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Дякуємо Вам за придбання портативної Bluetooth-колонки RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур 
щодо обслуговування та використання виробу, а також найсвіжіша ін-
формація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю 
інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження об-
ладнання.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені  

в кінці посібника.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність 
зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсут-
ності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не прийма-
ються.

• Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату не-
правильного використання виробу, уважно ознайомтеся з цією ін-
струкцією, перш ніж почати ним користуватися. Зберігайте її для 
консультацій в процесі експлуатації пристрою.

• При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навко-
лишньому середовищу та здоров’ю людини.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ*

• Портативна Bluetooth-колонка — 1 од.

• Зарядний кабель Type-C — 1 од.

• Аудіокабель (3,5 мм) — 1 од.

• Інструкція з експлуатації — 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплекта-
ції виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік 
розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.
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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BTS 1436
Версія Bluetooth V5.0

Потужність 14 Вт

Частотний діапазон 115—15000 Гц

Вхідна напруга DC 5 В/1 A

Час відтворення до 15 год

Час заряджання до 4 год

Інтерфейс заряджання Type-C

Підтримка Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS

Дальність сигнала до 18 м

Ємність батареї 3,7 В/3600 мА·год

Динамік 2×48 мм

Розміри 185×50×62 мм

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
1. Кнопка увімкнення/вимкнення

2. Індикатор роботи

3. Гучність −/Попередній трек

4. Пауза/Відтворити/Відповісти 

або скинути телефонний дзвінок

5. Гучність +/Наступний трек

6. Індикатор статусу

7. Ефект звуку баса

8. Роз’єм для заряджання

9. Micro SD-порт

10. AUX-вхід
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5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
• Заряджайте виріб із вхідним струмом нижче за 5 В/1 А, щоб захисти-

ти батарею.
• Не використовуйте цей пристрій поруч із джерелами води, не за-

нурюйте його у будь-яку рідину та не давайте краплям потрапляти 
на нього.

• Зберігайте і використовуйте виріб при нормальному температурно-
му режимі.

• Тримайте пристрій далі від джерел тепла, як-от радіатори, вентиля-
тори з гарячим повітрям, печі або інші нагрівальні прилади.

• Не забивайте порти виробу (порт зарядного пристрою, світлодіод-
ний порт, мікрофон тощо).

• Щоб захистити свій слух та подовжити термін використання колон-
ки, не рекомендується ставити гучність на максимум на довгий час.

• У разі пошкодження виробу зверніться до авторизованого сервіс-
ного центру. Не ремонтуйте пристрій власноруч!

6. ПОРЯДОК РОБОТИ
6.1. ФУНКЦІЇ КНОПОК

 

Коротке натискання

Коли колонка ввімкнена та підклю-
чена до пристрою за допомогою 
Bluetooth, натисніть один раз для 
активації голосового помічника.

Довге натискання

1. Коли колонка вимкнена, натис-
ніть і утримуйте кнопку протягом  
2 секунд для ввімкнення.
2. Коли колонка ввімкнена, натис-
ніть і утримуйте кнопку протягом  
2 секунд для вимкнення.
3. Натисніть і утримуйте кнопку 
протягом 6 секунд для автоматич-
ного перезавантаження та вимк-
нення, коли колонка зависла.
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 Коротке натискання Зменшує звук на 16 пунктів.

Довге натискання Попередній трек.

 

Коротке натискання

1. Коли колонка програє музику, то 
коротке натискання зупиняє/від-
творює її.
2. Коли поступає вхідний дзвінок, 
коротким натисканням можна  
на нього відповісти.
3. Після відповіді на дзвінок корот-
ке натискання призведе до його 
скидання.
4. Швидке подвійне натискан-
ня дасть змогу увійти в режим 
TWS-з’єднання, повторне подвійне 
натискання відключить TWS-з’єд-
нання.

 Довге натискання 1. Довге натискання протягом 2 
секунд призведе до переведення  
в режим з’єднання.
2. У режимі розмови по телефону 
довге натискання протягом 2 се-
кунд скине дзвінок.

Коротке натискання Збільшує гучність на 16 пунктів.

