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1. Общи функции 

Включване Натиснете бутона за включване , докато 
светлинният индикатор светне в синьо, ако 
има устройство, което е било свързано 
предходно, автоматично свържете това 
устройство, в противен случай когато влезете в 
режим на сдвояване, светлинният индикатор 
ще мига в червено и синьо в редуващ се ред. 

Влизане в режим 
на сдвояване 

Ако продуктът е бил сдвоен предходно, той 
автоматично ще се свърже с устройството, 
когато е включен. Ако не е била сдвоен, ще 
влезе в режим на сдвояване и светлинният 
индикатор ще мига в червено и синьо в 
редуващ се ред, а когато продуктът се свърже, 
синият LED ще мига в синьо два пъти на всеки 
5 секунди. 

Сдвояване В режим на сдвояване, използвайте мобилен 
телефон с Bluetooth функция или друго 
Bluetooth основно устройство, за да извършите 
сдвояването.  

Изключване Когато устройството е включено, натиснете 
бутона на включване  за 4 секунди, 
червеният LED мига за 1 секунда, след което се 
изключва. 

Зареждане Включете зарядното устройство към порта на 
устройството. (Червеният LED е включен.) 

Отговаряне на 
повикване 

За кратко натиснете бутона за включване при 
входящо повикване. 

Приключване на 
разговор 

Отново за кратко натиснете бутона за 
включване, за да прекратите повикването. 

Прехвърляне на 
повикване между 
слушалката и 
устройството 

Продължително натиснете бутона за 
включване за 1 секунда, за да прехвърлите 
повикването между мобилния телефон и 
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устройството по време на текущ разговор. 

Отхвърляне на 

повикване 

Продължително натиснете бутона за 

включване за 1-2 секунди, за да отхвърлите 

входящо повикване. 

Второ  

входящо 

повикване 

Когато има второ входящо повикване, за 
кратко натиснете бутона за включване, за да 
отговорите на второто повикване, или 
продължително натиснете бутона за 
включване за 1 секунда, за да отхвърлите 
второто повикване. При отговаряне на второто 
повикване, настоящото повикване ще бъде 
задържано. Продължително натиснете 
средния бутон за 1 секунда, за да превключите 
между второто и предишното повикване, за 
кратко натиснете средния бутон, за да 
прекратите настоящото повикване. 

Усилване на звука За кратко натиснете бутона “+” за усилване на 
звука. 

Намаляване на 
звука 

За кратко натиснете бутона “-” за намаляване 
на звука. 

Бързо  

превъртане  

напред 

Продължително натиснете бутона “V” 

Назад Продължително натиснете бутона “Λ” 

Следваща 
За кратко натиснете бутона “V” за следващата 

песен. 

Предишна 
За кратко натиснете бутона “Λ” за предишната 

песен. 
Възпроизвеж-дан
е/пауза 

За кратко натиснете бутона за включване за 
възпроизвеждане/пауза на музиката, когато 
продуктът е свързан. 

Режим на В режим на сдвояване, ако няма устройство за 
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готовност свързване, то преминава в режим на 
готовност. 

Автоматично 

изключване 

В режим на готовност, ако няма устройство за 

свързване, то ще се изключи автоматично след 

2 минути. 

Възстановяване  
на фабричните 
настройки 

За да възстановите фабричните настройки, 
натиснете “+” и “-” за 4 секунди, светлинният 
индикатор премигва веднъж в червено. 
Информацията за сдвояването се изчиства, ще 
трябва отново да влезете в режим на 
свързване, за да активирате функцията 
Bluetooth. 

2. Сдвояване с телефон или устройство за развлечения: 
 Включете телефона си и се уверете, че Bluetooth функцията му е 

активирана. 
 Включете Bluetooth слушалките и преминете към режим на 

сдвояване. 
 Търсете вашите Bluetooth устройства на телефона си, като 

следвате инструкциите на телефона. За повече информация вижте 
ръководството за потребителя на вашия телефон.  

 След няколко секунди, телефонът ви ще показва устройството като 
"открито устройство". Изберете го и следвайте инструкцията на 
телефона, за да изберете това сдвояване. 

 След това телефонът ви ще поиска парола или PIN, въведете 0000 
като вашия PIN или парола. 

 Вашият телефон ще потвърди сдвояването, след което натиснете 
Yes/Ok (Да/ОК). 

 И накрая, от вашия телефон изберете "свържете с устройството".  
3. Гнездо за линеен аналогов стерео вход за звука 

HS-930BT поддържа 3,5 mm аудио жак за линеен аналогов стерео 
вход за звука, когато зарядът на батерията е нисък, или когато не 
могат да се използват безжични устройства.  


