
Ръководство за употреба Beats Solo3 Wireless 
 
Включване 
 
За да включите или изключите слушалките, натиснете и задръжте бутона за 
захранване за 1 секунда. 
 
  
Настройване 
 
Ако имате iPhone, използващ iOS 10 или по-нова версия, изпълнете следните стъпки. 
Когато настроите слушалките си по този начин, те се настройват автоматично с 
другите ви устройства, които са в iCloud и използват iOS 10 или по-нова версия, 
macOS Sierra или по-нова версия, или watchOS 3 или по-нова версия. 
 
Задръжте слушалките си до отключения си iPhone. 
Натиснете бутона за захранване на слушалките за 1 секунда. 
След няколко секунди вашият iPhone ще поиска да се свържете. Ако не стане, 
натиснете бутона за захранване на слушалките за 5 секунди. 
Следвайте инструкциите на вашия iPhone. 
 
Ако имате друго Bluetooth устройство, изпълнете следните стъпки, за да сдвоите 
слушалките с това устройство: 
 
Натиснете бутона за захранване за 5 секунди. Когато индикаторът започне да мига, 
слушалките ви ще бъдат открити. 
Отидете на настройките за Bluetooth на вашето устройство. 
Изберете слушалките си от списъка с открити Bluetooth устройства. 
 
Ако имате устройство с Android, изпълнете следните стъпки: 
 
Свалете приложението Beats за Android. 
Натиснете бутона за захранване за 5 секунди. Когато индикаторът започне да мига, 
слушалките ще бъдат открити. 
Изберете Свързване (Connect) на устройството си с Android. 
 
Зареждане 
 
Включете слушалките към източник на захранване, като използвате включения 
микро USB кабел. Докато слушалките се зареждат, светлините на индикатора светят. 
Когато зареждането приключи, всичките пет лампички ще светят. 
 
Слушалките ви осигуряват до 40 часа възпроизвеждане от 2 часа зареждане и до 3 
часа възпроизвеждане от 5-минутно зареждане. 
 



За да запазите батерията или да използвате слушалките си, когато батерията е 
изтощена, включете кабела RemoteTalk, за да използвате слушалките в кабелен 
режим. 
 
Контрол 
 
За да контролирате възпроизвеждането на аудио, използвайте бутона b в лявата 
слушалка или централния бутон на включения кабел RemoteTalk. 
 
Натиснете веднъж, за да възпроизведете или спрете възпроизвеждането на аудио. 
Натиснете два пъти, за да преминете към следващата песен. Натиснете три пъти, за 
да пропуснете назад. 
Натиснете два пъти и задръжте второто натискане, за да сканирате напред през 
песен. Натиснете три пъти и задръжте третото натискане, за да сканирате назад през 
песен. 
За да контролирате силата на звука при възпроизвеждане, използвайте бутоните за 
сила на звука в лявата слушалка или кабела RemoteTalk. За да контролирате силата 
на звука на разговора, използвайте контролите за сила на звука на вашия телефон. 
 
Натиснете и освободете бутона за увеличаване на силата на звука или натиснете и 
задръжте, за да увеличите силата на звука повече. 
Натиснете и освободете бутона за намаляване на силата на звука или натиснете и 
задръжте, за да намалявате силата на звука повече. 
За да контролирате телефонни разговори, използвайте бутона b в лявата слушалка 
или централния бутон на кабела RemoteTalk. 
 
Натиснете веднъж, за да отговорите или прекратите повикване. 
Натиснете веднъж, за да отговорите на второ входящо повикване и поставете 
първото повикване в режим на задържане. Когато са активирани две повиквания, 
това превключва между повикванията. 
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да откажете входящо повикване. 
Натиснете два пъти, за да спрете да слушате през слушалките си и да изпратите 
обаждането до телефона. 
За да активирате Siri на вашето iOS устройство или функцията за гласова команда на 
друго устройство, използвайте бутона b в лявата слушалка или централния бутон на 
кабела RemoteTalk. Просто натиснете и задръжте, докато не чуете звук, след което 
кажете какво ви трябва. 


