
 

         

RS-1060 

60W Субуфер  

 

 

                    

Спесификации 

Модел RS-1060 Честота 80Hz~18KHz  

BT версия 5.0 Отклонение ≤1%  

BT  обхват ≥18 M（На открито） Говорител      φ66MM  

Мощност на говорителя        60W Време за работа ≥10-12 H 

Батерии                   3.7V/6600mAh Време за зареждане   ≤3.5H    

Захранване Тип-C 5V/2.1A Размери 220*95*72MM  

Accessories 

 
 

 

  

A U X c able Type-C cable  

 Описание на бутоните 

 

1.Индикатор  

2.Индикатор за звуковия ефект 

3.Пускане / Пауза / Приемане на обаждане / Затваряне 

4.Намаляване на звука / Предишна песен 

5.Увеличаване / Следваща песен 

6.Асистент за събуждане на телефона  

7.Вкл./изкл. 

8.Звуков ефект/смяна на режим 

9.Микрофон 

10.Захранващ кабел / Aаудио порт 

11.TF карта 

12.AUX вход 



 

 

Бутони Действие Описание на функцията 

 Кратко 

натискане 

1. В изключено състояние натиснете кратко, за да го включите 

2. В включено състояние натиснете кратко, за да изключите 

Двойно 

натискане 

В режим на Bluetooth, който ще бъде свързан, щракнете двукратно, за 

да влезете в режим на сдвояване на TWS. 

 Кратко 

натискане 

Превключване на режима на възпроизвеждане: Bluetooth, AUX / Type-C 

кабел, TF карта 

Дълго 

натискане 

Превключване на звука: поп, вокал, тежък бас 

  

 

 

Кратко 

натискане 

1. 1. Състояние на възпроизвеждане на музика: функция 

възпроизвеждане, пауза 

2. 2. Състояние на разговора: натиснете кратко, за да се свържете 

3. 3. Когато отговорите на повикването, натиснете кратко, за да 

затворите телефона 

4. 4. Когато Bluetooth на телефона е свързан: Щракнете два 

пъти бързо, за да се обадите на последното обаждане, 

направено от телефона 
 

 Дълго 

натискане 
1. Състояние на Bluetooth връзката: Натиснете продължително за 2S, за 

да прекъснете връзката 

2. Когато има входящо повикване: Натиснете продължително 2S, за да 

отхвърлите 

 

Кратко 

натискане 

Намаляване на звука 16 нива 

Дълго 

натискане 

Пускане на предишна песен 

 
Кратко 

натискане 

Увеличаване на звука 16 нива 

Дълго 

натискане 

Пускане на следва песен 

  

Кратко 

натискане 

Състояние на Bluetooth връзка: кратко натискане за събуждане на 

гласов асистент на телефона 

Дълго 

натиск

ане 

1. Дълго натискане 1. Състояние на Bluetooth връзката: 

продължително натискане в продължение на 2 секунди, за да 

изключите и забравите Bluetooth устройството 

2. 2. Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да нулирате 

устройството 



LED indicatorndicatorsTAATUS 

 

LED индикатори 

Индикатор на състояние 

        (Над “          ”бутона)  

a. Синята светлина мига бързо, когато 

Bluetooth е готов за сдвояване; синята 

светлина винаги свети, когато е свързан 

Bluetooth 

b.  Когато AUX / TF картатасе използва, 

синята светлина мига бавно; Когато кабелът 

Type-C се възпроизвежда, червената и 

лилавата светлина мигат последователно 

 

 

Индикатор за ефект на звука 

(Над “         ”бутона) 

a. Натиснете и задръжте за 2 сек за да смените; 

b. Бялата светлина е включена:поп 

Две беле светлини: Вокал 

  Три бели светлини: Heavy bass 

TF / кабелен плейбек 

1. Bluetooth високоговорителят поддържа четене на до 64GB TF карта 

2.    Поддържа музикален формат: APE / FLAC / WAV / MP3 

3. Поставете TF картата в слота и автоматично възпроизведете аудио файла след разпознаване 

4. AUX, Type-C кабел може да бъде вкаран в устройството за възпроизвеждане; Ако е свързан с Bluetooth, натиснете бутона 

„M“, за да превключите в режим на възпроизвеждане на аудио кабел. 

 

TWS свързване 

 

1. Включете двата високоговорителя (ако е свързано Bluetooth устройство, първо трябва да изключите Bluetooth връзката) 

2. Щракнете двукратно върху един от бутоните “”, за да влезете в режим на сдвояване на TWS. 

3. След като TWS бъде успешно сдвоено, ще се чуе звуков сигнал. По това време жълтите индикатори на двата 

високоговорителя са включени. 

4. Включете функцията Bluetooth на мобилния телефон или друго Bluetooth устройство, намерете и свържете Bluetooth с име 

„X8“ 

5. TWS се сдвоява успешно, машината автоматично ще извършва TWS сдвояване всеки път след включване на машината, 

без да е необходимо да повтаря операцията. 

6. Ако машината е сдвоена с TWS, моля, натиснете и задръжте 5s бутон “” за нулиране; След като нулирането е успешно, 

рестартирайте машината и след това се обърнете към 1 ~ 4 по-горе, за да завършите сдвояването на TWS. 

7. В режим TWS само основният високоговорител има функция за свободни ръце, а вторият говорител е безшумен по време 

на разговор. 

8. В режим TWS все още можете да превключвате звукови ефекти 



Радио оборудване 

Честотните ленти, на които работи радиото, са 2,4 GHz, а максималната 

мощност на радиотелефона е 5 dBm Max. 

 

 

EN : СЪКРАТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С настоящото 

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD декларира, че радиооборудването тип 

RS-1060 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС 

декларацията за съответствие е достъпен на следните интернет адресиs: 

www.rohnson.eu  

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 

домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 

произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на 

ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение 

за разделното му изхвърляне.. 

 

 

http://www.rohnson.eu/

