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Инструкции за употреба 

WESDAR 

Включени аксесоари 

Инструкции за употреба - 1 бр. 
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(Горните снимки на аксесоари 
са само за справка) 

Функции на бутоните 

<!, 1.Натискане: възпроизвеждане/пауза/ Hands-free разговор

Задържане: бутон за захранване 

Натискане 2 пъти: Свързване с TWS/ прекъсване на TWS 

, ..          2.Натискане: предишна песен

.. , 

Задържане: намаляване на звука 

3.Натискане: следваща песен

Задържане: усилване на звука 
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Инструкции 
- c!> Бутон за захранване: задържтее за 3 сек., за включите 

Натиснете отново със същата продължителност, за да изключите

 Bluetooth връзка 

! 

1.Задържане на бутона за захранване за включване/изключване
 чрез предупредителен сигнал .

@ 
2.Включете Blueooth функцията на мобилното ви устройство и 
изберете "К66“.

@ 
3.Ctick "K66" on the mobile devices for Bluetooth pairing 

�: □ �.Devices that have been successfully paired 
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:::: Безжично стерео възпроизвеждане

1 This function requires two K66 speakers, and can only be used when both are 
turned on 
2 Ensure it's not Bluetooth-connected to any device before TWS pairing 
3 Dm1ble-click the (c!,) key of one of the speakers to disconnecl the interconnection 
ofTWS 
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ll!I Метод на зареждане

Важна забележка:
* Не използвайте адаптер за захранване без сертификат 3C.
• Напрежението за зареждане на тонколоната е 5 V. Когато зареждате

устройството, моля, изберете да отговаряте на националното изискване на 3C.
Ако зареждате устройството със зарядно устройство, по-високо от 5V, то ще 
изхвърли чипа.

• Чипът във вътрешната част на устройството не може да се използва нормално.

1.Когато батерията на тонколоната е изтощена, устройството ще издаде сигнал 
за изтощена батерия. Заредете устройството възможно най-скоро и включете 
USB зарядното устройство в такова за телефон (5V 2A), за да заредите 
тонколоната. Страничната червена светлина винаги свети, когато тонколоната се 
зарежда и ще се изключи, когато е напълно заредена.
2. Времето за зареждане обикновено е около 3 часа, а след пълното зареждане 
може да се свърже с максимална сила на звука, за да продължи да 
възпроизвеждане на музика в продължение на 4-8 часа.

Ii.. Решения на често срещани проблеми
1. Неуспешно многократно свързване с Bluetooth:
(1) Рестартирайте сдвояването. (2) Твърде много периферни Bluetooth устройства 
затрудняват свързването, затова изключете други Bluetooth устройства.
2.Звукът е твърде слаб или изкривен: (1) Слаба батерия. (2) Регулирайте силата 
на звука до подходящото ниво.
3. Прекъсване на възпроизвеждането на музика от Bluetooth: дали е извън 
ефективното разстояние за свързване на високоговорителя или има препятствие 
между тонколоната и мобилния телефон.
4. В случай на повреда по време на употреба: натиснете продължително 
захранващия бутон за 10 секунди, за да нулирате.
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Продуктова спецификация 

Bluetooth версия / програма: Btuetooth V5.0 

Изходяща мощност: 4 Oм 3W • 1 

Честотен отговор:l00Hz-20KHz 

Съотношение сигнал/шум: ii::60D8 

Работен диапазон:,.l0M 

Капацитет на батерията:J.7V 600mAh 

Вграден Micro USB cable 

Главен контрол: Bluetooth 5.0, поддръжка на TWS 

Основен материал: ABS + метална мрежа 
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Изберете „K66" за Bluetooth сдвояване.

Устройствата, които са били успешно сдвоени, 
се свързват автоматично при следващото им
използване.

1.Включете и двете тонколони „K66“, влезте в режим Bluetooth и 
натиснете два пъти бутона за захранване на едната от тях. Избраната тонколона 
ще потърси другата, за да се свърже автоматично. След успешното свързване ще
бъде издадена подкана. Синята мигаща светлина е индикация, че двете тонколони
са били съчетани и свързани. Двете устройства високоговорителя автоматично се 
конвертират към левия и десния канал на тонколоните.
2.Повторете операцията за свързване чрез Bluetooth, за да свържете
мобилния си телефон с тонколоната. След успешното свързване пуснете музика
от мобилния си телефон, за да се насладите на стерео звука.

Забележки:

1. Тази функция изисква двете тонколони „K66“ и може да се използва само
    когато те са включени.
2 Уверете се, че не сте свързани чрез Bluetooth към никакво устройство преди
   сдвояването с TWS.
3 Натиснете два пъти захранващия бутон на една от тонколоните, за да прекъс-

  нете взаимовръзката на TWS.
4. Функцията TWS ще се свърже с паметта на устройството и автоматично ще се

свърже с оригиналния високоговорител след зареждане 
5. Когато едната тонколона е изключена за свързване, другата ще бъде

 изключена също.H




