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ПОРТАТИВНА ТОНКОЛОНА  
 
Ultimate Ears MegaBoom 3 
 

 
Кратко ръководство на потребителя 
 
Включване на тонколоната 
 

Натиснете за кратко бутона за включване. 
 
Свързване на тонколоната към устройство 
 

Можете да свържете MEGABOOM 3 към вашия смартфон, таблет и др.  
 

Натиснете и задръжте Bluetooth® бутона, за да 
превключите в режим на свързване. Отидете в 
Bluetooth® менюто на у-вото и изберете MEGABOOM 3.  
 

Ще чуете звуков сигнал от тонколоната след като бъде 
извършена връзка.  

 

Използване на магическия бутон 
 

Използвайте магическия бутон за управление. 
- Натиснете за кратко за възпроизвеждане и пауза 
- Натиснете два пъти, за да прескочите песен 

 
 
Регулиране на силата на звука 
 

Натиснете +/- бутона за увеличаване/намаляване на 
звука. 

 

 
Зареждане на тонколоната 
 

Вдигнете защитното капаче, за да заредите 
тонколоната с USB кабела.  
 
 

 
Можете да заредите тонколоната и чрез поставянето ѝ 
върху докинг станция (продава се отделно).  
 

 
 
 
Проверка на заряда на батерията 
 

Натиснете едновременно +/- бутоните, за да проверите 
нивото на заряд на батерията. 
 

 
Сваляне на приложение за работа с тонколоната 
 

Изтеглете Ultimate EARS BOOM & MEGABOOM APP, за да използвате другите 
чудесни функции като Remote Power ON/OFF, Equalizer, PartyUp и 
използване на магическия бутон за настройка на плейлистите си. 
 

  
 
 
РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Внимание! Опасност от пожар и токов удар, които могат да доведат до 
физическо нараняване и смърт при неправилно използване на продукта. 
 
Инструкции за безопасност 

 Инсталирайте според инструкциите на производителя.  
 Оставете поне 15 см свободно разстояние между устройствата за 

добра вентилация. 
 Не блокирайте вентилационните отвори. 
 Не пъхайте предмети във вентилационните отвори или слотове на 

продукта. 
 Поставете продукта на стабилна повърхност, за да не падне. 
 Не поставяйте източници на открит огън (като запалени свещи) в 

близост до продукта. 
 Не поставяйте източници на топлина (като радиатори, печки) в 

близост до продукта. 
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 Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризирания 
щепсел. Той има две рамена – тънко и по-широко. Широкото е за 
вашата безопасност. Ако не пасва на вашия тип контакт, 
консултирайте се с електротехник за смяната му с подходящ такъв. 

 Пазете кабела от стъпване върху него или физическо нараняване. 
 Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя. 
 Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевична буря 

или при дълъг период на неупотреба. 
 Всяко обслужване или поправка на продукта трябва да се извършва 

от оторизиран техник.  
 Уредът се изключва от електрическата мрежа като се извади 

щепсела от контакта.  
 Контактът трябва да е в близост до уреда и да е леснодостъпен. 
 Не дръжте уреда потопен във вода за повече от 30 минути или на 

дълбочина над 1 метър. Излагането му на вода над това време или 
дълбочина може да доведе до проникването ѝ в електрониката. 

 Продуктът не е предназначен за използване от деца под 14 години.  
 

Внимание: Използването на влажен или мръсен USB конектор може да 
доведе до прегряване и разтопяване, предизвиквайки пожар или телесна 
повреда. Винаги зареждайте уреда с чист и сух USB конектор.  

 
Ако тонколоната е изложена на хлорирана или солена вода, изплакнете с 
чешмяна вода и подсушете със сешоар преди зареждане. USB портът и 
конекторът на кабела трябва да са напълно чисти и сухи преди зареждане. 
Зарядният кабел не е водоустойчив.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО! Зарядното устройство 
е предназначено само за употреба на закрито. Използвайте само зарядното 
устройство от комплектацията на продукта. Не се опитвайте да поправяте 
сами повредено зарядно устройство. Не потапяйте зарядното устройство 
във вода и не го подлагайте на физическа сила. Редовно проверявайте 
зарядното устройство за повреда в кабела, щепсела или корпуса.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯТА! Неправилната смяна на батериите 
може да предизвика риск от протичане, експлозия и телесна повреда. 
Неправилно използваните презареждащи се батерии могат да доведат до 
риск от пожар и химическо изгаряне. Не ги разглобявайте и излагайте на 
влиянието на проводници, влага, течности или температура над 54℃. Не 
използвайте и не зареждайте батерии, които изглеждат протекли, 
обезцветени или деформирани. Не оставяйте батериите незаредени и 

неизползвани за дълъг период от време. Не предизвиквайте късо 
съединение. Устройството може да има вътрешна, презареждаща се 
батерия, която не се сменява. Животът на батерията зависи от употребата. 
Изхабените батерии трябва да се изхвърлят съгласно местните 
разпоредби. Ако няма такива, изхвърлете ги с електронните отпадъци. 
Пазете батериите далече от деца.   

  
Продължителното излагане на шум над 85 децибела може да доведе 
до увреждане на слуха. Използвайте безопасна сила на звука. 

 
 Изхвърляне на батерии. Ако продуктът съдържа батерии, не ги 
изхвърляйте заедно с другите домакински отпадъци. Използвайте 

съответните пунктове за целта. Батериите не съдържат живак, кадмий или 
олово над допустимите нива, определени в Директива 2006/66/ЕO. 

 
 Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване. Този 
символ показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с 
другите домакински отпадъци. Той трябва да бъде отнесен в пункт 

за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 
 

Правилното изхвърляне на продукта и батериите предотвратява 
потенциалните  негативни последици за околната среда и човешкото 
здраве. За повече информация се свържете с местните служби за разделно 
събиране на битови отпадъци, мястото на покупка на продукта или 
www.logitech.com/compliance. 

 
Върху продукта и опаковката ще присъства един от следните знаци: 

 или  
С настоящата Logitech Europe S.A. – Innovation Park, Daniel Borel Innovation 
Center, 1015 Лозана, Швейцария, декларира, че радиооборудването от тип 
периферно устройство, излъчващо радиовълни, е в съответствие с 
Директива 2014/53/ЕC.   
 
Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен на 
www.logitech.com/compliance. 
 
Работна честотна лента за Европейския съюз (MHz) и максимална 
предавана радиочестотна мощност (dBm): 
Bluetooth LE (2400-2483.5 MHz): 2402-2480 MHz; 8.86 dBm 
Bluetooth (2400-2483.5 MHz): 2402-2480 MHz; 9.75 dBm 

http://www.logitech.com/compliance
http://www.logitech.com/compliance

