
Bluetooth предавател-приемник UGREEN CM403 2-в-1 

1. Лед индикатор 
2. Жак за микрофон 
3. USB-C женски: порт за зареждане 
4. Мултифункционален бутон: включване и 

изключване/възпроизвеждане на 
музика/управление на 
повиквания/нулиране на фабричните 
настройки/превключване на език  

5. 3,5 мм конектор мъжки 
6. Плъзгащ превключвател: превключвайте 

между режимите RX и ‘TX 

Включване и изключване 

Включване: Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте многофункционалния 
бутон за 3 секунди, индикаторът светва в синьо за 1 секунда и изгасва.  
Изключване: Когато захранването е включено, натиснете и задръжте мултифункционалния 
бутон за 3 секунди, индикаторът светва червено за 1 секунда и изгасва. 
ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ПРИЕМНИК 

Свързване с блутут: 
• Плъзнете бутона за захранване в позиция „RX“, за да влезете в режим на получаване. 
• Първо поставете продукта в AUX порта на Bluetooth приемника (като 

високоговорител), след което натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 3 
секунди, за да го включите и да сте готови за сдвояване. 

• Активирайте Bluetooth достъп на телефона си, потърсете „UGREEN-80893“ и 
щракнете върху него, за да се свържете. Гласовото съобщение (Bluetooth свързан) 
показва, че връзката е установена. 

• Забележка: В режим на получаване поставете продукта в жака AUX на вашия 
автомобил и захранван от предоставения USB кабел, продуктът ще се включи 
автоматично, след като запалите колата си. 

Свързване на второ устройство: 
• Първо следвайте стъпките за „Bluetooth връзка“, за да свържете продукта към 

телефон A, след което изключете Bluetooth на телефон A, след като се свържете. 
• Второ, свържете продукта към телефон B. 
• Трето, включете Bluetooth достъпа на телефон A, той автоматично ще се свърже 

отново с продукта. 
• И накрая, телефон А и телефон Б са свързани към продукта едновременно. 

ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ТРАНСМИТЕР 

Плъзнете бутона за захранване до позиция „DC“, за да влезете в режим на предаване. 
 Първо поставете продукта в AUX порта на Bluetooth предавателя (като компютър), след което 
натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 3 секунди, за да го включите и да сте 
готови за сдвояване. 
 
 

Bluetooth предавател-приемник UGREEN CM403 2-в-1 

7. Лед индикатор 
8. Жак за микрофон 
9. USB-C женски: порт за зареждане 
10. Мултифункционален бутон: включване и 

изключване/възпроизвеждане на 
музика/управление на 
повиквания/нулиране на фабричните 
настройки/превключване на език  

11. 3,5 мм конектор мъжки 
12. Плъзгащ превключвател: превключвайте 

между режимите RX и ‘TX 

Включване и изключване 

Включване: Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте многофункционалния 
бутон за 3 секунди, индикаторът светва в синьо за 1 секунда и изгасва.  
Изключване: Когато захранването е включено, натиснете и задръжте мултифункционалния 
бутон за 3 секунди, индикаторът светва червено за 1 секунда и изгасва. 
ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ПРИЕМНИК 

Свързване с блутут: 
• Плъзнете бутона за захранване в позиция „RX“, за да влезете в режим на получаване. 
• Първо поставете продукта в AUX порта на Bluetooth приемника (като 

високоговорител), след което натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 3 
секунди, за да го включите и да сте готови за сдвояване. 

• Активирайте Bluetooth достъп на телефона си, потърсете „UGREEN-80893“ и 
щракнете върху него, за да се свържете. Гласовото съобщение (Bluetooth свързан) 
показва, че връзката е установена. 

• Забележка: В режим на получаване поставете продукта в жака AUX на вашия 
автомобил и захранван от предоставения USB кабел, продуктът ще се включи 
автоматично, след като запалите колата си. 

Свързване на второ устройство: 
• Първо следвайте стъпките за „Bluetooth връзка“, за да свържете продукта към 

телефон A, след което изключете Bluetooth на телефон A, след като се свържете. 
• Второ, свържете продукта към телефон B. 
• Трето, включете Bluetooth достъпа на телефон A, той автоматично ще се свърже 

отново с продукта. 
• И накрая, телефон А и телефон Б са свързани към продукта едновременно. 

ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ТРАНСМИТЕР 

Плъзнете бутона за захранване до позиция „DC“, за да влезете в режим на предаване. 
 Първо поставете продукта в AUX порта на Bluetooth предавателя (като компютър), след което 
натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 3 секунди, за да го включите и да сте 
готови за сдвояване. 
 
