
Зарядно устройство за автомобил с вградена 

Bluetooth безжична слушалка 

 

Кратко ръководство за употреба 

 

Oписание на продукта и предпазни мерки:  

Посредством Bluetooth технологията, можете да свържете слушалката с Вашия 

смартфон безжично без да използвате кабели и да я използвате като Handsfree. 

Безжичната Bluetooth връзка достига до 10м. разстояние, но се влияе от препятствия 

или други електронни устройства. 

Изключително важно е използването на продукта да не отвлича вашето внимание по 

време на шофиране, затова е препоръчително сдвояването на устройствата да 

става предварително. 

Устройството се състои от две части: 

- USB Зарядно устройство за автомобил с като максималният Оutput е 2.1А; 

- Безжична Bluetooth слушалка, която може да използвате като Handsfree по време 

на шофиране. 

Слушалката се зарежда автоматично винаги когато я поставите на нейното място в 

зарядното устройство, което от своя страна трябва да е поставено в запалката на 

автомобила. Затова не е необходимо да зареждате стандартно слушалката. 

Винаги когато извадите слушалката от зарядното устройство, тя се включва 

автоматично, сдвоява се с Вашия смартфон и имате възможност да приемате 

входящо обаждане безжично (Handsfree). След приключване на разговор, 

необходимо е единствено да поставите обратно слушалката на нейното място в 

зарядното устройство.   

Този продукт ви позволява да не носите постоянно слушалката в ухото си, което е 

доста удобно.  



Общ изглед: 

 

1. LED индикатор на слушалката 

2. Микрофон 

3. Многофункционален бутон на слушалката 

4. Мек накрайник за ухо 

5. Горен панел на зарядното устройство 

6. Корпус на зарядното устройство 

7. USB изход 

8. Контактни пластини за захранване на слушалката 

Заредете слушалката преди да я използвате. Повече информация за това, как да я 

заредите можете да прочетете в секция „Батерия и зареждане“ на това 

ръководство. 

Съвет: Дръжте слушалката далеч от кредитни карти, карти за достъп или други 

усттройства, които съхраняват информация на магнитен носител. Възмжно е 

слушалката да предизвика демагнетизация, което може да е причина за загуба на 

информация. 

 

Работа с устройството: 

Включване на слушалката 

Сложете слушалката на ухото си. Когато слушалката е изключена, натиснете и 

задръжте за секунда многофункционалния бутон (3). Ще чуете гласово известие 

„Power on“, което индикира включването на устройството. Слушалката ще влезе 

автоматично в режим на готовност за свързване (Pairing), при което LED 



индикаторът ще премигва в червено и синьо. Слушалката ще остане в режим на 

свързване за 180 сек. Ако за това време не извършите свързване, ще чуете кратък 

звуков сигнал, който индикира влизането на слушалката в режим на готовност. LED 

индикаторът ще премигва в синьо. След приблизително 120 секунди, слушалката ще 

се изключи автоматично. Ще чуете гласово известие „Power Off“. 

Свързване на слушалката 

Уверете се, че слушалката е в режим на готовност за свързване. Намерете 

устройството в списъка с Bluetooth устройства, досъпен от настройките на Вашия 

смартфон или таблет. При успешно сдвояване ще чуете гласов сигнал „Your phone is 

connected“. 

Автоматично повторно свързване 

След като веднъж сте сдвоили успешно слушалката с Вашето смарт устройство, за 

да използвате слушалкта е достатъчно да я вземете от зарядното устройство. 

Слушалката ще се свърже автоматично към Вашето смарт устройство. 

Приключване на разговор 

По време на разговор натиснете многофункционалния бутон (3). Ще чуете гласов 

сигнал за прекратяване на разговор. 

Отказване на входящо повикване 

За да откажете входящо повикване, натиснете и задръжете многофункционалния 

бутон (3) за секунда. Ще чуете кратък звуков сигнал. 

Приемане на входящо повикване 

За да приемете входящо повикване вземете слушалката от зарядното устройство и 

я поставете на ухото си. Натиснете многофункционалния бутон (3) еднократно.  

Повторно избиране на последния избран номер 

Когато слушалката е в режим на готовност натиснете многофункционалния бутон (3) 

два пъти, за да изберете последния набран номер. 

Пренасочване на входящо повикване 

По време на разговор натиснете и задръжете многофункционалния бутон (3) за 1 

секунда. Ще чуете продължителен звуков сигнал. Входящото повикване ще се 

пренасочи към сдвоеното смарт устройство. 

Предупреждение за загуба на връзка 

Ако слушалката е на разстояние по-голямо от 10 метра от телефона/таблета или 

връзката между двете устройство прекъсне поради друга причина, LED индикаторът 

ще премигва по три пъти в лилаво на всеки 5 секунди. На всеки 15 секунди LED 

индикаторът ще премигва в синьо и ще чувате звуков сигнал „Du-Du“. 

Пускане на музика и пауза 

Натиснете многофункционалния бутон (3), за да пуснете музика. Натиснете отново, 

за да поставите възпроизвежданата песен на пауза. 

 



Поставяне на входящо повикване в режим изчакване 

Ако по време на входящо повикване (А), получите второ входящо повкване (Б), 

можете да натиснете многофункционалния бутон (3), за да прекратите разговор (A) и 

да приемете повикване (Б). Ако натиснете два пъти многофункционалния бутон (3) 

ще поставите разговор (А) в режим на изчакване и ще приемете разговор (Б). 

Можете да преминете отново към разговор (А) като натиснете отново два пъти 

многофункционалния бутон (3). 

Изключване на слушалката 

Независимо в кой режим се намирате, натиснете и задръжте многофункционалния 

бутон (3) за около 5 секунди. LED индикаторът ще светне в червено за около секунда 

и ще чуете гласов сигнал „Power Off“ 

Свързване на слушалката към две устройства 

Можете да свържете слушалката към повече от едно смарт устройство. За да 

настроите нова връзка, първо спрете Bluetooth връзката на първото сдвоено 

устройство. 

Когато не провеждате разговор, можете да поставите слушалката на зарядното 

устройство. LED индикаторът ще светне за секунда в червено, след което ще 

изгасне. Слушалката ще влезе в режим “Sleep”. При входящо повикване, просто 

вземете слушалката от зарядното устройство и я поставете на ухото си, натиснете 

многофункционалния буотн (3), за да приемете повикаването. За да прилючите 

разговора или натиснете многофункционалния бутон (3) веднъж или върнете 

слушалката в гнездото на зарядното устройство. 

Докато слушалката се зарежда LED индикаторът ще свети в червено. При напълно 

заредена батерия LED индикаторът ще свети в синьо. 

Зарядното устройство е проектирано с вградени защити от пренапрежение и късо 

съединение. Освен, че зарежда безжичната слушалка предлага и възможност за 

зареждане на богат набор смарт устройства, през USB Fast Charging порт. 

Техническа спецификация: 

Входящ ток: DC 12-24V 

Изходящ ток през USB: DC 5V, 2.1A   

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може 

да откриете на: 

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/charger/bt0816c.pdf 


