
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

МОДЕЛ:WS-633BT

Bluetooth колонка, FM радио, литиево-йонна батерия, слот
за USB/micro SD CARD , режим фото спусък*,

Уважаеми клиенти,
Прочетете внимателно тази инструкция преди да използвате уреда.



ВЪВЕДЕНИЕ 
Благодарим Ви за закупуването на Нашия Продукт. Можете да използвате този говорител за 
да чуете звук от устройства като смарт телефони, компютри, айпод, таблети и повечето други 
Bluetooth звукови източници. Моля, първо прочетете внимателно това ръководство, за да 
извлечете максимума от вашия портативен говорител. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате високоговорителя, моля следвайте тези важни предпазни мерки за 
безопасност: 
1) Не използвайте този продукт в близост до или във водата. 
2) Не използвайте този продукт на открито, когато вали. 
3) Да не се почиства с влажна кърпа. 
4) Не използвайте уреда в близост до източник на топлина или излагайте на пряка слънчева 
светлина за продължителен период от време. 
5) Използвайте само подходящ и безопасен захранващ адаптер, 5V DC min 500 mAh. 
6) Не оставяйте продукта включен към зарядно, когато няма да се използва за продължителен
период от време. 

Бележки за обезвреждане 
Изхвърлете уреда, опаковъчните материали и аксесоари само в определени пунктове за 
събиране. Следвайте изискванията на регионалните и националните  институции по 
отношение на отделянето на материали, събирането на отпадъци и рециклиране на 
материалите. 

ОКОМПЛЕКТОВКА 
1. Портативен говорител -1 бр
2. USB кабел за зареждане на вградената батерия и аудио вход(AUX). 
3. Инструкция за експлоатация
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
-стерео Блутут модул за приемане на поточна медия и гласови обаждания.
-микрофон за провеждане на разговори.
-слот за micro SD Карта  за възпроизвеждане на MP3 файлове
-ФМ радио тунер.
-AUX Вход 3.5мм(комбиниран с USB кабела за зареждане)  за възпроизвеждане на аудио от 
източници не притежаващи технологията Блутут.
-АУДИО ИЗХОД 3.5 мм
- Издръжливост на батерията в работен режим: до 4 часа при средно ниво на звука 
-Честотна Лента радио:  FM-87.5-108MHz
-Изходна Мощност: 1 говорител по 5W,4Ohm
-Честотна Лента : 100Hz-16KHz
-Батерия: 3.7V 1020mAh литиево-йонна
-Захранване: DC 5V-500maA
-Размери: Диаметър: 60мм  Височина 80 мм 
-Тегло: 0.261 грама 
“  Роял Електроникс” ООД си запазва правото да изменя спецификациите.  
ЗАРЕДЕТЕ ВАШИЯТ ПОРТАТИВЕН ГОВОРИТЕЛ. 
Свържете единия край на включения в комплекта USB кабел към входния Мини USB жак  на 
колонката. След това включете другия край на USB кабела в подходящо за целта зарядно 
осигуряващо 5 волта и минимум 500 Мили ампера (за целта можете да използвате свободен 
USB порт на вашия компютър или зарядно за телефон или таблет завършващо с подходящ 



накрайник.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Вградената Литиева  батерия на вашия говорител се зарежда за около 
четири часа, когато е  напълно изтощена. 
Преди да използвате изделието за пръв път, заредете батерията напълно.
При зареждане, червена LED светлина  разположена централно ще светне в червено за да 
покаже, че устройството се зарежда. 

ОПЕРАЦИИ С ИЗДЕЛИЕТО
ВКЛЮЧВАНЕ: 
Включете изделието посредством копчето (ON/OFF) което се намира до микро USB порта за 
зареждане на устройството.

УСИЛВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ
За усилване и намаляване натиснете и задръжте копчетата  ▌◄◄ / V- и ►►▌/V+ намиращи 
се на горната част на тонколоната до получаване необходимото Ви ниво на звука.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ   micro   SD КАРТА  (TF)  :  
Поставете micro SD карта в слота отзад на колонката обозначен с TF натиснете след това 
►▌▌ . С помощта на стрелките ▌◄◄ и ►►▌ наляво и надясно избирайте последователно 
песните които желаете. С бутона ►▌▌ спирате на пауза и пускате песента.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ ВЪНШНА ПАМЕТ- ФЛАШКА(USB) :
Поставете флашката в слота отстрани на колонката обозначен с USB натиснете след това 
►▌▌ . С помощта на стрелките ▌◄◄ и ►►▌ наляво и надясно избирайте последователно 
песните които желаете. С бутона ►▌▌ спирате на пауза и пускате песента.

Важно!!! Използвайте USB флаш памети и SD \ MMC Карти с капацитет 
не по малък от 512MB и не  по-голям от 16 GB форматирани във файлова 
система „FAT“, в противен случай изделието може да се забави при 
индексирането на паметта или въобще да не може да я прочете.

РАДИОПРИЕМАНЕ:
Натиснете бутон MODE (M) докато чуете сигнал от радиоприемане. Натиснете и задръжте 
бутона ►▌▌ и вашите устройства ще сканира целия радио обхват и ще запомни 
радиостанциите който са налични във вашия район. С помощта на бутоните  ▌◄◄ и 
►►▌избирайте желаната от вас радиостанция.

ОПЕРАЦИИ С БЛУТУТА:
1. Свързване
При първоначално пускане на изделието то остава bluetooth режим. Включете опцията 
bluetooth на вашия телефон таблет лаптоп или друго мобилно устройство и използвайте 
функцията търсене на устройство когато намерите устройство “WS-633BT“ и се свържете с 
него. Въведете "0000" ако устройстото ви пита за PIN. 
За повече информация за  bluetooth свързаността  прочетете упътването на мобилното си 
устройство.
При следващо включване устройството автоматично ще се свърже с вашия лаптоп таблет или 
телефон.



Ако при повторно включване то не се свърже автоматично отидете в менюто bluetooth и 
намерете " WS-633BT" и натиснете „Свързване“ .
Веднъж свързано, устройството ще издаде звуков сигнал и синият светодиод ще светне 
постоянно.
2. Възпроизвеждане на аудио чрез вашето bluetooth устройство:
А. След като вашето bluetooth устройство е свързано към лаптоп таблет телефон просто 
започнете възпроизвеждане на музика, игри или филми.
 Звукът ще се възпроизвежда от вашата bluetooth колонка.
Б. Можете да сменяте песните напред и назад така така също и да пускате и спирате 
възпроизвеждането от бутоните  ▌◄◄ , ►►▌ и ►▌▌ .

3Провеждане на разговори
Можете да използвате вашето устройство за провеждане на разговори.
Докато то е свързано към телефона ви . Използвайте бутона със символ слушалка за да 
отговорите  или прекратите обаждането.

Съвместимост   Блутут.  
Вашият говорител свързва с всички устройства, които поддържат Bluetooth профила A2DP 
включително Ipads, Iphones, най-умните телефони, лаптопи и таблети. 

Режим фото спусък**
С натискане на бутона  (М) можете да изберете режим на фото спусък в този 
случай бутонът ►▌▌ или слушалка ще работи като дистанционен спусък за 
камерата на вашето устройство

Забележка:
Функцията фото спусък може да не работи на вашето мобилно устройство.  
Поради Несъвместимост  и/или без наличието на допълнителен софтуер за 
тази функционалност.

                                     Вносител: Роял Електроникс ООД
                                                             BULSTAT:831099981
                                                             София, ул. ,,проф. Георги Брадистилов“ №2
                                                             Тел:+359 2 9746006
                                                             Произход: Китай
                                                             Производител: HAORAN I&E Co. LTD


