
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  5018061, 5018062, 5018063 

 

5.1 Функции на Bluetooth колонката 

 Натиснете и задръжте бутон (А)  за да включите или изключите колонката.  Натиснете за 

пауза или старт на музиката или да отговорите на входящо повикване или  да приключите 

разговора.  

 Натиснете бутона  (А) два пъти за да се обадите на последният номер в списъка с 

повиквания.  

 Led светлината (E) показва дали устройството е свързано или дали трябва да се зареди 

батерията му.  

 (B) – Микрофон 

 ( C ) – говорител 

 

ВАЖНО! 

 Моля прочетете инструкциите преди употреба. 

 Премахнете говорителя от бутилката преди измиване. 

 Моля зареждайте с адаптер 3.3-4.2 V. 

 Заредете батерията напълно първият път. 

 Зареждане или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна на 

съответствието, ще анулират правото на използване  за експлоатация на устройството.  

 Това устройство спазва част 15 от FCC Правила. Употребата му е разрешена от 

последващите правила: 1 Устройството не може да причини смушения. (2) Устройството 

трябва да приема всички сигнали, включително такива, който могат да доведат до 

нежелано действие. 

 USB кабелът включен в комплекта е само за захранване! 

 

5.2 Функции на Bluetooth колонката 

 За да заредите батерията на Bluetooth колонката свържете micro USB накрайника с порт (D). 

 Led светлината (E) светва в червено докато се зарежда и се изключва когато зареждането 

приключи.  

 Когато не е свързана със устройство,  бутилката ще се изключи автоматично след 15 

минути.  

 

 2 Съдържание на комплекта  

 USB – кабел за зареждане. 

 Инструкции за употреба. 

 

Зареждане 



 Свържете USB кабела включен в комплекта с Bluetooth колонката с USB порт на компютър 

или адаптер за захранване.  

 Предупреждение за нисък заряд – когато волтажа е по- нисък от 3.5V  ще чуете два кратки 

звукови сигнала.  Зареждайте най- малко 1 час за пълно зареждане.  

 Адаптерът не е включен в комплекта 

 Техническа информация  

 Работни волтажи  3.3-4.2V 

 Сила на захранване  380мА 

 Bluethoot версия  4.2 

 Начин на зареждане  USB- Кабел 

 Капацитет на батерията  180 mAh 

 Мощност  2W 

 Обхват   7,62м 

 Материал на бутилката  стомана 

 Размери на продукта  26см 7см 4 см 

 Тегло на продукта  310 гр 

 Дължина на USB кабел  30 см 

 

Почистване на бутилката 

 За да почистите бутилката махнете капачката и почистете бутилката отделно, за да 

избегнете повреда на колонката.  

 Препоръчва се ръчно почистване 

 Не използвайте абразивни препарати или материали.  

 За да почистите колонката забършете с леко навлажнена кърпа.  

Свързване на устройството  

 Включете колонката като натиснете и задържите бутон (A) 

 Включете свързващото се устройство в режим на търсене.  Изберете “ SAGAFORM SPEAKER”  

и ги свържете.  

 След като устройствата са свързани, колонката ще започне да премигва бавно, докато 

светне постоянно в синьо.  


