
 

BLUETOOTH ТОНКОЛОНА 

Наръчник на потребителя 

        

                          E-Boda Beat 100 



Въведение 

Благодарим Ви за закупуването на Bluetooth тонколоната, модел E-Boda 

Beat 100. Можете да използвате това устройство със смартфона или таблета 

за да възпроизвеждате музика и за да се наслаждавате на телефонни 

обаждания hands free. За получаване на най-добри резултати за това 

устройство, Ви молим да прочетете наръчника за употреба преди неговото 

използване. 

 

Характеристики / Функции 
 Настройка на силата на звука и на мелодията. 

 Смайваща яснота на звука. 

 Ултрапреносим дизайн. 

 Страхотно за партита. 

 Позволява Ви да отговаряте и да извършвате обаждания. 



Спецификации 
Високоговорител: 4Ω  3W 

Вградена акумулаторна батерия: Li-Ion 400 mAh 

Размери: 72мм(Ш) * 72мм(Д) * 63мм(В) 
Максимална сила на звука: 80 ± 3db 

Работна безжична честота 2.402 - 2.480 GHz 
Обхват на безжичния сигнал: до 10 м 

Тегло: 165 г 

Размер на тонколоната: 45 мм 

Време за зареждане: 1-2 часа 

 
Съдържание на опаковката 
    Bluetooth тонколона     Захранващ кабел USB 

 

 
 

 
Аудио кабел 3.5 mm            Наръчник на потребителя 

 

                
 



Важни мерки за сигурност 

Винаги когато използвате Bluetooth тонколоната трябва да спазвате 

мерките за безопасност, включително и тези: 

1. За да предотвратите електрически опасности не излагайте устройството 

на дъжд или влага. 

2. Не поставяйте устройството и захранващия му кабел на много високи 

температури. 

3. Не използвайте с това устройство никакви повредени кабели или такива, 

които са работили неадекватно или ако са били повредени по който и да е 

начин. 

4. Не разглобявайте устройството. 

5. Използвайте устройството само върху равна и стабилна повърхност. 



Кратък поглед върху устройството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предходно 

Натиснете за достъп до последната мелодия от списък за възпроизвеждане. 

Натиснете и задръжте натиснато за намаляване на силата на звука. 

2. Телефон 

Натиснете този бутон за да активирате функцията тонколона за телефона. 

Тогава когато се възпроизвежда музика, натиснете за да възпроизвеждате 

или за да поставите на пауза една мелодия. 

3. Следващо 

Натиснете за достъп до следващата мелодия от списък за 

възпроизвеждане. 

Натиснете и задръжте натиснато за увеличаване на силата на звука. 



Кратък поглед върху устройството (продължение) 

                        

 

                                    

 

 

 

 

1. Муфа за зареждане 

Можете да поставите единия край на захранващия кабел USB в тази муфа, 

докато поставяте другия край в USB муфата на компютъра за да заредите 

вградената литиево-йонна акумулаторна батерия. 

Вход AUX 

Свържете аудио кабела AUX към тонколоната. Муфата от 3,5 мм се свързва 

към Вашето устройство. 



2. Комутатор ВКЛЮЧЕНО / ИЗКЛЮЧЕНО (ON/OFF) 

Плъзнете този комутатор на позиция ВКЛЮЧЕНО (ON) за да включите 

тонколоната. Плъзнете този комутатор на позиция ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) за да 

изключите тонколоната. 

 

Зареждане на тонколоната 

1. Свържете единия край на включения в комплекта захранващ кабел USB 

към муфата за зареждане от тонколоната. Свържете след това другия край 

на захранващия кабел USB към съответстваща USB муфа от компютъра за 

да презаредите вътрешната акумулаторна батерия на тонколоната. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Пълното зареждане на вътрешната акумулаторна батерия на 

тонколоната трае около два часа. 

2. Тогава когато се зарежда ще светне червен светодиод, който показва, че 

устройството се зарежда. Червеният светодиод ще изгасне, когато 

устройството е напълно заредено. 



Разясняване на светлинните сигнали на светодиодите за 

състояние 

Тогава когато зареждате тонколоната 

Постоянно светване на червения светодиод = Зареждане 

Изгаснал червен светодиод = Напълно заредена 

Тогава когато свързвате тонколоната към аудио източник чрез Bluetooth 

Мигащ син светодиод: Bluetooth-ът не е свързан (подготвен за свързване) 

Постоянно светнат син светодиод: Bluetooth-ът е свързан. 

Свързване на Bluetooth устройствата към тонколоната 

За да свържете за първи път аудио устройство с Bluetooth към тонколоната 

E-Boda модел Beat 100 трябва да преминете следните стъпки: 

1). Уверете се, че аудио източникът Bluetooth е поставен на разстояние 

най-много три метра от тонколоната. 

2). Плъзнете комутатора ВКЛЮЧЕНО / ИЗКЛЮЧЕНО от тонколоната на 

позиция ВКЛЮЧЕНО. 

Синият светодиод ще започне да мига за да Ви покаже факта, че 

устройството се намира в статус на свързване. 

3). Влезте във функцията Bluetooth Manager от аудио източника Bluetooth. 



За повече информация проверете в наръчника с инструкции на аудио 

източника Bluetooth. 

4). Търсете Bluetooth устройства и изберете тонколоната за да започне 

свързването. 

5). Въведете “0000” ако устройството изисква въвеждане на PIN код. 

6). Вече свързан, синият светодиод ще остане постоянно светнат и ще 

можете да използвате тонколоната за да възпроизвеждате аудио файлове 

от аудио източника Bluetooth. 

 
Използване на функцията Hands-Free 
Тогава когато смартфон е свързан към тонколоната, следвайте стъпките 

по-долу за да извършвате hands-free обаждания. 

1. Натиснете “ ”  за да приемете обаждането. 

2. Натиснете и задръжте натиснато “ ” за 2 секунди за да отхвърлите 

обаждането. 

3. По време на разговор: натиснете отново “ ”  за да приключите 

разговора. 



Поправяне 
 

Тонколоната не се свързва 

към устройство 

Тонколоната трябва да се свърже или 

да се свърже повторно към устройство 

Чува се звук на всеки няколко 

секунди 

Тонколоната трябва да се зареди 

отново 

Тонколоната не се включва Тонколоната трябва да се зареди 

отново 

Тонколоната не управлява 

песента(песните)/силата на 

звука 

За да получите пълен контрол, 

тонколоната трябва да е в режим 

Bluetooth 

Тонколоната влошава звука 

при увеличена сила на звука 

Силата на звука на устройството трябва 

да се намали 

 


