
DIVA BLUETOOTH MP3 / FM ALARM Clock  
Модел: BC-01 

Кратко ръководство за употреба 

 

 

Екран, бутони и изходи 
1. Изглед 

 

 

1. Иконата  показва, че устройството е свързано успешно,ако иконата 
примигва това означава, че устройството не е свързано; 

2. Ако иконата "TF" свети, това означава, че устройството чете информация от 
външен източник - карта памет; 
3. Ако иконата "FM" свети, това означава, че устройството търси ФМ канали; 
4. Ако иконата "AUX" свети, това означава, че устройството е в режим line-in; 

5. Ако иконата  свети продукта е в режим часовник; 

6. Ако иконата  свети по този начин, това означава, че устройството е с 

недостатъчен заряд на батерията; 

7. Ако иконата   свети, това означава, че устройството е напълно 
заредена. 



Забележка: За пълното зареждане на батерията на устройството са 
необходими между 4 и 6 часа.  
2. Функционалност 
 

 
 
Бутони  

 
Будилник, натиснете за кратко за вкл/ изкл.  
С продължително натискане, ще влезете в режим на настройка на 
будилника; 

 
Бутон назад; задръжте, за да намалите нивото на звука 

 
Бутон напред; задръжте, за да увеличите нивото на звука 

 

Бутон Пауза, възпроизвеждане и часовник, В режим FM, с 
продължително натискане на бутона, устройството ще запамети 
автоматично всички налични станции. В режим Часовник, 
натиснете продължително бутона за настройка на час и минути. 

 

 

Натиснете еднократно, за да приемете разговор. 
Натиснете еднократно, за да приключите разговор; с двойно 
натискане направете изходящо обаждане. 

 
Задръжте за вкл./ изкл. на устройството 

Reset Място за рестартиране на устройството 
 

3. Описание 
 

  
Внимание!    

 
● моля, съхранявайте продукта в нормална температурна среда 
● Моля, не излагайте продукта на дъжд или на влажна среда 



● Моля, не разглобявайте и не ремонтирайте продукта. 
 
Включване 

Натиснете продължително бутона  за включване на устройството, след 
което ще се покаже текущ час и ще влезе в режим на Bluetooth. 
Забележка: Ако след 3 секунди от натискането на бутона, устройството не се е 
включило, моля включете го с помощта на намиращия се в комплекта кабел към 
устройство с USB изход за зареждане. 
 

Bluetooth свързване 
1. Включете устройството, като то веднага ще премине в режим Bluetooth; 
2. Стартирайте Bluetooth функцията - потърсете устройство “Bluetooth clock”; 
3. Изберете “Bluetooth clock”, като двете устройства ще осъществят връзка; 

4. Свързването ще бъде съпроводено с гласов сигнал "Paired” и иконата  ще 

свети; 
Забележка: Има вероятност, някои телефони да поискат парола за свързване с 
часовника. Въведете: 0000. 
Внимание: За запазване заряда на батерията, устройството е проектирано така, че 
ако в рамките на 5 минути то не се свърже по Bluetooth с ваш телефон, часовникът 
ще премине в режим Часовник.  
 
Будилник/Часовник 

1. Включете устройството и натиснете бутона  за да преминете към 
режим Часовник. 
2. С продължително натискане на бутон Аларма, може да променяте часът, в който 

искате будилника да ви събуди. Използвайте бутоните  или  за 
избор на желан час, като може да превключвате между час и минути с помощта на 

продължително натискане на бутон . Изчакайте 10 минути след като нагласите 
желаното време и системата ще се върне автоматично към предишното меню 

3. С кратко натискане на бутон  ще включите или съответно изключите 
будилника. Това може да следите и от екрана на устройството. Наличието на икона 

 , означава, че функцията будилник е активна.k 
 
Възпроизвеждане на музикални файлове от MicroSD карта памет 
 
1. Вкл. устройството и поставете Micro SD карта памет с музикално съдържание в TF 



card порта. 
2. Устройството автоматично ще започне да възпроизвежда съдържанието от Микро 
СД картата. 
Забележка: Устройството поддържа максимум 32GB карта памет. 
 
 
Режим Line in 

1. Вкл. устройството, и превключете на line in с помощта на бутон . 

2. Използвайки включения в комплекта кабел, поставете Micro USB кабела в 
устройството, а другия в line in (3.5mm ) изхода на вашето аудио устройство, било то 
телефон, Mp3, Mp4 плеър, компютър и възпроизвеждайте директно от него на 
часовника. 
 
Hands free Bluetooth phone call 
1. В режим Bluetooth, и свързаност с мобилен телефон, вие може да 

приемате/отказвате разговор с помощта на бутон .  

 

FM радио 

С помощта на бутон  преминете към режим Радио. С бутон продължително 

натискане на бутона Set FM, устройството автоматично ще търси и запамети всички 

открити станции. Като след това с помощта на бутоните  и  ще може 
да избирате измежду всички 30 запазени ФМ станции. 
 
Управление на звука 

С продължително натискане на бутон  или  вие ще можете на 
контролирате нивото на звука на устройството. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Декларация за съответствие 
 

Производител:      Дигитален Свят ООД 

Адрес:            гр. София, ул. Тинтява 15-17 

Тел.                02 9629435 

Управител:    Милен Тодоров 

 

декларираме на собствена отговорност, че продукт: 

Diva Bluetooth Mp3/ Fm Alarm Clock BC-01 
е в съответствие със следните стандарти: 

ETSI EN 300 328V1.8.1 (2012-06) 
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) 
EN 62479: 2010 

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
 

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от Shenzhen LCS Compliance Testing 

Laboratory Ltd. с изброените стандарти. Установено е съответствие с R&TTE 1999/5/EC. Това дава възможност 

да се използват CE маркировка за доказване съответствието с посочената директива. 

 

 
гр. София, 03.7.2017 г.                                  

(място и дата на издаване)                                        

                      

               /Цветков/............................... 

                     

(фамилия и подпис) 

 


