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BLUETOOTH®
ТОНКОЛОНА
Инструкции
за употреба
- HPSPBALL -

Специфики

2) Тонколоната поддържа преход към различни
устройства като iPhone, iPad, таблети, персонални
компютри, видео игри, електронни речници и
електронни книги и др.
3) Тонколоната поддържа Hands Free функция за
разговори.
3) Устройството има вградена литиево-йонна
батерия, която в режим на работа издържа 5 до
часа.

Максимално разстояние между свързаните
устройства: до 10 m.
Съпротивление: 4 OHM(Ω)
Изход: DC5V-500mA
Музикален режим: Bluetooth, свързване към
други устройства, посредством преходен аудио
кабел
Мощност: 4W
Литиево-йонна батерия: 3.7V / 300 mAh
Дължина на преходния аудио кабел: 3.5mm
Режим на готовност: до 200 часа
Живот на батерията в режим на работа: до 5 часа
Материал: ABS и текстилни влакна

Bluetooth и AUX функции
1) Когато включите Bluetooth функцията на вашия
телефон, изберете името "TNB SPEAKER” от
списъка с търсени устройства, за да се свържете.
1.
2.
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4.

Характеристики на продукта
1) Тонколоната използва Bluetooth технология,
чрез която се свъзва с други Bluetooth устройства
като смартфони, таблети и персонални компютри.
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Бутон за включване/ изключване
AUX вход
Слот за зареждане
Предишна песен / Усилване и намаляване
на звука
Микрофон
Пауза
Следваща песен / Усилване и намаляване
на звука

2) Когато искате да преминете към AUX
функиця, моля изключете Bluetooth функицята
на вашия телефон.
Използвайте преходния аудио кабел, за да
свържете тонколоната и телефона си.

Превъртане на песни / Управление на
силата на звука

1) За да пуснете предишна песен, натиснете
за кратко бутона за усилване и намаляване на
звука.
За да увеличите звука на тонколоната
натиснете същия бутон, но за задръжте за
малко по-дълго.
2) За да пуснете следваща песен, натиснете
за кратко бутона за усилване и намаляване на
звука.
За да намалите звука на тонколоната
натиснете същия бутон, но го задръжте за
малко по-дълго.

Работа в Bluetooth режим
1) След като включите тонколоната Bluetooth
ще влезе автоматично в режим на свързане.
Мигането на синия светлинен индикатор
означава, че устройството чака да бъде
свързано.
2) Включете Bluetooth функцията на вашето
устройство(смартфон, таблет и др.) и изберете
от листа с търсения името "TNB SPEAKER”, за
да се свържете.
След като синият светлинен индикатор спре да
мига, това означава, че свързването е било
успешно.

Работа в AUX режим
1) Поставете преходния аудио кабел в
пригодения слот на тонколоната, след като
я включите.
2) Тонколоната ще влезе автоматично в
AUX режим.
3) Поставете другия край на кабела в
изходния интерфейс на друго устройство,
като телефон, таблет, персонален
компютър и др.

Hands Free комуникация
Тонколоната ви позволява да поддържате
телефонен разговор без да държите
мобилен телефон в ръцете си.
Веднъж след като сте свързали
тонколоната и телефона си, гласова
команда ще ви извести за входящи
обаждания.

Зареждане

1) Когато батерията на тонколоната е
изчерпана, кратко звуково съобщение ще
ви сигнализира, че е време да я заредите.
При пренебрегване на сигналите за
зареждане тонколоната ще се изключи
сама.
2) По време на зареждане ще се включи
червен светлинен индикатор.
Когато батерията е напълно заредена,
светлинният индикатор ще се изключи.
Опаковката съдържа
• Bluetooth тонколона
• Преходен аудио кабел с дължина 3.5 mm
• USB зареждащ кабел
• Инструкции за употреба

1608
Всички включени имена на марки и продукти придналежат на
съответните собственици.

