
Ръководство на потребителя за Genesis Helium 610 BT  

I. Съдържание на кутията: 

▪ Високоговорители за играчи 

2.1 

▪ Кратка инструкция за 

инсталация 

 

 

 

 

 

 

II. Гаранция: 

▪ 2 г. гаранция от 

производителя 

III. Инсталация: 

 

 

IV.        Режим на работа на 

високоговорителя:  

▪ AUX режим (кабелен) – 

светодиодът на субуфера свети 

с непрекъсната синя (лилава в 

режим ЕСО) светлина.  

▪ ВТ режим (безжичен) – 

светодиодът на субуфера мига 

със синя (лилава в режим ЕСО) 

и червена светлина.  

 

▪ ВТ режим (безжичен) – светодиодът на субуфера мига 

със синя (лилава в режим ЕСО) и червена светлина.  

▪ За да промените режима на високоговорителите, 

натиснете бутона MODE. 

 

светодиодът на субуфера свети с непрекъсната синя 

(лилава в режим ЕСО) светлина.  

 

V. Сдвояване на ново усторйство с високоговорителя: 
▪ Задръжте бутона MODE за 5 секунди, светодиодът ще 

започне да мига бързо.  
▪ Изберете високоговорител Helium 610BT на Вашето 

устройство.  
▪ Когато устройствата се сдвоят, светодиодът ще мига 

бавно.  
▪ Отсега нанатък устройствата ще се сдвояват 

автоматично, когато са в обхват.  

 

VI. ЕСО режим: 

Когато е активен, синият 

светодиод се променя на лилав. 

Ако високоговорителят не получи 

сигнал в продължение на 1 час, ще 

премине в състояние на ниска 

консумация на енергия. 

VII. Информация за безопасност: 
▪ Използвайте този продукт по 

предназначение. 
▪ Неправомерни ремонти или вземане на 

отделни части от устройството прави 
гаранцията невалидна и може да 
причини повреда на продукта.  

▪ Не изпускайте, не чукайте и не 
разклащайте устройството. Грубата 
употреба може да повреди това 
устройство.  

▪ Не използвайте продукта при ниски и 
високи температури, в силни магнитни 
полета и във влажна или прашна среда. 

▪ Неправилната употреба може да 
повреди устройството.  

 

 

VIII. Общи условия: 
▪ Безопасен продукт, съобразен с 

изискванията на ЕС. 
▪ Продуктът е произведен в съответствие със 

Европейския 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 опасни отпадъци 
подходящо. За да получите подробна 
информация за рециклиране на този 
продукт, моля, свържете се с вашия търговец 
или местна власт. 

 

 


