
 

 

 

 

 

INSTRUCTION MANUAL 

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА 

НА ПРЕНОСИМА АУДИО СИСТЕМА  

 

 

MODEL / МОДЕЛ: PMS-CM88 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти, 

За да се възползвате от най-добрите характеристики на вашия продукт, прочетете 

внимателно това ръководство за употреба преди да използвате продукта и го запазете за 

бъдещи справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важни инструкции за безопасност: 

За да се гарантира безопасната работа, преди да пристъпите към използване на продукта, 

внимателно прочетете това ръководство и следвайте инструкциите в него. Запазете това 

ръководство за бъдещи справки. 

 

  
Захранване: Този продукт може да се 

включва само към захранването, което е 

посочено в ръководството или макирано 

на продукта. 

 

Токов удар: За да се избегне токов удар 

не изваждайте и не поставяйте щепсела с 

мокра ръка. 

 

  

Силно налягане или загряване: 

Продуктът не може да бъде оставян при 

високо налягане. Необходимо е да се 

избягва излагането на слънце и да се 

поставя далеч от източници на топлина, 

напр. печки и др. Забранено е излагането 

на продукта на дъжд или да се поставя в 

гореща/влажна среда. 

 

Не се разрешава разглобяване: Не 

разглобявайте оборудването 

самостоятелно. Ако е необходимо, 

обърнете се към квалифицирани лица. 

 

  
Защита на захранващия кабел: Не 

поставяйте захранващия кабел на такива 

места, на които е възможно да се 

настъпва или да бъде затиснат от тежки 

предмети. Не дърпайте силно 

захранващия кабел. 

 

Период на готовност: Ако този продукт 

няма да се използва дълго време, 

изключете бутона на захранването и 

извадете кабела от контакта. 

 

  
За да се избегне изгаряне на продукта 

или на стабилизатора на захранващо 

напрежение, е забранено да се включва в 

маломощно регулиращо се захранване 

или захранване със стабилизирано 

напрежение. 

 

Върху продукта: Не поставяйте 

предмети, пълни с течност, например 

вази, върху продукта. В същото време, 

осигурете вентилация на продукта, за да 

се поддържа разсейването на топлината. 

 



  
Продуктът работи безопасно само при 

надморска височина по-малка от 2000 

метра. Той може да ви изложи на 

известни рискове, ако се използва при 

надморска височина по-голяма от 2000 

метра. 

 

Продуктът може да се използва 

безопасност само при нетропичен 

климат. Ако се използва в тропичен 

климат, е възможно да възникне риск. 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

1. Преди да пристъпите към употреба на този продукт, заредете акумулаторната батерия 

в продължение на повече от 8 часа. 

2. Регулирайте нивото на звука при възпроизвеждане, избягвайте твърде високите 

децибели, които нарушават звученето на музиката или могат да изгорят вашите 

високоговорители. 

3. Не използвайте външен усилвател за вградените високоговорители. Избягвайте да 

включвате към захранване, което не съответства на посоченото, тъй като вашата 

система може да изгори . 

4. Неспециалисти не трябва да разглобяват аудио системата. Акумулаторната батерия на 

високоговорителя не трябва да се включва чрез конектор, предназначен за други цели. 

5. За смяна на батерията трябва да използвате батерия със същия размер, в противен 

случай това може да причини повреда или неизправност на уреда. 

6. Спрете да използвате високоговорителя, когато дисплеят показва Low (Слаба 

мощност) или звукът е нарушен, заредете за 24 часа преди да възстановите работата 

на работната станция. Не продължавайте да използвате станцията, когато мощността 

отпадне. В противен случай акумулаторът ще се ровреди или няма да се презарежда. 

7. Ако устройството няма да бъде използвано продължително време, приберете го 

напълно заредено и трябва да го зареждате един път в месеца. В противен случай 

акумулаторната батерия ще се повреди и тя няма да може да се използва вече или ще 

се съкрати живота на батерията. 

8. След всяка употреба, за да се удължи живота на батерията, устройството трябва да се 

презарежда след всяко възпроизвеждане автоматично, за да се избегне 

преждевременно остаряване. ЗА да се получи максимално време на възпроизвеждане, 

презареждайте устройството още два часа, след като индикатора е показал пълно 

зареждане. 



9. Времето на пълно зареждане зависи от размера на батерията, програмата за 

презареждане (или нестабилността на мрежовото захранване). Ориентировъчно то е 

8-16 часа, ако се спазват инструкциите за работа с продукта. 

10. Ако е необходимо да се свърже външна батерия, първо изключете бутона на 

захранването.Батерията и изводите не могат да бъдат обръщани. Червеният извод е 

свързан към положителната клема на батерията, а черният - към отрицателната клема. 

11. След употреба намалете силата на звука до минимум и след това изключете 

захранването. И накрая изключете щепсела от контакта. 

12. Тъй като високоговорителите имат силно магнитно поле, не ги поставяйте в близост 

до CRT монитор или телевизор и др. Ако е твърде близо, на дисплея на монитора или 

телевизора може да се появят смущения или картината да загуби цветовете си. 

Поддържайте минимална дистанция между тях повече от 2 метра. 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

 

Фиг 1. 

