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Przewodnik szybkiej instalacji 



Wstęp 
Mini Max to prawdopodobnie najmniejszy na świecie 
bezprzewodowy głośnik Bluetooth® zapewniający 
krystalicznie czysty i niesamowity dźwięk. Pięknie 
zaprojektowany głośnik z wbudowaną baterią zapewnia 
bezprzewodowe słuchanie muzyki oraz wykonywanie 
połączeń telefonicznych dzięki mikrofonowi redukującemu 
szumy. Technologia Bluetooth® 3.0 wykorzystana w 
głośniku Mini Max umożliwia nawiązywanie połączeń z 
urządzeniami Smartphone, iPad®/ tablet, notebook PC 
oraz z innymi urządzeniami przenośnymi w zasięgu 10 
metrów. Możesz zabrać ze sobą i postawić głośnik Mini 
Max dosłownie w każdym miejscu i cieszyć się swobodą 
słuchania muzyki. Nowoczesne kolory dodatkowo 
podkreślą Twój styl. 

 
Specyfikacja 

Bluetooth®: Wersja 3.0
Sterownik: Ø 31 mm 4 Ω 3 W
Wzmacniacz: Klasa D H6871
Wejście: 20 MV – 500 MV
Pasmo częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: ≥ 85 dB
THD (współczynnik zawartości 
harmonicznych): 

≤ 10%

Temperatura robocza: -10 ~ +50°C
Maksymalny czas odtwarzania: 4~5 godz.
Zasięg działania: 10 metrów
Wymiary: Ø 33 mm * 36 mm
Ciężar: 43 g
 

  



Właściwości 
• Bluetooth® wersja 3.0 
• Ładowanie przez Micro USB 
• Wbudowany mikrofon 
• Ultra mały rozmiar 
• Krystalicznie czysty dźwięk 
• Przycisk wł./wył. 
• Odbieranie/ ponowne wybieranie/ odrzucanie 

połączeń 
• Przyciski do regulacji głośności 
• Łatwe parowanie  
• 4 godziny odtwarzania 
• Funkcja bezpiecznego przenoszenia 

 
Zawartość opakowania 

• Głośnik Mini Max *1 szt. 
• Kabel Micro USB *1 szt. 
• Pasek *1 szt. 
• Instrukcja obsługi *1 szt. 

 

  



Instrukcja użytkowania 
1. Upewnij się, że głośnik jest włączony 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ” przez około 3~4 

sekundy, aż do usłyszenia głosu mówiącego „Bluetooth®”. 

Głośnik włączy się, a wskaźnik będzie migać 

naprzemiennie na niebiesko i czerwono. Oznacza to, że 

urządzenie nawiązało połączenie Bluetooth® i jest gotowe 

do parowania. 

3. Włącz funkcję Bluetooth® w swoim Smartphonie i 

wyszukaj urządzenie „MINIMAX”. 

4. Krótko naciśnij przycisk „ ”, aby przejść do kolejnego 

utworu; krótko naciśnij „ ”, aby przejść do poprzedniego 

utworu 

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aby zwiększyć 

głośność; naciśnij i przytrzymaj „ ”, aby zmniejszyć 

głośność. 

6. Krótko naciśnij przycisk „ ”, aby włączyć funkcję 

zestawu głośnomówiącego. 

7. Krótko naciśnij przycisk „ ”, aby zatrzymać lub 

rozpocząć odtwarzanie. 

8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aby wł./wył. 

urządzenie. 



9. Istnieje możliwość odtwarzania muzyki w połączeniu z 

telefonami komórkowymi, odtwarzaczami MP3 i MP4, 

komputerami PC, odtwarzaczami iPod oraz innymi 

urządzeniami przenośnymi wyposażonymi w gniazdo 3,5 mm. 

10. Wbudowany akumulator litowy można ładować za 

pomocą przewodu Micro USB. 

 
Alarm głosowy 

Włączanie: Bluetooth®

Tryb parowania: Paring
Urządzenie połączone: Connected
Sparowane urządzenie 
odłączone:

Disconnected 

Połączenie przychodzące: Calling
Ustawiona maksymalna 
głośność:

Maximum 
Volume

Bateria rozładowuje się: Low battery
Wyłączenie: Power off

 
  



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz 
użytkowania produktu 

1. Należy zawsze ładować za pomocą dołączonej 
oryginalnej ładowarki Micro USB. 

2. Nie należy próbować rozmontowywać produktu, 
ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a nawet 
do uszkodzeń. 

3. Produkt należy trzymać w suchych i dobrze 
wentylowanych warunkach, należy unikać miejsc o 
wysokiej wilgotności oraz wysokich temperatur. 

4. Do czyszczenia powierzchni produktu nie wolno 
używać organicznych rozpuszczalników. 

5. Produkt należy trzymać z dala od małych dzieci. 
6. Nie upuszczać, nie uderzać ani nie potrząsać 

urządzeniem. 
7. Nieostrożne obchodzenie się z produktem może 

spowodować uszkodzenie wewnętrznych 
podzespołów elektronicznych oraz mechanizmów. 

8. Akumulatorów nie wolno wystawiać na działanie 
nadmiernych temperatur ani na bezpośrednie światło 
słoneczne. 

9. Powierzchnie produktu należy utrzymywać w 
czystości. 


