
Wireless Sport Earphones SE17 

 

 

 
 

Ръководство за употреба 

 



 

Включване на слушалките 

Натиснете и задръжте многофункционалния бутон (МФБ) за 3 секунди. 
LED  индикаторът ще започне да премигва в червено и синьо. 

 

Свързване на слушалките 

 

 



 

1) Включете Bluetooth функцията от менюто с настройки на Вашето смарт 
устройство. 

2) Натиснете и задръжте МФБ за 5 секунди докато LED индикаторът не 
започне да премигва последователно в червено и синьо. Слушалките са 
в режим на свързване. 

3) От списъка с Bluetooth устройства, които са налични за сдвояване, 
изберете “RU10”. При успешно свързване на устройствата ще чуете 
гласово съобщение “Connected”. LED индикаторът ще премигва в синьо на 
всеки 5 сек. 
 

• За успешно свързване на слушалките е препоръчително да изключите 
всички други устройства с Bluetooth, които са в обсега на Вашето смарт 
устройство. Слушалките и Вашето смарт устройство трябва да са 
максимално близо по време на сдвояване. 

 

Зареждане 

 

За зареждане на слушалките използвайте включения в комплекта USB кабел. По 
време на зареждане LED индикаторът свети в червено. Когато батерията е 
заредена, LED индикаторът свети в синьо. 

Възстановяване на фабричните настройки 

По време на зареждане натиснете и задръжте за 5 секунди бутона за 
увеличаване на звука докато LED индикаторът не премигне 3 пъти в синьо. По 
този начин ще премахнете информацията за сдвоено със слушалките 
устройство. 



Приемане на входящо повикване 

За да отговорите на входящо повикване, натиснете еднократно МФБ или 
използвайте съответния бутон на Вашия телефон. 

Отказване на входящо повикване 

За да откажете входящото повикване, натиснете и задръжте за кратко МФБ. 

Прекратяване на разговор 

По време на разговор натиснете еднократно МФБ, за да прекратите 
обаждането. 

Заглушаване на микрофона по време на разговор 

По време на разговор натиснете два пъти последователно МФБ. 

Предишна/Следваща песен 

За да смените песен натиснете и задръжте бутон Увеличаване на звука / 
Намаляване на звука. 

Контрол на звука 

Натиснете еднократно бутон Увеличаване на звука / Намаляване на звука. 

Пауза и възобновяване на възпроизвеждането 

Докато слушате музика натиснете еднократно МФБ, за да сложите 
възпроизвеждането на пауза. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете 
еднократно МФБ. 

Спецификации 
 
Чипсет: CSR8635 
Bluetooth: Bluetooth V4.1+EDR 
Bluetooth профили: HFP, AVRCP, A2DP, HSP 
Обхват: 10 м. 
Време за зареждане: 1-2 ч. 
Работа в режим на готовност: 230 ч. 
Работа в режим на слушане на музика: 6-8 ч. 
Вградена батерия: 110 mAh 
Водоустойчивост: IPX7 
Размери: 35×14.5×8.5 мм 
Захранване: DC 5V 
 

Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите 
на следния адрес: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/headphones/se17.pdf 
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