
 

3in1 LED Light with Bluetooth Speaker and Power 
Bank 8800 mAh BT1260PB 

 

 

 

 

 

 

Кратка инструкция за употреба 

 

 

 

 

 



Описание на продукта: 

3 продукта в 1: 

Презареждащ се LED фенер – 3W, 150 лумена – Може да се окача в палатка, 

в гараж или да се поставя на равни повърхности, навсякъде където Ви е 

необходима светлина. Има три режима на работа – икономичен режим, ярко 

светене и SOS режим. 

Вграден Bluetooth високоговорител – Слушайте любимата си музика 

навсякъде. 

Вградена батерия с голям капацитет – 8800 mAh – Позволява Ви да 

зареждате Вашите смарт устройства, когато сте на къмпинг, в планината или на 

място, където няма ел. захранване. 

 

Общ изглед на продукта: 

 

 

 

В комплекта е включен USB кабел. 

 

 

 

 

 

 

 



Използване на силиконовата окачалка 

 

Употреба на устройството като фенер и преносима батерия 

 

 

 

Употреба на устройството като Bluetooth високоговорител 

1. Натиснете и задръжте бутон  за 3 секунди. Ще чуете звуков сигнал 

“Beep” и Bluetooth LED индикаторът ще светне. 



 

 

 

2. В  Bluetooth менюто на Вашето устройство потърсете за “C2”. След 

успешно сдвояване ще чуете аудио сигнал. 

3. Натиснете и задръжте бутон  за 3 секунди, за да изключите Bluetooth 

връзката. 

Мерки за сигурност 

 Преди да използвате устройството за първи път, заредете напълно 

вградената батерия. 

 Това устройство не е играчка! Да се използва само под надзора на 

възрастен! 

 Капакът на LED фенера може да се нагрее при употреба. 

 Не разглобявайте устройството! 

 Не поставяйте външни обекти във входовете/изходите на устройството! 

 Не използвайте устройството в опасна среда, в близост до 

леснозапалими течности и газове! 

 Не съхранявайте устройството при екстремно високи (достигащи 50°C) 
или екстремно ниски (под 18°C) температури. 

 Не съхранявайте устройството в помещения с висока относителна 
влажност на въздуха. 

 Неправилната употреба и/или съхранение на устройството може да 
доведе до повреда на вградената литиева батерия.  

 Ако имате съмнения, че Вашето устройство е развалено, моля незабавно 
спрете да го използвате и се обърнете за съдействие към оторизирания 
сервиз. 

 

Техническа спецификация 

 Входящ ток: DC 5V / 2.0A (max) 

 Изходящ ток: DC 5V / 2.0A (max) 

 Размери: 78 x 78 x 108  мм 

 Тегло: 360 гр. 

 Мощност на LED фенера: 3W 

 Капацитет на вградената батерия: 8800  mAh 

 Честотен спектър: 80 Hz – 18kHz 

 Отношение сигнал/шум: 75 Db 

 Деформации: <0.5% 

 Обхват: до 10 м. 

 Bluetooth версия: 4.1 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може 
да откриете на:   

 www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/bt1260pb.pdf 


