
BG УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:  
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ:  
Зареждане на батерията: поставете зареждащия кабел (9) в стандартен USB порт и се свържете 
към устройството.   
Сдвояване на устройството с телефона: когато устройството е изключено, задръжте бутона 
MFB (1), докато светодиодът (7) започне да мига последователно червено и синьо, около 15 
секунди.  Пуснете бутона и следвайте инструкциите на мобилния си телефон за намиране на 
устройството.  Телефонът ще открие FIZZY и ще бъде поискан ПИН, въведете "0000" (4 
нула).  Светодиодът на устройството (5) сега ще мига синьо, за да покаже, че сдвояването е 
завършено.  Ако операцията за сдвояване не е била успешна, изключете устройството и 
опитайте отново.  Предупреждение: ако устройството или телефонът биват изключени или 
изведени извън обхват, може да се наложи да използвате менюто на телефона, за да ги 
свържете отново или просто да натиснете бутона MFB (1), както правите при отговаряне на 
повикване.   
Включване на устройството: задръжте бутона MFB (1, докато синият светодиод () се включи, 
около 3 секунди.  
Изключване на устройството: задръжте бутона MFB (1), докато червеният светодиод (5) 
започне да мига, около 3  секунди.  
Сдвояване на устройството с втори телефон (многофункционална функция): Изключете FIZZY 
и следвайте същата процедура за сдвояване, както и за първия телефон. След като връзката е 
установена с втория телефон, свържете първия директно от менюто на телефона ЗАБЕЛЕЖКА: 
няма да е необходимо да се повтаря процедурата за сдвояване, когато се включи, FIZZY ще се 
свърже автоматично и с двата телефона. Ако това бъде не успешно, извършете връзката чрез 
менюто в телефона. 
 
Телефони, които имат стерео A2DP профил могат да възпроизвеждат музика с помощта на 
контролните бутони на устройството.   
Възпроизвеждане / пауза: натиснете бутона MFB (1)  
Прескачане на песен: натиснете бутона + (3) веднъж  
Пускане отначало: натиснете бутона (4) веднъж  
УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗГОВОРИТЕ 
Отговор на повикване: натиснете за кратко бутона за отговор (4).   
Прекратяване на повикване: натиснете за кратко бутона за отговор (4).   
Регулиране на силата на звука: задръжте бутоните + или - (3-4).   
Индикатор за ниско ниво на батерията: мигащият червен светодиод (5) показва батерията 
почти  
ПОМОЩ И ГАРАНЦИЯ Продуктът има включена гаранция, както се изисква от 
закона. Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта www.cellularline.com. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Спецификации на Bluetooth: V2.1 + EDR  
Поддържани профили:  
Слушалка - Handsfree - A2DP - AVRCP  
Обхват: 10 m  
Време за разговори: до 6 часа  
Време за пускане на музика: до  6 часа  
Продължителност в режим на готовност: до 
50 часа  
Време за зареждане: около 2 часа  
Тип батерия Литиев полимер 3V 800mAh  
Размери: (ДхШхВ): 90x90x55 (mm)  

Тегло: 230g  
Bluetooth Честотен диапазон: 2.402GHz - 
2.480GHz  
MicroUSB порт  
Напрежение (  V): 5V MicroUSB порт ток (A) 
1A  
Ефективна излъчена мощност (dBm или 
ват): 3 W  
Напрежение на батерията (V): 3,7V  
Капацитет на батерията (mAh): 800mAh

 
 

http://www.cellularline.com/

