BBTU-300
Портативна аудио система BOOMBOX
CD/MP3/USB Плейър, BLUETOOTH и AM/FM Радио

Кратка инструкция за употреба
Моля прочетете тази инструкция за употреба внимателно и я запазете за
бъдеща справка.

ВНИМАНИЕ!
Неспазването на описаните мерки за безопасност може да е причина за възникване на сериозни
инциденти! Моля запознайте се с мерките за безопасност преди да използвате продукта!
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мерки за безопасност
Този продукт не е играчка! Забранена е употребата от деца без родителски надзор!
Винаги проверявайте устройството за повреди преди употреба!
Не използвайте устройството върху мокри повърхности! Не използвайте в дъждовно време!
Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате устройството!
Съществува опасност от токов удар!
Не поставяйте в близост до източници на топлина! Не излагайте продукта продължително
време под пряка слънчева светлина!
Никога не пускайте или поставяйте предмети в отворите на устройството!
Не запушвайте отворите за вентилиране на устройството!
Не съхранявайте и не използвайте продукта в помещения с висока влажност на въздуха!
Не позволявайте проникването на вода и/или други течности при почистване!
Дръжте далече от течности на сухо и чисто място!
Не използвайте разтворители и абразивни препарати за почистване! Почиствайте с влажна,
напоена с вода мека кърпа! Преди почистване, винаги изключвайте устройството от
електрическата мрежа или премахвайте батериите!
Ако устройството не се използва за продължителен период от време, премахнете батериите,
за да предотвратите разтичане на батериите и повреда.
Нови и стари батерии не трябва да бъдат използвани заедно!
За да избегнете потенциално увреждане на слуха, избягвайте продължителното слушане на
музика при максимално увеличен звук.
Аудио системата е снабдена с CLASS 1 лазерен компонент!

ВНИМАНИЕ! Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от
задушаване!
При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания
сервиз.

Съгласно Директива 2012/19/EC всички излезли от употреба електрически и електронни
устройства, включително батерии следва да бъдат предадени за рециклиране на определените
за целта места.
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II. Съдържание на комплекта
• Портативна аудио система BBTU-300
• Кратка инструкция за употреба

• Захранващ кабел
• Гаранционна карта

III. Изглед на продукта и описание на функциите

Изглед отпред

Детайл лява страна

Детайл дясна страна

Изглед отгоре

Детайл отзад

1. Високоговорител
2. Назад
3. REPEAT (Повторение)
4. Дисплей
5. PROG (Програмиране)
6. Напред
7. Индикатор за захранване
8. Bluetooth индикатор
9. USB/BT (Bluetooth)
10. PAIR (Сдвояване)
11. USB порт
12. Възпроизвеждане/Пауза
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13. AUX Вход
14. Изход за слушалки
15. VOLUME (Регулиране на звука)
16. TUNING
(Настройване на радио честота)
17. MODE
(Избор на режим на работа)
18. Телескопична антена
19. Капак на CD отделението
20. Дръжка
21. AC вход за свързване на
захранващия кабел

IV. Изглед на дисплея
1. Индикатор Възпроизвеждане
2. Индикатор Функция Повторение
3. Индикатор Функция Повторение/Папка
4. Индикатор Програмиране
5. Индикатор Random Режим
6. Индикатор CD Режим
7. Индикатор CD-MP3 Режим
8. Индикатор CD-WMA Режим
9. Индикатор USB Режим
10. Време на възпроизвеждане / Режим на работа
V. Свързване
Захранване на уреда
1. Уверете се, че указаното напрежение, върху информационния
стикер, разположен на гърба на устройството, съответства на
стандартите на електрическата мрежа, към която искате да
свържете уреда.
2. Свържете захранващия кабел към изправен контакт.
Бележка:
Свържете захранващия кабел към контакт, който е лесно достъпен и би позволил изключване на
уреда при необходимост.
Зареждане на устройства през USB
Свържете дигитално устройство (смартфон, MP3 плейър и др.) към USB порта на BBTU-300. За да
започнете зареждане, активирайте Режим USB.
V. Инсталиране на батерии
Батериите трябва да бъдат инсталирани правилно, за да избегнете повреда на уреда. Винаги
премахвайте батериите, ако аудио системата няма да бъде използвана за продължителен
период от време.
Отворете капака, разположен от долната страна на аудио системата. Поставете 6 бр. батерии
LR14/UM-2/Тип C (не са включени в комплекта), спазвайки указания поляритет. Затворете капака
на отделението за батерии.
Важно! Винаги изключвайте уреда от захранващия кабел, преди да започнете да го използвате
на батерии!
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VI. Основни функции
Включване
След като аудио системата е свързана със захранващ кабел или сте поставили батерии,
плъзнете бутон MODE на предпочитан режим за възпроизвеждане. LCD дисплеят ще се
включи, показвайки избрания режим на работа.
Изключване
Плъзнете бутон MODE на позиция Off.
Избор на режим на работа
Използвайте бутон MODE, за да изберете един от възможните режими на работа:
Изключено/CD-USB-BT-AUX/FM/AM
Управление на силата на звука
Използвайте бутон VOLUME, за да увеличите/намалите силата на звука.
Функция REPEAT (Повторение)
Последователното натиснете бутон REPEAT, за да преминете през следните режими на работа:
Еднократно повторение: Натиснете еднократно за повторение на възпроизвежданата в
момента песен.
Индикаторът
ще започне да премигва върху дисплея.
Повторените на папка: Натиснете два пъти, за да повторите възпроизвеждането на всички
налични в текущата папка песни.
Индикаторът
FOLDER ще се появи върху дисплея.
Повторение на всички: Натиснете три пъти, за да повторите възпроизвеждането на всички
налични песни.
Индикаторът
ще се появи върху дисплея, без да премигва.
Режим Произволно възпроизвеждане: Натиснете четири пъти, за да активирате режима.
Всички налични песни ще се възпроизвеждат разбъркано.
Индикаторът RANDOM ще се появи в горния десен ъгъл на екрана.
Изключване на функция REPEAT: Натиснете пет пъти, за да изключите всички режими на
повторение и произволно възпроизвеждане.
Всички индикатори ще изчезнат от екрана.

