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1. Общи функции 
Включване Преместете , докато синият и червеният 

индикатор премигат в редуващ се ред. 
Сдвояване След като високоговорителят е включен, той влиза в 

автоматично състояние; ако високоговорителят е бил 

предходно свързан към устройство, той автоматично 

ще се свърже с предишното устройство, в противен 

случай ще влезе в режим на сдвояване. 
Изключване Когато устройството е включено, Преместете 

, докато червеният индикатор премигне 

веднъж, и високоговорителят ще се изключи. 
Автоматично 
изключване 

Когато е в режим на сдвояване, продуктът ще се 

изключи автоматично, ако не е свързан с устройство в 

продължение на 5 минути. 
Зареждане Включете зарядното устройство към порта на 

устройството. (Червеният индикатор е включен). 
Отговаряне на 
повикване 

За кратко натиснете бутона  за входящо 
повикване. 

Прекратяване 
на повикване 

За кратко натиснете бутона , за да прекратите 
повикването. 

Увеличаване  
на звука 

За кратко натиснете бутона  за увеличаване на 
звука. 

Намаляване  
на звука 

За кратко натиснете бутона   за намаляване на 
звука. 

Следваща Продължително натиснете бутона  за следващата 
песен. 

Предишна Продължително натиснете бутона  за 
предишната песен. 
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Възпроизвеж- 
дане/пауза 

За кратко натиснете бутона за включване на 

възпроизвеждане/пауза на музиката, когато продуктът 

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

активирана. 
• Включете Bluetooth високоговорителя 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. 

• Вашият телефон ще потвърди сдвояването, след което натиснете 
"Да/Ok". 

• И накрая, от телефона изберете "свържете с устройството".  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Устройството е лесно за свързване към AC зарядно устройство или USB 
зарядно чрез Микро USB кабел. Уверете се, че устройството е напълно 
заредено в продължение на най-малко шест часа преди първоначално 
използване. 