Довге натискання Наступний трек.

 Коротке натискання Перемикає Bluetooth/ Micro SD/
AUX.

Довге натискання Натисніть і тримайте протягом  
6 секунд, щоб очистити інформа-
цію зі з’єднання та скинути гучність 
до стандартного налаштування, ко-
лонка автоматично вимкнеться.
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6.2. СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

6.2.1. LED-ІНДИКАТОР ПРАВОРУЧ

• Білий вогник блимає, коли Bluetooth готовий до з’єднання. Білий 
вогник світиться статично, коли колонка під’єднана по Bluetooth до 
телефону.

• Білий вогник світиться статично, коли підключені Micro SD-карта  
та AUX-режим. Вогник «дихає», коли колонка відтворює звук, і ста-
тично світиться білим кольором, коли вона на паузі.

6.2.2. ЛІВИЙ LED-ІНДИКАТОР
• Світиться білим, коли колонка починає роботу. Білий вогник бли-

має, коли досягнуто максимального або мінімального звуку.
• Червоний вогник завжди світиться, коли колонка заряджається. 

Червоний вогник не світиться, коли колонка повністю заряджена. 
Вогник блимає червоним кольором, коли батарея майже повністю 
розряджена.

6.3. BLUETOOTH-З’ЄДНАННЯ
Увімкніть колонку — білий світлодіодний індикатор блиматиме. Увій-
діть до Bluetooth-налаштувань на своєму девайсі, знайдіть «BTS 1436»  
та оберіть цей пункт для з’єднання. 
6.4. MICRO SD/AUX-РЕЖИМ
1. Максимальний об’єм пам’яті Micro SD-карти, що підтримується при-

строєм,  — 64 Гб.
2. Вставте будь-яку Micro SD-карту — колонка відтворюватиме звукові 

файли з неї автоматично.
3. Вставте аудіокабель (3,5 мм) — колонка увійде в AUX-режим.
6.5. TWS З ДВОМА BTS 1436 КОЛОНКАМИ
1. Впевніться, що дві колонки, які Ви бажаєте під’єднати, від’єднані від 

інших Bluetooth-пристроїв, перш ніж їх увімкнути. Потім увімкніть 
дві колонки.

2. Виберіть дві колонки. Натисніть і утримуйте «Пауза/Відтворити» 
протягом 2 секунд, поки не почуєте звук індикатора з’єднання.

3. Коли колонки успішно підключені, LED-індикатор на одній з них за-
лишатиметься білим, а на іншій — блиматиме білим кольором.
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4. Виберіть режим пошуку на своєму пристрої, коли Ваш пристрій 
знайде «RZTK BTS 1436», виберіть цей пункт для підключення.

5. LED-індикатор на обох колонках світитиметься білим, коли Ваш 
пристрій буде підключено. Колонки працюватимуть як система сте-
реозвуку.

6. Якщо колонки буде правильно підключено вперше, вони будуть під-
ключені автоматично наступного разу, без потреби виконувати дії, 
що зазначені вище.

7. Якщо колонку було раніше підключено, рекомендується натиснути 
і утримувати кнопку «Bass» протягом 5 секунд для примусового від-
ключення живлення. Потім перезавантажити та повторно підключи-
ти потрібну колонку згідно з інструкцією вище (пункти 1—5).

8. Коли колонки підключені, повторне подвійне натискання «Пауза/
Відтворити» кнопки відключить TWS-з’єднання.

9. Коли колонки підключено, тільки головна колонка має функцію 
вільних рук, а другорядна колонка залишається без звуку.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пристрої RZTK проходять обов’язкову сертифікацію згідно з положен-
нями всіх відповідних технічних регламентів. 
Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього тер- 
міну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу,  
а також за заподіяння шкоди здоров’ю чи майну.
Термін гарантійного обслуговування становить 1 рік з дати придбання.

 0800 331 319  
9:00-18:00 Пн-Пт 
(безкоштовно)

 support@rztk.in.ua

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

Ми завжди раді Вам допомогти!

• адресою електронної пошти:

• телефоном гарячої лінії

rztk.in.ua
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