas           Ausinės            Įkrovimo laidas         Instrukcija        Garantinis talonas 

3. Aprašymas 

 

Muzikos režimas 

Du kartus palieskite kairę ausinę: suaktyvintas balso asistentas (Siri) 

Du kartus palieskite dešinę ausinę: groti/stabdyti 

Palieskite ir laikykite kairę ausinę 1.5 sekundės: pereiti į ankstesnį įrašą 

Palieskite ir laikykite dešinę ausinę 1.5 sekundės: pereiti į sekantį įrašą 

Skambučio režimas 

Du kartus palieskite kairę arba dešinę ausinę: atsiliepti / baigti skambutį 

Palieskite ir laikykite kairę arba dešinę ausinę: atmesti skambutį 
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4. Ausinių naudojimas 

Nuimkite apsauginį lipduką nuo ausinių ir įdėkite jas į įkrovimo dėklą. 

 

  
Pirmas žingnis – įjunkite ausines 

Išimtos iš įkrovimo dėklo ausinės automatiškai 

pereina į įjungimo būseną. 

Antras žingsnis – susiejimo režimas 

Pirmą kartą naudojant ausines, po įjungimo 

ausinės automatiškai pereina į susiejimo 

režimą. 

 
 

Trečias žingsnis – belaidis prijungimas 

Įjunkite mobiliojo telefono Bluetooth funkciją 

ir susisiekite su įrenginiu „Baseus Encok 

W05“. Sėkmingai susiejus 1 sek. švies baltas 

indikatorius. 

Ketvirtas žingsnis – išjungimas 

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir jos 

automatiškai išsijungs. 
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Pastabos 

1) Dėvėjimo ausyje aptikimas. Išėmus bet kurią ausinę iš ausų muzikos atkūrimas bus sustabdytas. 

Muzikos atkūrimas bus pratęstas tik abiem ausinėms esant ausyse. 

2) Susiejimo trukmė. Susiejimo režime ausinės išsijungs automatiškai, jei nebus susietos su 

įrenginiu per 5 minutes. 

3) Gamyklinių nustatymų atkūrimas. Atidarius įkrovimo dėklo dangtelį (per 10 sek.), palieskite ir 

laikykite abi ausines (bent 7 sekundes). Sumirksėjęs baltas indikatorius praneš apie sėkmingą 

gamyklinių nustatymų atkūrimą. 

 

5. Saugumo informacija 

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus. Netinkamas 

naudojimas gali sugadinti įrenginį. 

Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje, stiprioje šviesoje ir stipriame magnetiniame lauke. 

Nelaikykite jo šalia ugnies šaltinio. Patekus vandeniui į įrenginį, natūraliai išdžiovinkite ir vėl 

naudokite. 

Netinkamas įrenginio naudojimas gali pakenkti pačiam gaminiui arba kelti pavojų asmens ir turto 

saugumui.Vartotojas yra atsakingas už bet kokią žalą asmeniui ir turtui, atsiradusią dėl netinkamo 

naudojimo arba saugumo įspėjimų nepaisymo. Gamintojas neprisiima jokios teisinės atsakomybės. 

Griežtai draudžiama ardyti šį įrenginį. Venkite intensyvių fizinių veiksmų, įskaitant įrenginio 

trankymą, mėtymą, trypimą ir suspaudimą ir t.t. Darbinė aplinkos temperatūra neturi viršyti 

0~35°C. 

6. Dažniausiai užduodami klausimai 
 

1) Kodėl mano ausinių negalima įjungti/išjungti? 

A. Įsitikinkite, kad įkrovimo dėklo ir ausinių akumuliatorius įkrautas, išimkite ausines iš 

įkrovimo dėklo ir ausinės automatiškai įsijungs; 

B. Įsitikinkite, kad įkrovimo dėklo ir ausinių akumuliatorius įkrautas, įdėkite ausines į 

įkrovimą dėklą ir ausinės automatiškai išsijungs; 

C. Visiškai išsikrovus įkrovimo dėklo akumuliatorių, išjunkite telefono Bluetooth funkciją ir 

ausinės automatiškai išsijungs po 5 minučių; 

D. Laikykite ausinių ir dėklo įkrovimo sritis švarias ir reguliariai valykite jas sausa šluoste. 

2) Kodėl dėvėjimo ausyse aptikimas yra nejautrus ar per jautrus? 

A. Įsitikinkite, kad ausinių kontaktinė sritis yra švari ir sausa; 

B. Įsitikinkite, kad pirštai liečiantys ausines, yra sausi ir švarūs; 

C. Jei funkcija vistiek neveikia, atkurkite gamyklinius ausinių nustatymus. 

3) Kodėl mano ausinės negali vėl prisijungti prie belaidžio įrenginio? 

A. Ausinės atsijungs nuo įrenginio, jei jos bus už belaidžio ryšio diapazono ribų (15 metrų). 

Ausinės automatiškai išsijungs, jei per 5 minutes jos nebus grąžintos į ryšio diapazoną; 

B. Jei per 5 minutes ausinių vėl nepavyksta prijungti prie belaidžio įrenginio, įdėkite ausines 

į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį, tada išimkite jas ir bandykite iš naujo. 

4) Kodėl išėmus ausines iš dėklo viena iš jų neatkuria garso? 

A. Jei atsiranda ši problema, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą, uždarykite dangtelį ir išimkite; 
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B. Jei po aukščiau nurodytos operacijos nepavyksta prisijungti, išjunkite kitų arti esančių 

mobiliųjų telefonų Bluetooth ryšį ir atkurkite gamyklinius nustatymus, tuomet bandykite 

prisijungti iš naujo. 

5) Kodėl nesuveikia atitinkamos funkcijos du kart palietus ausines? 

A. Kad išvengtumėte atsitiktinių prisilietimų, mes sukūrėme specialų ausinių valdymą, kuris 

aktyvuojamas įdėjus ir palaikius ausines ausyje bent 3 sekundes. Taip pat kiekvieno 

žmogaus prisilietimas turi skirtingą jautrumą, kartais gali pasitaikyti ausinių valdymo 

sutrikimų, kurie yra normalus reiškinys. 

6) Išmanusis telefonas neranda belaidžių ausinių, belaidis ryšys yra nestabilus arba ausinės 

atjungiamos naudojimo metu, todėl garsas nesklandus/nutrūksta. 

A. Neviršykite belaidžio ryšio atstumo ribų, kad išvengtumėte trikdžių dėl sienų ar kitų 

objektų; 

B. Įsitikinkite, kad ausinės turi pakankamą įkrovos lygį, pereikite į susiejimo režimą ir vėl 

prisijunkite prie belaidžio įrenginio; 

C. Jei po aukščiau nurodytų operacijų nepavyksta prisijungti, išjunkite kitų arti esančių 

mobiliųjų telefonų Bluetooth ryšį ir atkurkite gamyklinius nustatymus, tuomet bandykite 

prisijungti iš naujo; 

D. Dėl belaidžių ausinių savybių jūsų vietovėje esančios elektromagnetinės bangos gali 

trukdyti belaidžiam ryšiui, todėl gali kilti garso ar atsijungimo problemų. Prieš jungdamiesi 

prie belaidžių įrenginių būkite atokiai nuo tokių zonų. 
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