
Специфікація:

Версія Bluetooth: 4.2

Робоча температура: -40 °С + 80 °С

Клас потужності: Клас 2, ~ 4 дБ

Чутливість: -80 дБ @ 0,1% ДЕР

Діапазон частот: 2,4 Г ~ 2,480 ГГц

Відношення сигнал / шум:> 75 дБ

Спотворення: <1%

Вихід: 5 Вт

Ємність акумулятора: 1200 mAh

Вхід: DC 5V

Динамік: Зовнішній магнітний 4Ω 5W

Частотна характеристика: 80 Гц ~ 15 кГц

Чутливість мікрофона: -38 дБ

Додаткові характеристики:

Підтримка лінійного входу

FM-радіо

Картка TF і пристрій USB (не більше 64 Гб)

Будь ласка, зберігайте цю інструкцію для подальшого 

використання. Прочитайте цю інструкцію перед 

використанням виробу.

Особливості продукту:
1: Підтримка автоматичного повторного підключення.

2: Підтримка tf карт музики. Максимум 32gb.

3: Підтримка USB-музики відтворення музики. На 

максимум 32gb і тільки на форматі fat32 диск

4: Розмова з мобільного телефону без рук

Функції кнопок:

1. Увімк. / Вимк. Коли цей параметр увімкнено, ви 

почуєте короткий звук, і пристрій готовий до утворення 

пари. Назва пристрою - Boombox GP-BS500. Коли ваш 

мобільний телефон успішно з'єднаний з пристроєм, ви 

почуєте інший короткий звук.

2. Для зарядного кабелю

3. Для картки tf

4. Для USB-диска

5. Інтерфейс Aux аудіо лінії

6. Режим перемикання функцій

7. Остання пісня / збільшення гучності

8. Наступна пісня / зменшення гучності

M: для перемикання між різними режимами:

бездротовий, usb диск, tf карти.

Коли пристрій з'єднано з вашим мобільним пристроєм:

за допомогою бездротового зв'язку або в режимі usb / tf

+: короткочасне натискання наступної пісні; тривале 

натискання для додавання гучності

-: короткочасне натискання попередньої пісні; тривале 

натискання для зменшення гучності.

>: для відтворення / призупинення відтворення музики o, 

щоб відповісти на телефонний дзвінок.

(1) ON/OFF

(7) VOL+(8) VOL-

(5) AUX(3) TF-Карта(4) USB

(2) Порт
Зарядки

(6) MODE

Play/Pause

Безпека та технічне обслуговування
Будь ласка, прочитайте наступні застереження, аби 

подовжити строк служби пристрою та дотриматися умов 

гарантійного обслуговування

• Уникайте потрапляння на пристрій води. Не 

використовуйте пристрій у вологому середовищі, щоб 

уникнути короткого замкнення,

• Не піддавайте пристрій дії сонячних променів чи 

високих температур. Нагрівання пристрою скорочує 

строк служби електронних компонентів, пошкоджує 

батарею та призводить до деформації окремих 

пластикових частин

• Не допускайте впливу на пристрій низьких температур, 

аби уникнути пошкодження друкованої плати.

• Не намагайтеся розібрати пристрій, особливо якщо у 

вас немає досвіду ремонту чи поводження з 

електронними пристроями

• Не допускайте падінь, струсів чи зіткнень пристрою з 

твердими предметами аби уникнути механічних 

пошкоджень внутрішніх електронних сполучень.

• Не використовуйте хімічних речовин чи розчинників для 

чищення пристрою.

• Не застосовуйте гострих предметів, не дряпайте 

поверхні, аби уникнути пошкодження корпусу та 

зовнішнього вигляду пристрою.

• Не залишайте пристрій на безперервній підзарядці на 

понад 10 годин, аби уникнути скорочення строку його 

служби.

• Якщо при використанні пристрою виникли 

несправності, не намагайтеся ремонтувати його 

самостійно та передайте пристрій до авторизованого 

сервісного центру. Наші фахівці допоможуть вам 

вирішити усі проблеми, що виникли.

До уваги: ми безперервно удосконалюємо наші 

продукти та впроваджуємо оновлення Зовнішній вигляд 

та функції пристрою можуть незначним чином 

відрізнятися від вказаної вище інформації. Ми приносимо 

вам вибачення за можливі незручності та щиро дякуємо 

вам за купівлю!


