
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Безжични слушалки с Bluetooth, MP3 плеър, FM
радио, micro SD вход и вграден микрофон.

Модел: МS992A

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Можете да използвате тези слушалки  за

да чуете  звук от устройства като смарт телефони, компютри, айпод, таблети и повечето други
Bluetooth  звукови  източници.  Моля,  първо  прочетете  внимателно  това  ръководство,  за  да
извлечете максимума от вашия портативен говорител. 

2. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате слушалките, моля следвайте тези важни предпазни мерки за безопасност: 

1) Не използвайте този продукт в близост до или във водата. 
2) Не използвайте този продукт на открито, когато вали. 
3) Да не се почиства с влажна кърпа. 
4) Не използвайте уреда в близост до източник на топлина или излагайте на пряка слънчева
светлина за продължителен период от време. 
5) Използвайте само подходящ и безопасен захранващ адаптер (5V DC, min 500 Mah). 
6) Не оставяйте продукта включен към зарядно, когато  няма да се  използва за продължителен
период от време.

3. БЕЛЕЖКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
Изхвърлете  уреда,  опаковъчните материали  и  аксесоари  само  в  определени  пунктове  за

събиране. Следвайте изискванията на регионалните и националните  институции по отношение
на отделянето на материали, събирането на отпадъци и рециклиране на материалите. 

4. ОКОМПЛЕКТОВКА 
 Блутут слушалки 
 USB кабел за зареждане на вградената батерия. 

5. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
- Стерео Блутут модул за приемане на поточна медия и гласови обаждания.
- Микрофон за провеждане на разговори.
-  AUX  вход 3.5мм  за възпроизвеждане на аудио от източници, непритежаващи технологията
Блутут.
- Micro USB кабел за зареждане батерията. 
- Живот на батерията: до 4 часа при средно ниво на звука.



6. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Вход за micro SD карта. 6. 3.5 милиметров стерео жак за свързване с
кабел.

2. Бутон  за  включване/изключване  на
устройството,  приемане/прекратяване  на
разговори и пауза.

7. Micro  USB  вход  за  зареждане  на
батерията.

3. FM радио. 8. Бутон за намаляване на звука.

4. Вграден микрофон. 9. Бутон за увеличаване на звука.

5. Led индикатор за включено устройство.

7. ЗАРЕДЕТЕ ВАШИTE СЛУШАЛКИ 
Свържете единия край на включения  в комплекта  USB  кабел  към входния DC жак  (micro

USB) на дясната слушалка. След това включете другия край на  USB  кабела в подходящо за
целта зарядно, осигуряващо 5 волта и минимум 500 милиампера (за целта можете да използвате
свободен  USB  порт на Вашия компютър или зарядно за  телефон или таблет,  завършващо с
подходящ накрайник).

 ЗАБЕЛЕЖКА! 
Вградената литиева  батерия на Вашия говорител се зарежда за около четири часа, когато е

напълно изтощена. 
Преди да използвате изделието за пръв път, заредете батерията напълно.
При зареждане,  червена  светлина,  разположена  под символа  за  Блутут,  ще  светне,  за  да

покаже, че устройството се зарежда. 



8. ОПЕРАЦИИ С БЛУТУТА:
 СВЪРЗВАНЕ

Натиснете и задръжте натисната  външната страна на дясната слушалка, където е
изобразен символа слушалка, докато символчето на блутут започне да премигва бързо.

Включете  опцията  Bluetooth  на  Вашия  телефон,  таблет,  лаптоп  или  друго  мобилно
устройство  и  използвайте   функцията  търсене  на  устройство.  Когато  намерите  Вашето
устройство, се свържете с него. Въведете "0000", ако устройстото Ви пита за PIN. 
За  повече  информация  за   Bluetooth  свързаността, прочетете  упътването  на  мобилното  си
устройство.

При следващо включване, устройството автоматично ще се свърже с Вашия лаптоп, таблет
или телефон.

Ако при повторно включване,  то не се свърже автоматично, отидете в менюто Bluetooth и
намерете Вашето устройство и натиснете „Свързване“ .

 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО ЧРЕЗ ВАШЕТО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО 
След като Вашето Bluetooth устройство е свързано към лаптоп, таблет или телефон, просто

започнете  възпроизвеждане  на  музика,  игри  или филми. Звукът  ще  се  възпроизвежда  от
Bluetooth слушалките.

Можете  да  сменяте  песните  напред  и  назад,  така  също  и  да  пускате  и  спирате
възпроизвеждането от бутоните,  намиращи се на дясната  (R) cлушалкa,  ако устройството Ви
поддържа тази функция.

 ЗАБЕЛЕЖКА! 
Слушалките ще влязат в режим на пестене на електроенергия, ако няма възпроизвеждане на

аудио  в  продължение  на  30 минути.  Включете и  изключете  устройството,  за  да  подновите
работата му.

Съвместимост  с Блутут
Вашите  слушалки   се  свързват  с  всички  устройства,  които  поддържат  Bluetooth

профили  (A2DP/  AVRCP/  HSP/  HFP),  включително  Ipads,  Iphones,  мобилни  телефони,
лаптопи и таблети. 
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