
 

  

Ръководство за 
употреба 

BS-28 

NPLAY 

Саундбар 

 
Блутуут версия: V4.1 

Мощност на пренос: 1.49mW 
Честота на 

пренос: 
2.4GHz 

Блутуут разстояние: 8-10м. 
Време за зареждане: 2—3 hours 

Време в готовност: 240 hours 

Поддържани блутуут 

профили: 
A2DP,AVRCP,HSP and 

HF. 
Батерия: 3.7V/2000mA 

SNR: +- 80db 

Букса за зареждане: micro USB 
Волтаж за зареждане: DC 5V/1A-2A 

Мощножт на звука: 4omh 5W x 4 

Тегло: 630г 

Температура на 

съхранение: 

Размери: 

-10C до +40C 

 

Представяне 

 

1 . Бутон за включване ON/OFF 
2. Превключване на режимите 
З. PLAY / PAUSE 
4. Намаляване на звука / следваща песен 5. 
Усилване на звука / предишна песен 
б. LED индикатор 
7. Букса за зареждане 
8. 3,5mm аудио жак 
9. Слот за карта памет 
10. USB гнездо 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА 

УПОТРЕБА: 

1. Зареждане. 
Свържете посредством кабела към всеки USB 
източник с поне 1А (вижте обозначението). 
Включване към 0.5А не се препоръчва и може 
да доведе до повреда. При зареждане ще 
видите LED с червен цвят. когато soundbar-ът 
се зареди, червеният цвят ще изчезне. Можете 
да откачите колонката и да я ползвате 
самостоятелно. 
Когато батерията се изтощи, ще чуете 
предупреждение 

2. Включване/Изключване. 
Задръжте бутона за включване/ изключване. 
Ще чуете звук за потвърждение 

З. Усилване/намаляне на звука. 
Можете да усилвате или намаляте със 

задържане на бутоните +/-. Краткото натискане 

е за смяна на песни или станции 

4. Избиране на желания режим.  
Натиснете бутона за вход/режим. Ще чуете 

звуково потвърждение. 

5. Режим BIuetooth. 
Отворете устройството, от което ще 
пускате музика и изберете 

след това 
”Търсене/SCAN”. Ще видите ”NPLAY”. 
Изберете го. Готово. 
Можете да сменяте песните с кратко натискане 
на бутона +/- 

6. Режим FM радио. 
За програмиране и запаметяване на станциите, 
задръжте бутон ”възпроизвеждане". За смяна 
на станциите, натиснете +/- 

7. Режим плейър (USB/TF card).  

Поставете карта или USB флашка. Ще 

чуете потвърждение. Използвайте бутоните 

+/- за навигация, възпроизвеждане или 

пауза. 

Често срещани проблеми 
1. Не може да се свърже 
(1 )Проверете дали NPLAY се вижда в 
резултатите на търсенето 
(2) Прекалено много включени блутуут 
устройства могат да затруднят търсенето. 
Изключете някои от устройствата и пробвайте 
отново. 
(З) Включете блутуут функцията на 
телефона, изтрийте устройството и 
свържете отново. 
2. Звука на колоната е прекалено слаб. 
(1) Проверете настройките на звука на 

телефона. 
З. Прекъсвания в звука. 
(1 ) Проверете дали устройството, от което 

предавате не е твърде далеч от колоната или 

има препядствие между двете устройства 



 