VII. Употреба със CD/CD-MP3
1. Ръчно отворете отделението за CD.
2. Поставете CD с отпечатаната страна, сочеща нагоре и внимателно затворете капака на
отделението за CD.
3. Плъзнете бутон MODE на позиция CD-USB-BT-AUX.
4. Аудио системата ще се включи и ще прочете поставения CD автоматично. В лявата част на
дисплея ще се покаже индикатор CD MODE.
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5. Натиснете
за възпроизвеждане/поставяне на пауза.
Докато възпроизвеждането е поставено на пауза символ ще премигва върху дисплея.
6. Използвайте бутон
или , за да изберете песен за възпроизвеждане.
Натиснете бутон
еднократно, за да започне възпроизвеждането на текущата песен от
начало. Натиснете два и повече пъти, за да преминете към предходни песни.
7. Натиснете бутон , за да спрете възпроизвеждането.
Дисплеят ще показва общия брой песни.
Режим търсене
По време на възпроизвеждане натиснете и задръжте бутон
или , за да се придвижите
до определена част от песента. Пуснете бутона, за да започне възпроизвеждането от желаното
място.
Бележка: Ако компакт дискът не може да бъде прочетен или няма поставен диск, върху
дисплея ще се изпише съобщение “NOd” и системата ще премине автоматично в режим USB.
Създаване на CD Плейлист
Тази функция позволява съхраняването на до 20 песни (за CD) и 99 песни (за CD-MP3) в
програмиран плейлист.
1. Докато аудио системата е в режим спряно възпроизвеждане, натиснете бутон PROG. Върху
дисплея ще се изпише P01 и ще се появи индикаторът PROGRAM.
2. Използвайте бутон
или , за да изберете песен, която искате да съхраните във Вашия
плейлист.
3. Натиснете бутон PROG, за да изберете и съхраните песента във Вашия плейлист.
Върху дисплея ще се изпише P02, за да изберете следващата песен.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете до 20/99 песни.
След като и последната песен е добавена, LCD дисплеят автоматично ще покаже
програмираните песни една по една, започвайки от първата добавена.
Ако желаете да направите плейлист с по-малко от 20/99 песни, след като добавите
последната желана песен в плейлиста си, натиснете два пъти бутон PROG.
5. За да възпроизведете песните, които сте добавили във Вашия плейлист, натиснете бутон
6. Използвайте бутон
или
, за да преминете към предходна или следваща песен от
Вашия плейлист.
7. За да изтриете програмираните песни от паметта, натиснете бутон два пъти или
отворете капака на отделението за CD.
Бележки:
• Всички съхранени песни ще бъдат възпроизведени последователно.
• Можете да използвате функции “Еднократно повторение” и “Повторение на всички”
• Ако Вашият плейлист достигне максималния възможен брой песни за добавяне, върху
дисплеят ще се изпише “FUL”.
• Тази аудио система е съвместима с MP3 файлове със Sampling Frequency: 32-48 и Bit rate: 32320kbps. Не използвайте специални символи, като /:?<> и др. в имената на MP3 файловете.
• Дори и общият брой на MP3 файловете, записани на диска, да надхвърля 1000 бр.,
системата ще разчете само първите 999 бр.
• Тъй като MP3 дисковете са с по-голям капацитет, времето за разчитането им може да е поголямо.
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VIII. FM/AM Радио
1. Плъзнете бутон MODE на позиция FM или AM
2. Завъртете бутон TUNING, за да изберете желана радио станция.
Съвети за подобряване приемането на радио сигнал
FM. За по-добро приемане на FM радио честоти, разпънете телескопичната антена. При много
силен сигнал намалете дължината на телескопичната антена. Можете да поставите аудио
системата в близост до отворен прозорец, за да увеличите сигнала.
AM. За приемането на AM радио честоти не се нуждаете от телескопичната антена. Аудио
системата е снабдена с вградена феритна антена. Преместете аудио системата на място, на
което сигналът е най-силен.
Бележка: Докато използвате системата в режими FM/AM радио, екранът няма да бъде осветен.
IX. Възпроизвеждане през аудио вход (AUX In)
1. Плъзнете бутон MODE на позиция CD-USB-BT-AUX.
2. Свържете системата с 3.5 мм аудио кабел (не е включен в к-та) с източник на аудио сигнал
(лаптоп, компютър, MP3 плейър и др.)
Върху дисплея ще се изпише AUX.
3. Управлението на възпроизвеждането и звука се извършва от външното устройство.
Бележки: Аудио системата не може да достъпва съдържанието на външното устройство.
Премахнете аудио кабела от аудио системата, за да можете да използвате другите режими на
работа.
X. Възпроизвеждане от USB Flash памет
1. Плъзнете бутон MODE на позиция CD-USB-BT-AUX.
2. Натиснете и задръжте бутон
докато дисплеят не изпише “USb”. Индикаторът за
режим USB ще започне да премигва.
3. Свържете USB Flash памет към порта на аудио системата. Дисплеят ще покаже за кратко броя
на разчетените папки, след което ще покаже и общия брой песни. Възпроизвеждането ще
започне автоматично след няколко секунди.
4. Натиснете
за поставяне на пауза. Натиснете отново за възобновяване на
възпроизвеждането.
5. Използвайте бутон
или , за да изберете песен за възпроизвеждане.
6. Натиснете бутон , за да спрете възпроизвеждането.
При възпроизвеждане от USB Flash памет можете да използвате функции REPEAT и RANDOM
(виж стр. 4), както и да програмите свой плейлист, съдържащ до 99 песни (виж стр. 5)
Бележки
Ако поставената USB Flash памет е несъвместима или няма поставена USB Flash памет, дисплеят
ще изпише “NO”.
Ако Вашият плейлист достигне максималния възможен брой песни за добавяне, върху дисплеят
ще се изпише “FUL”.
Активирайте друг режим на работа на аудио системата, преди да премахнете USB Flash паметта.
Тъй като USB Flash устройствата са с по-голям капацитет, времето за разчитането им понякога е
по-голямо.
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XI. Режим Bluetooth връзка
1. Плъзнете бутон MODE на позиция CD-USB-BT-AUX
2. Натиснете и задръжте бутон
не се изпише “bt”.

