
Благодарим, че купихте този продукт на UGREEN. Моля, прочетете инструкциите преди 

употреба. 

 

Детайли на продукта 

1. 3.5мм жак 

2. LED индикатор 

3. Бутон 

4. Вход за зареждане – Микро USB 

 

Как се свързва ? 

1. Свържете жака към Вашето устройство. 

2. Включете микро USB-то в Bluetooth трансмитера 

3. Дръжте устройството си в радиус от 10 метра за да бъде видим трансмитера. 

Свързването става автоматично. 

4. Пуснете музика. 

5. При следващото пускане, трансмитера ще се свърже автоматично с вашето устройство. 

Функция за двуточково свързване 

Този трансмитер може да се свърже с две устройства едновременно. За пример ще използваме 

устройства „А“ и „Б“. 

1. Проверете дали двете устройства, с които ще свързвате трансмитера не са на повече от 

5 метра разстояние. 

2. Свържете трансмитера с устройство „А“. След това изключете устройство „А“ 

3. Натиснете 2 пъти бутона за свързване на трансмитера, включете устройство „Б“. 

Трансмитера автоматично ще се свърже с устройство „Б“. 

4. Включете устройство „А“ и трансмитера ще остане свързан и с „А“ и с „Б“. 

5. Когато пуснете трансмитера следващия път ще остане свързан за двете устройства, 

които сте свързали последно. 

6. Насладете се на музика с приятели. 

Функции на бутона 

 Двойно натискане на бутона- пуска се режим на свързване. 

 Ако сте били на повече от 10 метра за дълго време, натиснете бутона един път, когато 

сте в обхват за да се свържете отново. 

 За да включите или изключите трансмитера натиснете и задръжте бутона 3 секунди. 

 За да върнете заводските настройки на трансмитера, натиснете и задръжте бутона 10 

секунди. Трябва да светне за около 2.5 секунди синя светлина. 

 



Бележки 

1. Трансмитера не е предназначен за свързване на телевизор или компютър към 

смартфона Ви. 

2. Не може да регулирате звука на музиката или да се пуска/паузира. 

3. Този продукт може да работи с UGREEN Аудио приемник. 

Бележки за безопасност 

1. Работи със захранване 5V. Ако се надвиши напрежението може да доведе до проблеми 

с уреда и евентуална повреда. 

2. Трансмитера да не се поставя близо до магнит или уреди с магнитно излъчване. Може 

да доведе до неправилно излъчване или повреда. 

3. Не използвайте трансмитера в много горещи среди или много студени. Да не се държи 

на влажно. 

4. Този трансмитер излъчва радио сигнал, проверете дали има други излъчващи радио 

сигнали устройства, които да пречат на сигнала. 

5. За да не пострада слуха Ви, не слушайте силна музика. 

6. Не преправяйте и не разглобявайте продукта. 

Съдържание на опаковката 

1- Bluetooth Аудио 5.0 трансмитер 

1- Микро USB 

1- Упътване за потребители  

Често задавани въпроси 

1. В: Трансмитера не може да се свърже или не излиза при търсене с Bluetooth? 

- Изключете и включете трансмитера. След това с натиснете бутона два пъти за да 

влезе в режим на свързване. 

2. В: След свързване няма звук? 

-  Първо се уверете, че трансмитера е свързан правилно с устройството и е включен с 

микро USB кабелът. Ако проблемът остане проверете настройката на телевизора 

дали е настроена за музика през аналоговия изход. При компютър проверете дали 

трансмитера е избран като устройство по подразбиране. 


