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Zmiana kolorów nastrojowej lampy LED 

Zmiana koloru światła odbywa się poprzez przesunięcie palcem po panelu 
dotykowym od lewej do prawej strony. 
 
Aby zacząć, należy przycisnąć przycisk “Tryb pracy”. Lampa LED przejdzie w tryb 
automatyczny. Podczas gdy lampa znajduje się w trybie automatycznym, można 
dostosować kolor światła przesuwając palcem po panelu dotykowym. (rys. 1). 
 

Ustawianie trybu migania nastrojowej lampy LED 

Trzykrotnie wciśnij przycisk „tryb pracy“. Lampa LED przejdzie w tryb migania, 
który może zostać ustawiony tak, aby lampa migała w czasie odtwarzania muzyki 
na sprzęcie audio. 

Sterowanie listą odtwarzania 

 Regulacja głośności:  

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby zwiększyć głośność; 

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby zmniejszyć głośność 

 Przeskocz do przodu/do tyłu:  

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby przejść do następnego 

utworu; 

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby wrócić do ostatnio 

odtwarzanego utworu 

 Odtwarzaj i pauzuj:  Przycisk służy do odtwarzania i zatrzymywania 

utworu 
 

Funkcje BLUETOOTH® 

Przy przejściu w tryb BLUETOOTH® uruchamia się sygnał dźwiękowy. Następnie 
na wyświetlaczu urządzenia inteligentnego, takiego jak smartfon lub tablet, pojawi 
się nazwa urządzenia 33040. 
 

  



 

Uwaga 

1. Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem. Nie ładować, gdy 
urządzenie pracuje w trybie BLUETOOTH®. W trybie tym ładowanie urządzenia 
trwa o wiele dłużej.  

2. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu ognia lub wody, aby uniknąć 
przypadkowego uszkodzenia. 

3. Jeśli urządzenia nie używano przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować. 
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i ładować co 3 miesiące. 

4. Nie należy dotykać więcej niż dwóch przycisków naraz, inaczej można 
spowodować, iż urządzenie zawiesi się lub przestanie reagować. 

5. Aby urządzenie wykonało polecenie, należy odczekać przynajmniej 1 sekundę. 
Nie należy zbyt szybko przesuwać palcem po panelu dotykowym, ponieważ 
może to spowodować awarię urządzenia. 

6. Jeśli urządzenie nie reaguje w sposób prawidłowy, należy przycisnąć przycisk 
włączania/wyłączania i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, a następnie 
ponownie naładować urządzenie. 
 

Właściwości 

 BLUETOOTH® 2.1 + EDR, zasięg do 10 metrów 
 Białe światło LED oraz możliwość zmiany kolorów światła (kolory RGB) 
 Przełącznik dotykowy do wyboru koloru oraz regulacji natężenia światła 
 Tryb automatycznej zmiany koloru 
 Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania o pojemności 1000 mAh 
 Zakres częstotliwości: 30 Hz - 17 kHz 
 Moc dźwięku (RMS): 3 W 
 Czas ładowania: około 2,5 godziny 
 Czas pracy w trybie: 

 Głośnik BLUETOOTH: około 3 godzin 

 Białe światło - 1 stopień natężenia światła: około 6 godzin 
 Białe światło - 2 stopień natężenia światła: około 3 godzin 
 Białe światło - 3 stopień natężenia światła: około 2 godzin 
 Białe światło - 4 stopień natężenia światła: około 1,5 godziny 
 Kolorowe światło: około 3 godzin 
 Głośnik BLUETOOTH + kolorowe światło: około 2 godzin 

 

Zawartość pakietu 

 1 NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH® 
 1 kabel USB do ładowania 
 1 instrukcja obsługi 


