
BT5.0 Audio PRO Bluetooth 5.0  

Блутут аудио приемник с микрофон   
 

Зареждане: Този продукт има верига за зареждане и разреждане, която може директно да зарежда батерията 

чрез USB захранването, а Bluetooth модула може да продължи да работи нормално по време на процеса на 

зареждане и наистина да реализира функцията за зареждане и разреждане.  

Когато се захранва само от USB: Червената лампичка мига, което показва, че захранването е нормално. 

Когато се захранва от отделна батерия: Жълтата лампичка свети постоянно, което показва, че захранването на 

батерията е нормално; жълтата светлина мига, което показва, че батерията е изтощена.  

Когато USB и батерията са свързани едновременно: Червената лампичка мига, за да покаже, че батерията се 

зарежда; червената светлина свети постоянно - показва, че батерията е напълно заредена. (Имайте предвид, че 

ако USB входът внезапно бъде изключен по време на процеса на зареждане и разреждане, ще има няколко 

секунди прекъсване поради превключване на режима на зареждане и разреждане по това време, след което 

Bluetooth автоматично ще се рестартира, автоматично ще се свърже и поддържа предишното състояние на 

възпроизвеждане)  

Функция за входящо гласово повикване: След като Bluetooth е свързан, включете аудио режима за повикване 

в настройките на Bluetooth. При телефонни обаждания можете да отговорите или затворите телефона чрез 

бутона PLAY / STOP. Можете да изберете да говорете от микрофона на оригиналните слушалки (при условие, че 

слушалките имат функция за повикване, която е от 4 сегмента) или от вградения микрофон (по подразбиране), 

вижте описанието на функцията за подробности.  

Когато се използва като компютърната звукова карта: Калайдисайте и свържете подложките в двете кутии, 

съответстващи на звуковата карта на гърба на модула. След това свържете Bluetooth модула с компютъра чрез 

USB кабел. Така  звукът, възпроизведен от компютъра, се извежда през аудио интерфейса на модула. Вижте 

описанието на функцията за подробности. (Не е активирано по подразбиране)  

 

Захранване: 3.7V -5V DC   

Bluetooth версия: V5.0  

Съотношение сигнал / шум: 90dB  

Общо хармонично изкривяване; -70 dB  

Обхват: 10-15 метра  

Поддържа формати: MP3, WAV, APE, FLAC  

Поддържа конфигурационен файл: HFP, A2DP, AVRCP, AVCTPV, AVDTPV  

Размер на продукта: 42.85 х 39.8 х 16.8 мм   

 

  

ON / OFF 

ON: Включване на модула (Свети син индикатор)  

  OFF: Изключване на модула  

  Зареждането на батерията не се контролира от 
този превключвател 

  

BACK/V- 

Кратко натискане: Предишна песен  

 Продължително натискане: Намаляне силата на 
звука. Имайте предвид, че при регулиране на 
силата на звука ще се чува звуков сигнал 
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NEXT/V+ 
Кратко натискане: Следваща песен  

  Продължително натискане: Усилване силата на 
звука 

  

PLAY/STOP 

Play-Pause; Answer - Hang up 

  С кратко натискане пускате и спирате музиката 

  

При телефонно обаждане, натиснете бутона за да 
се свържите и при повторно натискане за да 
затворите. 
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Micro USB 
Power 

Захранване а модула с 5V 

B+, B- 

Захранване с литиева батерия: 

Батерията може да се зарежда директно чрез usb 
захранването 

Bluetooth модула може да продължи да работи 
нормално по време на зареждане 

Не обръщайте изводи B+ B- 

Headphone 
Jack 

Аудио изход. Стеро Жак 3.5мм 

MIUTE 

Amplifier board mute control interface 

Високите и ниските нива могат да бъдат избрани 
чрез резистора до интерфейса MUTE. Изход по 
подразбиране H високо ниво 

Когато резистора е на H извежда високо ниво, т.е. 
когато има звук, заглушаването е с високо ниво 
3.3V, когато няма изходен звук, заглушаването е с 
ниско ниво 0V  

Когато резистора е на L, изходът е ефективен на 
ниско ниво, т.е. когато има звук, MUTE е ниско 
ниво 0V, когато няма звук, MUTE е високо ниво 
3.3V 

Souand Card 

Не се използва по подразбиране 

Калайдисайте подложките в двете кутии, 

съответстващи на звуковата карта на гърба на 

модула. След това свържете Bluetooth модула с 

компютъра чрез USB кабел. Така  звукът, 

възпроизведен от компютъра, се извежда през аудио 

интерфейса на модула 
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Charging 
status 
indicator - RED 

Когато се захранва само от USB: Червената 
лампичка мига, което показва, че захранването е 
нормално. 

Battery level 
indicator - 
YELLOW 

Когато се захранва от отделна батерия: Жълтата 
лампичка свети постоянно - захранването на 
батерията е нормално; жълтата светлина мига - 
батерията е изтощена.  

  

Когато USB и батерията са свързани едновременно: 

Червената лампичка мига - батерията се зарежда. 

Червената лампичка свети постоянно - батерията е 

заредена. 

Bluetooth 

индикатор -

СИН 

След включване на захранването, синия индикатор 
мига бързо - модула е в процес на свързване.  

Синия индикатор свети постоянно - модула е 
свързан  

По време на възпроизвеждане (PLAY) - синия 
индикатор мига бавно. 

 


