
 

RetroBox Series 

Модел: RB-BT7500 

 

 

Портативен Bluetooth FM Радио Приемник с 

MP3/USB/МicroSD 

 

 

 

 

 

Кратко ръководство за употреба 

 



1. Изглед на продукта и функции на бутоните:  

 

1. Бутон за смяна на режимите на работа.  

2. Бутон BACK връща към предишна песен при режим MP3. 

3. Бутон PLAY/PAUSE за пускане и паузиране на възпроизвеждането при режим MP3 

4. Бутон NEXT сменя към следваща песен при режим МP3 

5. Телескопична антена  

6. Бутон за регулиране силата на звука 

7. Бутон за избор на желана радио станция 

8. Високоговорител  

9. Слот за поставяне на USB памет и възпроизвеждане на MP3 файлове  

10. Вход Aux-in 

11. Слот за поставяне на microSD памет и възпроизвеждане на MP3 файлове 

12. Бутон Вкл./Изкл. на радио приемника 

13. Индикатор, показващ дали функцията презареждане на батериите е вкл. или изкл. 

14. DC 5V порт за зареждане на устройството 

15. Бутон за избор на честотна лента – FM, MW, SW и превключване между режими 

RADIO и BT/MP3 

 

2. Основни функции и работа с устройството: 

 
1. Свържете радио приемника към ел. мрежа посредством включения в комплекта кабел. 

2. За да включите радио приемника плъзнете страничния бутон от OFF на ON позиция. 

3. Ако искате да слушате радио, уверете се, че бутона за избор на режим е поставен на 

позиция RADIO. От бутона за избор на честотна лента изберете позиция FM. Разпънете 

телескопичната антена за максимално добро приемане на сигнал и намерете желаната 

от вас радио станция от бутона за избор на честота. 

4. Aко искате да слушате MP3 песни, уверете се, че бутона за избор на режим е поставен 

на позиция MP3. След това поставете microSD карта памет или USB памет в 



съответния слот  и възпроизвеждането ще започне автоматично. За целта 

предварително трябва да сте качили желаните от вас песни на microSD картата памет 

или на USB паметта. 

5. Ако искате да слушате музика през Bluetooth, включете тази функция от бутон BT 

последвано от натискане на бутон "MODE", за превключване към Bluetooth режим. 

Активирането на режима ще бъде съпроводено със специфичен звук. Телефонът Ви 

също трябва да се с вкл. Bluetooth, като устройството трябва да бъде намерено под 

името: 7500. Свързването с него отново ще бъде съпроводено със специална мелодия. 

Вече може да възпроизвеждането музика от вашия мобилен телефон на Ретро 

Радиото. 

 

  3. Технически спецификации: 

AC IN: 220V / 50Hz 

DC IN: 5V 

Вградена Литиево-йонна батерия 

 

Предпазни мерки 
 Не подлагайте устройството на тежки удари и не го изпускайте от голямо 

разстояние. 
 Не използвайте устройството при много ниски или много високи температури, 

също така го пазете от влажна среда и не го излагайте на директна слънчева 
светлина. 

 Дръжте устройството далеч от силни магнитни полета. 
 Дръжте устройството далеч от вода и всякакви течности. В случай на 

намокряне, изключете радиото веднага и го почистете. 
 Не използвайте химикали при почистване на устройството. Използвайте чиста 

суха кърпа. 
 Не доближавайте устройството до огън. 
 Дигитален Свят ООД не поема отговорност за повреждане или загуба на данни 

и информация, причинена от модификация на устройството или подмяна на 
батерията. 

 Не се опитвайте да разглобявате или да поправяте радиото. Това ще доведе до 
отпадане на неговата гаранция. 

 Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, моля 
зареждайте батерията поне един път месечно, за да удължите нейния 
експлоатационен живот. 

 Моля използвайте аксесоари (кабели, зарядни у-ва и т.н. ако са налични 
такива), предоставени само и единствено от производителя на продукта. 

 За предотвратяване на риск от пожар или токов удар, не излагайте радиото на 
дъжд или влага. Дръжте го далеч от съдове, съдържащи течности. 

 Ако зарядното устройство бъде прекъснато, устройството ще работи до 
момент, в който батерията ще остане без заряд. 

 Символите за безопасност означават: 
 

 



- Светкавица, поставена в триъгълник цели да предупреди потребителят за 
присъствие на неизолирано опасно напрежение, което може да доведе до 
токов удар. 
Отнасяйте се само към оторизирани лица за сервизиране на устройството. 
- Удивителен знак, поставен в триъгълник цели да предупреди потребителят 
за наличие на важни инструкции в ръководството за употреба на 
устройството. 

- Правилно изхвърляне на този продукт. Този знак показва, че това 
устройство не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци 
според законите на ЕС. За да предотвратите възможна вреда на околната среда 
или човешкото здраве в следствие на неконтролирано изхвърляне на 
отпадъци, отнесете се отговорно и предавайте всички продукти с този знак за 
рециклиране в най-близките за това пунктове. Също така можете да занесете 
продукта в магазина, от който сте го купили и оттам той да бъде предаден за 
рециклиране. 

Звукови Предпазни Мерки 
 Този продукт е в съответствие с текущата наредба за ограничаване на 

изходящата сила на звука на потребителските аудио устройства до безопасни 
нива. Използването на слушалки при високи нива на силата на звука може да 
увреди трайно вашият слух. Дори и да свикнете да слушате при високи нива на 
силата на звука и това да ви изглежда нормално, съществува риск за 
увреждане на слуха. Затова намалете силата на звука до разумни нива. За да 
предпазите вашият слух, препоръчително е да използвате само слушалки, 
които отговарят на текущите стандарти за безопасност. 

 Дори и слушалките да са от отворен тип и да чувате заобикалящите ви 
звуци, не усилвайте звука прекалено много, за да може да чувате какво се 
случва около вас.  

 Задаване на оптимална сила на звука: 
a. Започнете усилването на звука от много ниски стойности. 
b. Усилвайте постепенно силата на звука докато не стигнете до стойност, при 
която чувате чисто и ясно, без смущения. След като стигнете до оптималната 
стойност, не усилвайте силата на звука повече. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Декларация за съответствие  

 

 Производител:      Дигитален Свят ООД 

 ЕИК:                          130546668 

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

 Тел.                           02 9629435 

       декларираме на собствена отговорност, че продукт: 

Радио RB-BT7500 е в съответствие с всички съществени изисквания на LVD 
Директива 2006/95/ЕС, отнасяща се за съоръжения за ниско напрежение. 
Оценката на съответствието на продукта е на база следните стандарти: 
 
LVD Директива: 
 

 EN 60065:2002+A1:2006+A2:2010+A11:2008+A12:2011 

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от Shenzhen 

BST Technology Co Ltd.. с изброените стандарти. Установено е съответствие с LVD  

Директива 2006/95/ЕC. Това дава възможност да се използват CE маркировка за 

доказване съответствието с посочената директива. 

                                                                                                                    

гр. София, 21.05.2018 г.                                                /Цветков/............................... 

(място и дата на издаване)                                            (фамилия и подпис) 


