
 

 

Ретро МР3/FM Радио с Аларма, Часовник, 

Bluetooth и Безжично Зарядно 

 
 

Кратко ръководство за употреба 
 

Основни функции: 

- Възпроизвеждане на музика безжично от всяко Bluetooth устройство; 

- Възпроизвеждане на музика от MicroSD карта памет; 

- АUX вход за възпроизв. на музика посредством 3.5 мм->3.5 мм стандарт кабел; 

- Възможност за използване като HANDS FREE по време на разговор; 

- FM Радио; 

- Вградено безжично зарядно за зареждане на смартфони до 5W; 

- Часовник с аларма и LED дисплей; 

- Вградена батерия с капацитет 1200 mAh. 

 

Изглед на продукта и описание на бутоните:  

 



 

Начин на работа с различните режими на работа: 

1. Bluetooth режим: 

- Първо се уверете, че батерията е заредена. За да заредите устройството, 

използвайте включеният в комплекта Type-C кабел, той се включва в Type-

C порта за зареждане (на задната страна на устройството). 

- Натиснете бутона On/Off продължително. 

- При включване по подразбиране устройството винаги стартира в режим 

"Bluetooth". Дисплея ще покаже надпис "blue". 

- След това потърсете устройството в Bluetooth менюто на вашия 

смартфон/таблет под името „BT-C07”. След като се осъществи връзка, ще 

чуете звуков сигнал. 

- След успешно свързване, можете да пуснете музика от вашият 

смартфон/таблет на високоговорителя BT1280W. 

 

2. FM Радио: 

Натиснете бутон М продължително, за да изберете режим FM Радио. За да 

сканирате всички налични радио станции, натиснете бутона М "►". 

 

3. Възпроизвеждане от MicroSD карта памет: 

- Когато поставите MicroSD карта памет в съответния слот на задната страна на 

устройството, автоматично ще започне възпроизвеждане. 

 

4. Възпроизвеждане от външен източник чрез 3.5 мм - AUX стандарт: 

- Когато включите 3.5 мм. към 3.5 мм. кабел (включен в комплекта) в съответния 

АUX вход на задната страна на устройството, другия край на кабела (3.5 мм 

жак) свържете с дигиталното устройство, което ще подава аудио сигнал. 

Натиснете Бутон М продължително, за да изберете режим AUX. 

 

5. Безжично зарядно за Смартфон: 

 

ВАЖНО: За да работи функцията Безжично зарядно, трябва да включите 

устройството към захранващия кабел, а кабела трябва да включите към 

USB порт на компютър или захранващ адаптор (не е включен в комплекта). 

 

- Поставете смартфон (с функция Wireless Charging) върху зоната за безжично 

зареждане, за да започне зареждане с изходяща мощност 5W. 

 

6. Часовник и Аларма: 

-> Часовник: За да се визуализира часовника на дисплея на BT1280W, 

натиснете еднократно бутона On/Off без значение при кой режим работи 

устройството. За да сверите часовника, натиснете бутон Аларма еднократно - 

показанието за часа ще започне да премигва и с Бутон сила на звук изберете 

часа, след това натиснете отново бутон Аларма, за да сверите и минутите. 

Накрая натиснете отново бутон Аларма, за да потвърдите избрания час. 

-> Аларма: Необходимо е да преминете през няколко стъпки, за да активирате 

алармата: 

 



 

1: Натиснете продължително бутон Аларма; 

2: С бутон сила на звук изберете часа на алармата; 

3: Натиснете еднократно бутон Аларма; 

4: С бутон сила на звук изберете минутите на алармата; 

5: Натиснете еднократно бутон Аларма; 

6: С бутон сила на звук изберете дали алармата да е деактивирана (ОFF) или 

активирана (ОN); 

7: Натиснете еднократно бутон Аларма; 

8: С бутон сила на звук изберете дали алармата да е еднократна (ONE) или 

всекидневна (ALL); 

9: Натиснете еднократно бутон Аларма; 

10: С бутон сила на звук изберете дали алармата да стартира в режим Bluetooth 

(BU), MicroSD (Sd) или FM Радио (Fn); 

11: Натиснете еднократно бутон Аларма, за да завършите процеса по 

настройване на алармата. 

 

 

Спецификации на устройството: 

- Изходяща мощност: 5W (размер на високоговорителя: 57 мм.) 

- Bluetooth версия: 5.0 

- Bluetooth работен обхват: до 10 метра 

- Честотен диапазон: 80 Hz – 20 kHz 

- Време за зареждане на батерията: до 2-3 часа 

- Тегло: 520 гр.; Размери: 152 х 84 х 78 мм. 

 

 

 

 

 

 

 Копие от декларацията за съответствие на производителя 

може да откриете на: 

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/bt1280w.pdf 

 



 