докато върху дисплея

3. В режим на работа Bluetooth, гласов сигнал ще Ви уведоми,
че системата е в режим на сдвояване. Индикаторът за
Bluetooth връзка ще премигва в синьо.
4. Включете Bluetooth функцията на Вашето устройство и
сканирайте за налични за сдвояване Bluetooth устройства.
5. От списъка с налични Bluetooth устройства изберете AIWA
BBTU-300. Ако е необходимо въвеждането на код,
използвайте “0000”.
При успешно сдвояване на устройствата, LED индикаторът за
Bluetooth връзка ще остане да свети постоянно и ще чуете
гласов сигнал за успешно свързване.
Веднъж свързано с Bluetooth към аудио системата, Вашето
устройство ще се свързва автоматично при следваща
употреба.
6. Натиснете и задръжте бутон PAIR, за да прекратите връзката
със сдвоеното Bluetooth устройство.
Възпроизвеждане от Bluetooth устройство
1. Натиснете
за възпроизвеждане/поставяне на пауза.
2. Използвайте бутон
или , за да изберете песен за
възпроизвеждане.

XII. Техническа спецификация
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Захранване: AC 230V~50Hz / DC 9V(C/UM/LR14x6)
Консумирана мощност: 12W
Консумация в режим на готовност: <0.5W
Bluetooth версия: 5.0+EDR, A2DP профил
Мощност на високоговорителите: 2x2.5W (5W RMS)
Честотен обхват: FM 88~108 MHz / AM 522-1620 kHz
USB Flash съвместимост: 64GB Max (FAT/ExFAT)
CD съвместимост: CD/CD-MP3 Disc
Зареждане през USB: 0.5А
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•
•
•
•

Честотна лента: 300Hz – 4kHz
Сигнал/Шум: 50 dB
Размери: 197 x 230 x 104.5 мм
Нетно тегло: 1300 гр.