1. Бутон за Вкл./Изкл. / Сила на звука  

2. LED 

3. Вход за аудио източник 

4. Захранване DC 5V 

5. USB / TF карта 

6. Бутон за предишна песен /  Запис 

7. Пауза/ Възпроизв./ TWS 

8. Бутон за следваща песен 

9. Режим / LED захранване 

10. Ехо ефект 

11. Сила на микрофона 



12. Вход за микрофон 

13. Дисплей  

 

 

Фиг 2. 

 

14. Сила на звука  

15. Високи честоти - TREMBLE 

16. Ниски честоти – BASS 

17. Ехо ефект 

18. Контрол на микрофона 

19. USB / TF карта 

20. Вход за аудио източник 

21. Вход за микрофон 

22. Бутон за Вкл./Изкл. 

23. Захранване DC 12V 

24. Запис / Повторение 

25. Режим / LED захранване 

26. Бутон за предишна песен 

27. Пауза/ Възпроизв./ TWS 

28. Бутон за следваща песен 

29. Дисплей  

30. LED 

31. Захранване DC 9V 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ 

 



1. Свържете захранващия кабел в съответствие с инструкциите за свързване на задния 

панел. 

2. Уверете се, че това е правилното напрежение. Поставете кабела в електрическия 

източник, включете бутона на захранването. 

3. Регулирайте функционалните бутони според вашето желание. 

 

ПРОДУКТОВО ОБОРУДВАНЕ 

1. Аудио система  

2. Дистанционно управление 

3. Кабелен микрофон 

4. Захранващ кабел  

5. Инструкция за употреба.  

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ 

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете всички инструкции за безопасност и 

експлоатация. Моля, спазвайте всички указания за експлоатация и безопасност. 

 

 

1. Защита на електрозахранващия кабел. Имайте предвид, че електрозахранващия кабел 

и изходът на уред провечдат ток и ако са повредени могат да предизвикат електрически 

удар. Не теглете или влачете захранващия кабел. 

2. Вентилация: Този уред трябва да се поставя на проветриво място. НЕ поставяйте върху 

него плат или одеяло, за да го покриете. Разстоянието от стената не трябва да бъде по-

малко от 10 сантиметра. 

3. Демонтаж: НЕ разглобявайте уреда, ако някой докосне вътрешните компоненти, той 

вероятно ще получи сериозен токов удар; 

4. Необичайна миризма: Когато откриете необичайна миризма и дим, незабавно 

изключете захранването и извадете щепсела на уреда от контакта на стената.  Свържете 

се с магазина за продажба или най-близкия сервизен център. 

Внимание: Този уред работи на AC 110-220V 50Hz-60Hz захранване. Използвайте 

стандартно захранване. Моля, уверете се, че използвате правилно захранване преди 

употреба. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРЕДА 

1. Висока мощност 

2. Кареоке функция 

3. Различни видове звучене на високи и ниски честоти.  



4. Съвместимост с DVD/VCD/CD/TAPE//MP4/AUX. 

 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

1. Режим на готовност; 

2. Режими (Media player / AUX / FM); 3.  

3. Изключване на звука. 

4. Възпроизвеждане / пауза в  аудио режим. 

За FM режим, до следващата станция с кратко 

натискане. Автоматично търсене на станция с едно 

натискане. Тя  ще бъде автоматично запазена. 

5. Една песен  назад.  За FM режим -  Автоматично 

търсене на станция с кратко натискане, за FM режим, 

канал за ръчно търсене. 

6.  Една песен  напред. За FM режим ръчно търсене на 

канал напред, което се постига с продължително 

натискане. 

7. Променете настройката на EQ( еквалайзера) с кратко 

натискане. 

8. Vol - намаляване на звука 

9. Vol + увеличаване на звука 

10. Повторение на  песен. 

11. USB / SD; 

12. .0-9 Директен избор на канала, който вече е в системата; 

 

Техническа спецификация 

1. AC захранване:. 220V-240V-50/60Hz 

2. Външно DC захранване: DC 12V  / DC 5V   

3. Честотна реакция: 20Hz-20KHz 

4. Чувствителност на входа: 350 - 500 mV ± 30Mv 

5. Смущения от хармоници:  ≤ 2% 

6. Товарен импеданс: 4Ω 

7. Съотношение сигнал - шум: ≥ 76dB  

 

 

ВАЖНО: 

Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или ментални възможности или лица, които нямат достатъчно опит 



и познания, освен ако не са наблюдавани или ако не са инструктирани от лицето, 

отговорно за тяхната безопасност, по отношение на употребата на уреда. 

Децата трябва да се наблюдават и да се следи да не си играят с уреда! 

 

Правилно третиране като отпадък 

Тази маркировка означава, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян с 

обичайните битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите 

евентуална заплаха за околната среда или човешкото здраве от неконтролируемо 

изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги по съответния начин, за да могат да се 

използват повторно материалните ресурси. За да върнете своето устройство, използвайте 

системата за събиране и връщане или се свържете с търговеца, от който сте закупили 

продукта. Той може да вземе продукта за безопасно за средата рециклирате; 

 

Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС за уреди. 

 

 

 

IMPORTANT: 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under 

supervision have been instructed how to use the appliance by a person responsible for their 

safety! 

The children have to observe and watched not to play with the appliance! 

 

Correct Disposal of this product 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household 

wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 

health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 

sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use thereturn and 

collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this 

product for environmental safe recycling. 

 

The product meets the requirements of the applicable EC directives. 

 

 

 

 

 


