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Инструкции за употреба
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1. Аксесоари 

2. Икони

2. f!lff-

Mkro USB кабел за зареждане 
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3. Спецификации 

I\Tверсия 

Номинална мощност: 

Капацитет на батерията: 

Входяща мощност: 

Честота: 

Обхват: 

Драйвър: 

Порт за зареждане: 

Време за зареждане: 
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2'5W(RMS) 

Li-ion 1200rnAh 

DC 5V/1A 

B0HZ-18KHZ 

<IB(отворено поле) 

30 5W/.57mm 

Micro USB  

До o часа (50% сила на на звука) 

3-4 часа 

vs.a 

2XSW(RMS) 

Built-in 1200 

DC SV/IA 

Fo-18KHz 

<18 (OpenHeld) 

3QSW/57rr.rn 

.Micro 

UP to 6 hours (50%} 

3-4hours 

4. Функции на бутоните 

Бутон Действие 

M 
Натискане 
Задържане 
Натискане 
Задържане 
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Натискане 
Задържане 

Натискане 
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Описание на функцията 
Превключване на режима 
Влезте в ТWS режим или прекъснете връзката

Предишна песен
Намаляване на звука
Следваща песен
Усилване на звука
При възпроизвеждане на музика Пускане/Пауза

При повикване отговорете или прекратете
повикване, за да наберете отново
избран номер 

Автоматично търсене на станции в FM режим.
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5. LED индикатор

1. Синият светлинен индикатор започва да мига,  когато сте в процес 
на свързване и спира,  когато вече сте свързани. 

2. LED светлината ще светне в червено при зареждане,  а 
после ще се изключи.

6. bluetooth свързване
Включете тонколоната и Докато сините LED светлини мигат периодично, 
това значи, че тонколоната е готова за сдвояване и вече може да се търси 
устройства.
От списъка с намерени устройства, изберете" K80 " и го свържете.

7. TF/AUX/U disk/FM режими
1.

Tws свързване

1. Вземете 2 тонколони К80 (имената им за свързване трябва да бъдат еднакви) и ги включете 
(необходимо е да изключите Bluetooth устройствата предварително).

  2. Натиснете М бутона на едната тонколона, за да преминете в TWS режим.

 

1. 3't�P��fl-��ffi�:tJ,ii5f����:tJ��,ii5fB��� 
L·HililW K:li,, TF.AUX.U fft.FM mteii:tJK:J'l:, ttRtl1'.tilWll>J'f!&. 

2. ;E�!H:I:tr-1£:ff, JEiW.tr.:tJJ{ 

6. li3f ffcxtl"
1.rr:lfilii.5fi!!iffili'iilii�fi:tjj<�fJ.J;t,J,. '<$fflilii.5f-ilt�li�, mt.ii5f 
'&:-"fiJilt:5fJ}J��. 1:t#-ftl 'K80'/ii½l:�#.ii:/t 

7. TF/AUX �ffi/U 11,l:/FM �j\ 
1. ill':f1t:ffi:tJ\tw;IRJii:A TF -Je 64GB, 
2. :l!i TF ,'l!lA ,fl'i, �,l)]'l/·!liii.'t-1'1'/iHl#JIIJ;![, 
3. ;f§fljli/3.SmmJ'ilHLi!'Jt·l!li\ili\'r,i!tti' AUXll'l!liill:itlll\$:, 
4. �Ulll:Jil\AUSB D, il,;IJ!f$:Uil!:F'!tfllli>C#, 
5. lillJl!-a'-111.li.!f c�tUIK80-&ffi, Ji;: M lll<TW�JHff,Jffi 

>1:, VJl'f;!ll FM m>1:*tiil!!i;.;mar111#J�tt, 
TWS lli?.!'i'!cM, 

1. i�l'iflllll"l:li.!ftfi<Jirill:lfl/1. <lzuff]l'.)f,t;jj;�Jtlrr:lfif 
1a fl[Jf\il:¼fl'lilelt), 

2. /:!I.G¥t!JJl:'1'-a--!(:l'Ji M 41!, :IHfl'/;;j</1', l!IIJll:Al'ID1il! 
it, 

3. Ще се включи гласов индикатор и от основната тонколона ще се активира син 
светлинен индикатор.
4. Включете Bluetooth устройството си и се свържете с K80.
5. Пуснете любимата си музика и се насладете на TWS стерео звука.

Напомняне 
Поради силната изходна мощност на тази тонколона, моля, не стоите близо до 

тонколоната. Моля, стоите на безопасно разстояние.

За да избегнете дискомфорт, причинен от силния звук, моля, пускайте песни на с 

подходяща сила на звука.
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1.Смяна на режима/TWS функция
2.Следваща песен/Усилване на звука
3.Предишна песен/Намаляване на звука
4.Пускане/Пауза
5.Включване/Изключване
6.Порт за зареждане
7.AUX порт
8.Слот за TF карта
9.Слот за USB флаш памет

Максималата големина, поддръжана от TF  картата e 64  GB
2. Тонколоната автоматично ще възпроизвежда музика при поставяне на TF карта.
3. Може да поддържа всякакви устройства за възпроизвеждане на музика посредством
    3.5-милиметров AUX кабел.
4 Тонколоната автоматично ще възпроизвежда музика при поставяне на USB флаш памет.
5. След като сте свързали телефона си към K80, натиснете бутона М, за да преминете към 
различните режими. За да преминете в FM режим, натиснете и задръжте бутона. Тонколоната 

автоматично ще започне да търси FM станции.

Време за работа:




