
 
 
 
 
 
 

BoomP!ll 
 

Głośnik z funkcją Bluetooth® 
 

 

 
 

Instrukcja obsługi 

33033 
 



Dziękujemy za zakupienie głośnika 33033 BoomP!II z funkcją Bluetooth firmy 

Ednet. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcjami poniżej. 

 

CECHY 

• Bluetooth® w wersji 2.1 

• Moc wyjściowa (RMS): 3 W 

• Przyciski do regulacji głośności 

• Przycisk WŁ./WYŁ. 

• Krystalicznie czysty dźwięk 

• Wbudowana funkcja aparatu z migawką (tryb selfie) i możliwością 

przesyłania zdjęć za pośrednictwem Bluetooth do urządzeń przenośnych 

typu smartfony lub tablety 

• Tryb głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem 

• Wbudowany litowo-polimerowy akumulator wielokrotnego ładowania 300 

mAh 

• Średnie zużycie energii podczas odtwarzania nieprzerwanie do 4 godzin 

• Idealnie dostosowany do podróżowania, prosta instalacja urządzenia 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Głośnik BoomP!ll z funkcją Bluetooth®: 1 sztuka 
Kabel do ładowania ze złączem micro USB: 1 sztuka 
Instrukcja użytkowania: 1 sztuka 

 

 



PRZEGLĄD PRODUKTU 

 
1.  Mikrofon 
2.  Wejście liniowe 
3.  Resetuj 
4.  Głośność +/- 
5.  Wskaźnik świetlny 
6.  Ładowanie akumulatora 
7.  NFC 
8.  Włączanie/wyłączanie 

Odtwarzanie/Pauza 
Odbieranie/kończenie/odrzucanie połączeń 
Aparat z migawką 

 



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Głośnik 33033 z funkcją Bluetooth® firmy Ednet jest kompatybilny z urządzeniami 
iPhone®, iPad®, smartfonami, tabletami itp. Urządzenie obsługuje także 
technologię A2DP Bluetooth®. 
 
Parowanie 
1. Przed pierwszym użyciem sprawdź czy głośnik 33033 firmy Ednet jest w 

pełni naładowany. 
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „8”. Niebieska i czerwona 

dioda LED zaczną świecić naprzemiennie. Urządzenie 33033 jest gotowe 
do parowania. 

3. Na urządzeniu Bluetooth wyszukaj głośnik pod nazwą „33033” i wciśnij 
przycisk łączenia. 

4. Jeśli wskaźnik świetlny świeci się nadal na niebiesko, oznacza to, że 
urządzenie zostało sparowane. 

 
Uwagi: 
Głośnik 33033 firmy Ednet wyposażony jest w funkcję automatycznego 
łączenia. Głośnik automatycznie wybierze urządzenie, z którym został w 
przeszłości pomyślnie sparowany, i nawiąże z nim połączenie w ciągu 30 
sekund od uruchomienia. 
Głośnik został także wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania, co 
oznacza, iż urządzenie wyłączy się po 5 minutach bezczynności od momentu 
uruchomienia. 
 
NFC 
Upewnij się, że smartfon obsługuje funkcję NFC i uruchom ją. Przyłóż 
urządzenie tak, aby stykało się z logo NFC na głośniku i wciśnij przycisk 
„Enter”, aby nawiązać połączenie. Po pierwszym ustanowieniu komunikacji 
głośnik będzie się szybko łączyć z urządzeniem. 
 



FUNKCJE PRZYCISKÓW 

1. Włączanie/wyłączanie: 
Wciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy przycisk „8”, aby 
włączyć głośnik 33033 firmy Ednet. Niebieska i czerwona dioda LED 
zaczną świecić naprzemiennie. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij i 
przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy przycisk „8”, aby wyłączyć 
głośnik. 

 
2. Odtwarzanie/Pauza: 

Podczas odtwarzania muzyki wciśnij bez przytrzymywania przycisk „8”, 
aby pauzować (niebieski wskaźnik świetlny zacznie migać), a następnie 
wciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować odtwarzanie muzyki. 

 
3. Odbieranie/kończenie połączeń: 

Aby odebrać przychodzące połączenie, wciśnij bez przytrzymywania 
przycisk „8”. Ponownie wciśnij bez przytrzymywania przycisk, aby 
zakończyć połączenie. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odrzucić 
połączenie. 

 
4. Aparat z migawką: 

Gdy głośnik jest połączony z urządzeniem przenośnym za pomocą 
Bluetooth, dwukrotnie wciśnij przycisk „8”. Urządzenie wyemituje długi, 
wysoki dźwięk, co oznacza, iż głośnik przechodzi w tryb „fotografowania 
selfie”. Otwórz aplikację aparatu na smartfonie, a następnie wciśnij bez 
przytrzymywania przycisk, aby wykonać zdjęcie. Jeśli chcesz zakończyć 
pracę w trybie fotografowania, dwukrotnie wciśnij przycisk „8”, co 
spowoduje powrót do trybu odtwarzania muzyki. 

 
5. Głośność +/- 

Podczas odtwarzania muzyki, przekręć urządzenie w prawo, aby 
zwiększyć głośność, lub w lewo, aby zmniejszyć głośność. 

 
6. Wejście liniowe 

Podłącz smartfona lub urządzenie audio do gniazda 3,5 mm głośnika. 
Najpierw włącz smartfona lub urządzenie audio, a następnie włącz głośnik. 
Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie lub urządzeniu audio. 
Głośnik rozpocznie emitowanie muzyki. Aby zatrzymać odtwarzanie 
muzyki, odłącz kabel 3,5 mm od głośnika. 

 
Uwagi: W trybie odtwarzania za pośrednictwem wejścia liniowego, wciśnij 
przycisk odtwarzania, a następnie pauzy, aby wyciszyć. 

 



7. Resetuj 
Wciśnij bez przytrzymywania przycisk „3”, aby zresetować głośnik 
 

8. Ładowanie akumulatora 
Włóż kabel micro USB do gniazda micro USB głośnika. Następnie podłącz 
złącze USB do gniazda USB komputera lub do zasilacza USB 5 V. 
Ładowanie urządzenia trwa około 1,5 godziny. Podczas ładowania 
akumulatora czerwona dioda LED będzie świecić nieprzerwanie. Gdy 
głośnik jest w pełni naładowany, czerwona dioda LED wyłączy się.  

 

SPECYFIKACJE PRODUKTU 

 Typ Nr: 33033 
 Wyjście: 3 W 
 Wielkość przetwornika: Φ 31 mm x 1 
 Stosunek sygnał/szum 

wzmacniacza: 
≥ 65 dB 

 Bluetooth: V 2.1 + EDR 
 Akumulator: Litowo-polimerowy akumulator wielokrotnego 

ładowania 3,7 V 300 mAh 
 Zakres częstotliwości: 250 Hz - 20K Hz 
 Format audio: Mp3: 8 kbps ~ 320 kbps 
 Wielkość urządzenia: Φ 37,3 mm x wys. 43,8 mm 
 Waga: 41 g 
 
Ostrzeżenia 
 
1. Do ładowania głośnika należy używać wyłącznie oryginalnego, 

dostarczonego wraz z urządzeniem kabla micro USB. 
2. Nie należy próbować rozkładać głośnika na części. Może to prowadzić do 

zwarcia lub uszkodzeń. 
3. Nie należy upuszczać głośnika lub nim potrząsać. Może to prowadzić do 

uszkodzenia płytek drukowanych i innych mechanizmów wewnątrz 
urządzenia. 

4. Głośnik powinien być przechowywany w suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu. Należy unikać wysokiej wilgotności i wysokich temperatur. 

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

6. Należy dbać o czystość obudowy głośnika, ale nie używać organicznych 
rozpuszczalników do czyszczenia. 

7. Głośnik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
. 


