
Ръководство за употреба Beats Pill+ 
 
Настройка 
 
1. ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛ 
За да включите Pill, натиснете и освободете бутона за захранване. „B“ ще светне и 
звуков сигнал ще индикира, че устройството е включено. За да изключите Pill, 
натиснете и освободете бутона за захранване. „B“ ще избледнее, показвайки че 
захранването е изключено. 
2. BLUETOOTH® 
Сдвояване: За свързване с Bluetooth®, натиснете и задръжте “b” за 3 секунди. 
Bluetooth® светодиодът на гърба на Pill ще мига БЯЛО бързо, индикирайки че 
устройството е в режим на сдвояване. Прекъснете връзката, като задържите отново 3 
секунди. 
Свързане: След като Pill бъде успешно сдвоена и свързана, светодиодът ще свети 
БЯЛО. * Забележка: Pill може да запомни до 8 сдвоени устройства в паметта си и ще 
се опита да се свърже с най-новите. 
3. NFC 
Свързване: Ако използвате устройство с активирана NFC (Near Field Communication), 
включете NFC, а след това просто докоснете устройството до Pill на логото на NFC, за 
да направите бързо връзка. 
Прехвърляне: Ако Pill вече е свързан с Bluetooth® устройство, човек може да поеме 
връзката чрез NFC touch. 
4. AUX ВХОД 
За да възпроизвеждате аудио с помощта на аудио кабела, включете кабела от аудио 
устройството към жака „IN“ на гърба на PillTM. 
5. ИЗХОД 
Аудио изходът на Pill може да се използва за свързване към друга аудио система, 
като система за домашно кино или Beats от Dr. Dre Beatbox®, като включите аудио 
кабела в жака „OUT“ на Pill към „ линия "на устройството за възпроизвеждане на 
аудио по ваш избор. 
6. СИЛА НА ЗВУКА 
За да регулирате силата на звука на Pill, използвайте бутоните за увеличаване на 
силата на звука “+” и намаляване на силата на звука “-” в горната част на Pill. Когато 
се използва жакът "OUT" на Pill, бутоните за силата на звука се деактивират. 
7. КОНТРОЛ НА BLUETOOTH® 
Възпроизвеждане на аудио и пауза: За да спрете и възобновите възпроизвеждането, 
когато сте свързани чрез Bluetooth®, натиснете бутона „b“. 
Телефонни обаждания: Pill може да се използва за извършване и получаване на 
телефонни обаждания, когато са свързани чрез Bluetooth® (възпроизвеждането на 
аудио ще бъде поставено на пауза по време на разговори). Отговор / прекратяване 
на повикване: Натиснете бутона „b“, докато сте на разговор: кратко натиснете, за да 
отговорите на входящо повикване. Натиснете дълго, за да игнорирате входящото 
повикване. Натиснете кратко, за да превключвате между повиквания. Превключване 
от Pill към Телефон: Натиснете два пъти „b“ 
8. ЗАРЕЖДАНЕ И БАТЕРИЯ 



За да получите оптимален капацитет на захранване, Pill трябва да се зарежда с 
помощта на предоставения USB кабел заедно с модула за захранване (PSU) в 
опаковъчната ви кутия. За да зареждате Pill, включете USB кабела към USB порта на 
гърба на Pill. Докато зареждате, USB портът ще свети ЧЕРВЕНО. Когато Pill е напълно 
зареден, USB портът ще свети ЗЕЛЕНО. Когато Pill е с 20% живот на батерията, USB 
портът ще мига ЧЕРВЕНО. Животът на батерията е приблизително 7 часа при умерено 
ниво на слушане. 
 