 



Включете вашите приемащи устройства (Bluetooth слушалки/високоговорители), за да влезете 
в режим на сдвояване. Продуктът автоматично ще се сдвои и ще се свърже с вашето 
устройство. 
 
Бележки 

• Автоматично повторно свързване: Този продукт автоматично ще се свърже с 
последните две сдвоени устройства, когато бъде включен следващия път. 

• По време на свързване не дръжте устройствата на повече от 10 метра едно от друго. 
• Ако не успее многократно, моля, рестартирайте продукта или Bluetooth 

устройството. 
• Режим на свързване: Натиснете два пъти многофункционалния бутон за кратко. 
• Задължително повторно свързване: В режим на сдвояване натиснете кратко 

многофункционалния бутон веднъж, за да активирате команда. 
• Време за изчакване на връзката: В режим на сдвояване или повторно свързване, ако 

продуктът не е свързан с Bluetooth устройство, той ще се изключи автоматично след 
5 минути. 

Функция и работа (режим на получаване): 
Възпроизвеждане/пауза: Натиснете кратко многофункционалния бутон веднъж.  
Отговор/Прекратяване на разговор: Натиснете кратко многофункционалния бутон веднъж. 
Отхвърляне на повикване: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 2 секунди. 
Ниво на батерията и зареждане 

Състояние на батерията: В режим на получаване, нивото на батерията ще бъде показано в 
лентата на състоянието на вашия смартфон (Не се предлага във всички модели смартфони). 
Състояние на ниска батерия, че продуктът има по-малко от 10% заряд. Моля, зареждайте 
продукта с предоставения кабел и определен захранващ адаптер 5V/1A. 

Статус LED индикатор 

Батерията е ниска бавно мига в червено 

Зареждане Постоянно червено 

Напълно зареден свети непрекъснато в 
синьо 

Индикатори 

Статус LED индикатор 

Режим на сдвояване Светва в синьо за 1 секунда над 
червено и синьо, редуващо мигане 

Автоматично повторно свързване Светва в синьо 1 секунда над мигащо 
в синьо веднъж на 5 секунди 

Изключване Светва червено за 1 секунда и се 
изключва 

Bluetooth сдвояване Червено и синьо мигат редуващо се 

Bluetooth свързан Мига в синьо веднъж на 10 секунди 

Включете вашите приемащи устройства (Bluetooth слушалки/високоговорители), за да влезете 
в режим на сдвояване. Продуктът автоматично ще се сдвои и ще се свърже с вашето 
устройство. 
Бележки 

• Автоматично повторно свързване: Този продукт автоматично ще се свърже с 
последните две сдвоени устройства, когато бъде включен следващия път. 

• По време на свързване не дръжте устройствата на повече от 10 метра едно от друго. 
• Ако не успее многократно, моля, рестартирайте продукта или Bluetooth 

устройството. 
• Режим на свързване: Натиснете два пъти многофункционалния бутон за кратко. 
• Задължително повторно свързване: В режим на сдвояване натиснете кратко 

многофункционалния бутон веднъж, за да активирате команда. 
• Време за изчакване на връзката: В режим на сдвояване или повторно свързване, ако 

продуктът не е свързан с Bluetooth устройство, той ще се изключи автоматично след 
5 минути. 

Функция и работа (режим на получаване): 
Възпроизвеждане/пауза: Натиснете кратко многофункционалния бутон веднъж.  
Отговор/Прекратяване на разговор: Натиснете кратко многофункционалния бутон веднъж. 
Отхвърляне на повикване: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 2 секунди. 
Ниво на батерията и зареждане 

Състояние на батерията: В режим на получаване, нивото на батерията ще бъде показано в 
лентата на състоянието на вашия смартфон (Не се предлага във всички модели смартфони). 
Състояние на ниска батерия, че продуктът има по-малко от 10% заряд. Моля, зареждайте 
продукта с предоставения кабел и определен захранващ адаптер 5V/1A. 

Статус LED индикатор 

Батерията е ниска бавно мига в червено 

Зареждане Постоянно червено 

Напълно зареден свети непрекъснато в 
синьо 

Индикатори 

Статус LED индикатор 

Режим на сдвояване Светва в синьо за 1 секунда над 
червено и синьо, редуващо мигане 

Автоматично повторно свързване Светва в синьо 1 секунда над мигащо 
в синьо веднъж на 5 секунди 

Изключване Светва червено за 1 секунда и се 
изключва 

Bluetooth сдвояване Червено и синьо мигат редуващо се 

Bluetooth свързан Мига в синьо веднъж на 10 секунди 

 


