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Характеристики на продукта

1. Bluetooth безжична технология

2. AUX вход за слушалки

3. FM радио

4. Поддържа карта памет( MP3 аудио 

формати до 32 GB )

4. Вграден микрофон, поддържащ 

Hands Free функция.

5. Вградена литиево-йонна батерия с

USB зарядно с адаптер.

Bluetooth: Bluetooth V3.0 + EDR    
Производителност: 5W*2 

Режим на готовност: 2-4 дни 

Време за разговори: 5-12 часа

7 6 8

5 4 13 2

1. Бутон за включване / изключване

2. Предишна песен / Намаляване на звука

3. Пускане / Пауза / Hands Free обаждане

4. Следващата песен / Увеличаване на звука

5. Мултифункционален бутон

6. USB слот

7. AUX вход за слушалки

8. Слот за карта памет

AUX DC 5V

M
IC

L
E

D

SD

 2

Капацитет на батерията: 2000mAh 

Bluetooth профили: HFP и HSP 

Напрежение при зареждане: DC5V，  400MA

Време за зареждане: 3 часа

Честотен диапазон: 2.4GHZ-2.48GHZ.SIM

1. Функции на бутоните

(1) Бутон за включване/изключване

- Натиснете и задръжте бутона. В този 

момент тонколоната ви e в режим на 

свързване и трябва да се включи синият 

светлинен индикатор.

- За да изключите тонколоната отново 

натиснете и задръжте същия бутон.



(2) Предишна песен / Намаляване 

на звука 

- Свързване: Разстоянието между 

тонколоната и мобилния ви телефон

не трябва да бъде повече от 1 m.

- В режим на свързване светлинният 

индикатор ще започне да мига бързо 

в син и червен цвят.

 Забележка: След включване на 

устройството, то ще влезе

автоматично в режим на свързване в 

момента, в който му зададете гласова 

команда.

- Включete Bluetooth функцията на 

мобилния ви телефон и изберете 

името “TNB SPEAKER” от списъка със 

сканирани устройства, за да се 

свържете с тонколоната. 

- Устройството ще ви извести, че 

свързването е било успешно и синият 

светлинен индикатор ще се включи.

(2) Прексъсване на Hands Free 

функцията 

Когато желаете да свържете Hands 

Free функцията на тонколоната с 

друг мобилен телефон, следвайте 

указанията, изборени по-долу, като 

прекъснетете текущата връзка.

- Натиснете бутона за кратко, за да 

намалите звука на тонколоната.

- Задръжте бутона, за да върнете

предишна песен.
(3) Пускане / Пауза/ Hands Free 

обаждане
- Чрез този бутон можете да пускате 

музика и да я паузирате.

- Също така можете да пренасочите 

Bluetooth връзката към Hands Free

функция.

- Bluetooth функцията възпроизвежда

музиката, която вашата карта памет 

съдържа, както и тази, която пускате 

през устройството ви.

(4) Следващата песен / Увеличаване 

на звука

- Натиснете бутона за кратко, за да 

увеличите постепенно звука на 

тонколоната.

- Натиснете бутона и задръжте, за 

да пуснете следващата песен.

(5) Мултифункционален бутон 

Чрез него вие можете да включите 

тонколоната и нейната Bluetooth 

функцията, да пуснете FM радио и 

аудио файлове, които картата памет 

съдържа, както и да преустановите 

слушането на музика през 

слушалки( за тази цел трябва да 

поставите слушалките в пригодения 

AUX вход).

2. Hands Free обаждане чрез

Bluetooth

(1) Свързване

Преди да я използвате за първи път, 

тонколоната трябва да бъде свързана 

с активно Bluetooth устройство. Моля, 

внимателно следвайте инструкциите.



- Приемане на повиквания

За да примете входящо 

повикване натиснете за кратко

бутона Пускане/ Пауза/ Hands 

Free обаждане.

- Затваряне

По време на разговор натиснете 

за кратко бутона Пускане/ Пауза/ 

Hands Free обаждане, за да 

затворите телефона.

- Отхвърляне на повиквания 

Можете да откажете входящи 

обаждания, като натиснете 

бутона Пускане/ Пауза/ Hands 

Free обаждане.

- Гласово набиране

Ако телефонът ви поддържа 

гласово набиране в режим на 

готовност, натиснете два пъти

бутона Пускане/ Пауза/ Hands 

Free обаждане.

3. Зареждане

Тоноколоната е обурудвана с 

презареждаща се литиево-йонна 

батерия. Устройството трябва да бъде 

напълно заредено преди да бъде 

използвано за първи път.

Максималното време за зареждане е 

около 3 часа.

Важно:

(1) Ако не сте използвали Hands Free 

функцията дълго време или батерията e 

изчерпана, при зареждане включването 

на светлинния индикатор ще се забави.

(2) Когато батерията е на изчерване 

тонколоната ще издава слаб звук на 

всеки 30 сек. 

Същевременно функцията Hands Free 

ще се изключи.

(3) По време на зареждане се включва 

червен светлинен индикатор. Когато 

батерията е напълно заредена 

червеният светлинен индикатор ще се 

изключи.

-  Изключете тонколоната. 

-  Изберете опцията “Прекъсни” от 

мобилния си телефон.

 Забележка: Ако не сте избрали 

опцията "Прекъсни" от вашия 

мобилен телефон, след 

включване на тонколоната, тя 

отново ще се свърже с него. След 

прекъсване на връзката, 

функцията Hands Free ще влезе

автоматично в режим на 

свързване.

(3) Hands Free функция

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-record-s-
mikrofon-s-bluetooth-10-w-cherna-1

https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-record-s-
mikrofon-s-bluetooth-10-w-siva-1

https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-record-s-mikrofon-s-bluetooth-10-w-cherna-1
https://www.office1.bg/tnb-tonkolona-record-s-mikrofon-s-bluetooth-10-w-siva-1


Всички включени имена на марки и продукти придналежат на 
съответните собственици.
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