
 

 

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА                 
 
BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ BS22 

 

Моля прочетете това кратко ръководство внимателно преди 
употреба. 

При промяна в някоя от техническите спецификации, това 
ръководство няма да бъде променяно и Дигитален Свят ООД не носи 
отговорност за последствия, възникнали при технически грешки в това 
ръководство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни характеристики: 

 -  2.1 канален портативен Bluetooth високоговорител с 4 инчов субуфер                                                             
 -  Много чист звук и динамични звукови ефекти 
 -  С помощта на A2DP Bluetooth, можете да слушате музика безжично 
от което и да е устройство, което поддържа Bluetooth - например 
мобилен телефон или лаптоп                                      

 - Лесно и защитено pair-ване на устройствата чрез интуитивен 
интерфейс 

 -  Обхват - до 10 метра                                          
 -  Поддържа Line-in функция, която е подходяща за свързване с PC, 
таблет, TV и други устройства;                                                                

 -  Поддържа TF карти памет;                                                                
 -  Вградена литиево-йонна батерия 1000mAh;               
 
 



 

Аксесоари в комплекта: 
AC/DC адаптор 5V, кабел за зареждане, аудио кабел, кратко ръководство 
за употреба 
Технически спецификации: 
 
Bluetooth версия:       2.1 
                      поддържа A2DP и AVRCP  
 
Bluetooth обхват:       до 10 метра 
 

Високоговорители:     Horn размер:2 инча 

Размер на субуфера: 4 инча 

Horn Мощност: 2W*2,4Ω 

Мощност на субуфера:7W,4Ω 

 

Възможности за връзка:  Четец за TF карти памет  

                         Aux-in 3.5mm жак 

Батерия:              Вградена литиево-йонна батерия 1000mAh 
                     (1.5 часа възпроизвеждане при макс сила на звука) 
 
Зареждане:            Адаптор и кабел за зареждане са включен в 

комплекта  
 
Размери на продукта:     Ø145*256 мм 
 
 
 

 



 

 
 
1. Aux-in жак                    6. Възпроизвеждане/пауза 
2.  LED индикатор               7. Жак за зареждане 
3.  Сила на звука +/-             8. Бутон за включване/изключване 
4.  PREVIOUS                        9. TF слот за карти памет 
5.  NEXT                       10. Режим 
                                (Избор между Bluetooth, TF, AUX-IN)                         
 

Bluetooth свързаност: 

1. Включете устройството, LED индикаторът светва в син цвят и бипва 
два пъти.  

2. Активирайте Bluetooth на мобилния си телефон, потърсете устройство 
с името “S22” и се свържете с него. Синият индикатор потрепва и се 
чува трето бипване при успешно свързване. 

3. Пуснете музика на мобилния си телефон и се наслаждавайте на звука. 
4. Натиснете PREVIOUS или NEXT бутона на устройствата, за да 

изберете песните, които желаете да слушате. 
5. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза на устройствата за 

слушане/ пауза на музиката. 
6. Използвайте бутоните за увеличаване/ намаляване на звука или 

настройте звука на телефона си. 
 

Слушане на музика от TF карта памет: 

1. Включете устройството. 
2. Поставете TF карта памет в съответния слот, записаната музика ще 

започне автоматично и синият индикатор ще свети. 
3. В режим на възпроизвеждане, натиснете кратко NEXT или PREVIOUS 

бутоните за избор на песен или задръжте продължително за 
движение напред/назад в самата песен. 

4. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза. 
5. Изключете устройството, ако няма да го ползвате. 
Забележка: В режим на Bluetooth, ако се постави TF карта памет, 
устройството започва автоматично да възпроизвежда музиката на 
картата памет. За да се върнете в предишен режим, използвайте бутона 
MODE. 
 

AUX-IN: 

За други съвместими музикални устройства или вашия MP3/MP4 
плейър, използвайте добавения в комплекта аудио кабел, за да свържете  
“Line Out” на устройството с “Aux In” жака на тези устройства. След това 
натиснете бутона за смяна режимите, за да влезете в режим AUX-IN.  



 

Когато използвате външно устройство, всички функции се 
контролират от външното устройство с изключение на бутона за 
възпроизвеждане/ пауза. 

Зареждане на батерия: 

1. Изключете устройството, вкарайте кабела за зареждане в съответния 
слот на устройството, свържете другата му част с персонален 
компютър или ползвайте приложения в комплекта адаптор 5V, 
червеният индикатор започва да свети. 

2. Времето за зареждане е между 3 и 5 часа. Когато устройството е 
заредено, индикаторът загасва. 

3. За да може батерията да бъде ползвана дълго време, не зареждайте 
повече от 8 часа. 
 

Забележки:  

1. Устройството може да работи портативно чрез литиево-йонна батерия. 
Животът на батерията зависи от силата на звука - например при слушане 
на силна музика с наличие на бас батерията издържа много по-малко 
отколкото при слушане на обикновена човешка реч. 
2. Вградената литиево-йонна батерия не може да бъде подменяна. 
Не я подменяйте или махайте от устройството и не я хвърляйте в огън 
или в боклука. 
3. При чистене на устройството, използвайте мека суха кърпа. При 
по-сериозни петна намокрете кърпата с вода. Не използвайте препарати 
или химикали, защото има опасност да се повреди пластмасата. 
 
 

Копие от CE декларацията за съответствие може да откриете на следния 
линк:  http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/bs22.pdf 


