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Ръководство на потребителя за Genesis Helium 100BT 

I. Спецификации: 

▪ Изходна мощност: 10 W 

▪ Диаметър на високоговорителя: 75 мм 

▪ Честотна характеристика: 120 Hz – 20 kHz 

▪ Импеданс: 2 Ω 

▪ Дължина на кабела между всеки говорител: 150 см 

▪ Дължина на кабела: 150 см 

 

II. Инсталация: 

▪ Свържете устройството към мини жак + USB. 

 

III. Свързване на ново устройство с говорителите: 

Ако слушалките преди това са били сдвоени с друго устройство е необходимо да изключите 

Bluetooth на това устройство. В противен случай слушалките автоматично ще се свържат с него и 

няма да можете да ги сдвоите с друго устройство. 

1. Превключете високоговорителя в режим Bluetooth с помощта на бутона М, той ще Ви 

информира, че е готов за сдвояване с повторен звуков сигнал, а светодиодът ще мига 

последователно червено и синъо. 

2. Включете Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите с високоговорителя и го 

настройте в режим на сдвояване. 

3. Изберете високоговорителя “Helium 100BT” от списъка на Вашето устройство. 

4. Високоговорителите ще потвърдят свързването с кратък звуков сигнал, а индикаторният 

светодиод ще светне с червен цвят. 

Отсега нататък устройствата ще се сдвояват автоматично, когато са в обхват и е активиран 

режимът Bluetooth.  

  

IV. Функционалност на бутоните: 

За да включите или изключите високоговорителя, задръжте бутона за 3 секунди. 

Едно натискане – Промяна на режима. Задържане – Включване/ Изключване на 

подсветката. 

Едно натискане – Силна звука (–). Задържане – Предишна песен. 

Едно натискане – Силна на звука (+). Задържане – Следваща песен. 

 

V. Съдържание на кутията: 

▪ Компютърни високоговорители Genesis Helium 100BT 

▪ Кратко ръководство на потребителя 

 

VI. Изисквания: 

▪ РС или съвместимо устройство с мини жак порт 

 

VII. Гаранция:  

▪ 2г. гаранция от производителя 

 

VIII. Информация за безопасност: 

▪ Продуктът трябва да се използва по предназначение. 

▪ Неправомерният ремонт или демонтаж ще анулира гаранцията и може да повреди продукта. 

▪ Изпускането или удрянето на устройството може да го повреди, надраска или да причини 

други дефекти. 
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▪ Не използвайте устройството при ниски или високи температури, силни магнитни полета и 

във влажна или прашна среда. 

▪ Неправилната употреба може да повреди устройството.  

 

IX. Общи условия: 

▪ Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС. 

▪ Продуктът е произведен в съответствие с Европейски RoHS стандарт. 

▪ Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук) показва, че този продукт не е домашен 

отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват последиците, които 

са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в 

устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда като 

рециклирате опасните отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за 

рециклиране на този продукт, моля свържете се с вашия търговец или местна власт.  

Честотен диапазон: 2402 – 2480 MHz 

Максимална предавана радиочестотна мощност: -3,23 dBm 

 

 


