
Безжични Bluetooth Слушалки 09B 

 

Кратко ръководство за употреба 

 

1. Предпазни мерки: 

- Съхранявайте и използвайте продукта при нормални температури - 

избягвайте прекалено ниски (под 0 градуса) или прекалено високи (над 40 

градуса) температури. 

- Не излагайте продукта на влага или дъжд. 

- Не хвърляйте и не изпускайте продукта - това може да доведе до повреда. 

- Не разглобявайте и не поправяйте продукта сами - при необходимост го 

занесете в оторизираният сервиз. 

- Не използвайте силни химически препарати за почистване на продукта - 

използвайте само леко влажна кърпа за тази цел. 

- Не хвърляйте в огън - това може да доведе до експлозия. 

 

Важно: Моля слушайте музика със сила на звука, при която се чувствате 

комфортно и не е твърде висока. По този начин няма да излагате на риск 

вашият слух. 

 

2. В комплекта: 

- 1 бр. Слушалки 09B; 

- 1 бр. Кабел за зареждане (Micro USB към USB); 

- 1 бр. Кабел AUX (3.5 мм. жак към 3.5мм. жак); 

- 1 бр. Кратко ръководство за употреба; 

- 1 бр. Гаранционна карта. 



 

 3. Изглед на продукта и описание на бутоните: 

 

4. Зареждане на Слушалки 09B: 

Преди първа употреба, моля заредете продукта чрез включеният в комплекта 

Micro USB към USB кабел. 

- Свържете единият край на кабела към Micro USB входа на слушалките, а 

другият край на кабела (USB) свържете към USB порт на компютър/лаптоп или 

към USB адаптер за ел. мрежа (не е включен в комплекта). 

- По време на зареждане, LED индикатора ще свети в червен цвят. 

- При пълно зареждане на батерията, червеният LED индикатор на слушалките 

изгасва и е необходимо да прекъснете кабела. 

 

5. Начин на работа със Слушалки 09В: 

I. Bluetooth Свързване (Сдвояване) на Слушалки 09В с вашето портативно 

устройство (Смартфон или Таблет): 

- Натиснете бутона за Вкл./Изкл. на Слушалки 09В продължително докато чуете 

звуков сигнал и LED индикатора започне да премигва последователно в син и 

червен цвят. 

- Включете Bluetooth на вашето портативно устройство (Смартфон или Таблет) 

и намерете слушалките под името "Headphones 09В".  

- Свържете двете устройства - при успешно свързване LED индикатора на 

слушалките започва да премигва само в син цвят. 

- За да прекъснете връзката между двете устройства, натиснете 

продължително бутона за Вкл./Изкл. на Слушалки 09В докато чуете звуков 

сигнал. Слушалките също така ще се изключат. 



 

 

Забележка: След първоначалното свързване (сдвояване) на Слушалки 09В с 

дадено портативно устройство, при следващо свързване на двете 

устройства не е нужно да преминавате през същите стъпки, а е необходимо 

единствено да включите Bluetooth на двете устройства. 

 

II. Функции на бутоните по време на слушане на музика: 

1. Бутон Вкл./Изкл.: 

- при еднократно натискане Пуска (Play) или Паузира (Pause) музиката; 

- при бързо натискане два пъти набирате последният набран номер; 

* При входящо обаждане: 

- еднократно натискане приема входящото обаждане; 

- продължително натискане отхвърля входящото обаждане; 

* По време на разговор: 

- еднократно натискане прекратява разговора. 

 

2. Бутони за Предишна/Следваща песен (Намаляване/Увеличаване на силата 

на звука): 

- при еднократно натискане намалявате или увеличавате силата на звука по 

време на слушане на музика; 

- при продължително натискане сменяте песните по време на слушане на 

музика. 

 

III. Функция AUX: 

- Функция AUX ви позволява да свържете Слушалки 09B към източник на 

сигнал, който не разполага с Bluetooth (например MP3/MP4 плеъри и др.). 

- Друго приложение на функцията AUX е да слушате музика дори когато  

батерията е изтощена, защото при AUX връзка захранването на слушалките се 

осъществява от самия източник на сигнал (например MP3/MP4 плеъри и др.) 

 

6. Технически характеристики на Слушалки 09В: 

Bluetooth версия V 5.0 

Разстояние на Bluetooth връзка До 10 м. 

Капацитет на батерия 400 mAh 

Време в режим на работа 10-15 часа 

Време за зареждане 2-3 часа 

Интерфейс за зареждане  Micro USB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя 

може да откриете на: 

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/headphones/09b.pdf 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


