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BLUETOOTH ТОНКОЛОНА
Главни инструкции за ползване

( Моля, прочетете преди употреба   )

Захранване
• Моля, заредете напълно вашата Bluetooth тонколона преди да я 

използвате за първи път.

• Устройстовото работи с литиевойонна батерия. 

Зареждане на батерията

• Използвайте Micro USB кабел( включен в опаковката ) и го 

поставете в Micro USB порта, разположен на гърба на тонколоната.

Свържете другия край на кабела към захранващ USB източник, 

като например компютър, лаптоп или USB AC адаптер( не е 

включен в опаковката ).

• По време на зареждането ще се включи червен светлинен 

индикатор.

• Когато тонколоната е напълно заредена, светлинният индикатор 

ще се изключи.

Пуснете музика чрез Bluetooth
• Включете Bluetooth тонколоната, като плъзнете бутона за 
включване и изключване, разположен на гърба й в позиция "ON".

• Когато светне син светлинен индикатор, това означава, че 

тонколоната е в режим на свързване и търси Bluetooth устройства.

• Уверете се, че сте включили Bluetooth функцията на вашето 

устройство( смарфон, таблет и др. ).

• Търсете тонколоната под името ”TNB SPEAKER”.

• След като сте избрали тонколоната, устройството ви ще се 

свърже с нея автоматично. Ако все пак поиска парола за достъп, 

въведете "0000".

• След като сте се свързали с устройство, синият светлинен 

индикатор ще започне да мига по-бавно.

• Вече можете да пускате музика чрез устройството ви. 

Максималното разстояние за свързване е 10 m.

• Настройте желната сила на звука през вашето устройство.

• След употреба изключете тонколоната, като плъзнете бутона за 

включване и изключване, разположен на гърба й в позиция "OF".



Предупреждение

• Този продукт не е играчка, дръжте далеч от деца!

• Пазете от директна слънчева светлина, прекомерна топлина

и влага!

• Слабото захранване може да бъде причина за лоша връзка 

и неактивна Bluetooth функция!

• При падане тонколоната може да бъде повредена!

• Съхранявайте я на подходящо място!

Бутон за включване/изключване

 Micro USB порт
за Micro USB 

кабел
Светлинен индикатор

при зареждане( червен )
Светлинен индикатор

при връзка с Bluetooth( син )
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Всички включени имена на марки и продукти 
 придналежат на съответните собственици.

Този продукт отговаря на:

Директива 2014/53/ЕС
Директива 2011/65/ЕС 

Пълна информация за декларацията за съответствие може 
да бъде намерена на:

https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-art-scandi-s-bluetooth-5-w-1 

https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-art-marbre-s-bluetooth-5-w-byala-1

https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-art-geometric-s-bluetooth-5-w-1
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