
 

 
 

 
 
 

 
 

Głośnik Spectro II z diodami LED 
i funkcją Bluetooth® 
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Ważne instrukcje bezpieczeństwa 

 Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi 

kątami. Zanurzenie urządzenia w wodzie może prowadzić do jego uszkodzenia.  

 Głośnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.  

 Należy dostosować poziom głośności urządzenia tak, aby nie uszkodzić słuchu 

lub samego urządzenia. 

 Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je naładować i 

rozładować przynajmniej raz w miesiącu, aby zapobiec uszkodzeniom 

akumulatora litowego. 

 

Właściwości 

1. Pięć wielokolorowych motywów LED  

Pełen wachlarz motywów świetlnych pasujących do odtwarzanej muzyki 

 

2. Odtwarzanie muzyki za pomocą technologii Bluetooth® w wersji 4.0 

Odtwarzanie muzyki stereo za pomocą technologii Bluetooth® 4.0 

 

3. NFC (Near Field Communication) 

Proste parowanie ze smartfonem obsługującym technologię NFC za pomocą 

jednego przycisku 

 

4. Tryb głośnomówiący 

Obsługa trybu głośnomówiącego podczas rozmowy przez telefon komórkowy 

 

5. AUX IN 

Możliwość korzystania z urządzenia jako zewnętrznego głośnika poprzez 

podłączenie do komputera, telefonu komórkowego, konsoli PSP, odtwarzacza 

MP3/MP4 itp. 

 

6. Karta dźwiękowa USB  

Dostęp do funkcji karty dźwiękowej USB i ładowania za pomocą jednego kabla 

USB 

 

Dane techniczne 

 

Napięcie DC 5V AUX IN 3,5mm 

Wyjście 4W N/D 235g 

Impedancja 4 Ω Rozmiar 90,0 × 90,0 × 46,5mm 

 



 

 
 

Zawartość opakowania 

• Głośnik 

• Kabel USB, kabel audio 3,5 mm 

• Instrukcja obsługi 

• Pasek 

 

PRZYCISKI I GNIAZDA 
 

A. PRZYCISKI 

 

1.  
Przyciśnięcie bez przytrzymywania: 

Pauzuj/Odtwarzaj/Wycisz/Odbierz/Zakończ połączenie 

Dwukrotne przyciśnięcie: Wybierz numer telefonu, z którym ostatnio 

nawiązano połączenie 

2.  
Przyciśnięcie bez przytrzymywania: Poprzedni/Następny utwór 

Przyciśnięcie i przytrzymanie: Zwiększenie/zmniejszenie głośności 

3.  
Wciśnij bez przytrzymywania, aby wybrać motyw LED 

4.  

Wciśnij bez przytrzymywania, aby zmienić tryb 

5.  +  Zmniejsz jasność 

6.  +  Zwiększ jasność 



 

 
 

B. GNIAZDA 

 
 

1. Gniazdo AUX IN: Podłącz kabel audio 3,5 mm do gniazda, wciśnij 

przycisk , aby przejść w tryb AUX. Urządzenie będzie działać jako 
zewnętrzny głośnik komputera, konsoli PSP, odtwarzacza MP4 itp. 

2. Wskaźnik zasilania/stanu pracy urządzenia:  

i. Niebieski: normalna praca urządzenia 
ii. Pomarańczowy: ładowanie 
iii. Migający pomarańczowy: niski poziom naładowania akumulatora 

3. Gniazdo micro USB: Podłącz kabel do gniazda micro USB w urządzeniu 
oraz do odpowiedniego gniazda w komputerze, aby uruchomić tryb USB. 
Głośnik przejdzie w tryb ładowania. 

4. Przycisk ON/OFF: Wł./wył. zasilania 
 

Instrukcje 

Włączanie/wyłączanie: 
Wciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć głośnik Bluetooth® 

Parowanie głośnika za pomocą funkcji Bluetooth®: Wciśnij 

przycisk , aby przejść do trybu Bluetooth®. Następnie włącz funkcję 
Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, które chcesz 
sparować z głośnikiem, i wyszukaj urządzenia Bluetooth®. Po znalezieniu 
urządzenia „Spectro II” połącz się z nim. (Głośnik poinformuje o pomyślnym 
nawiązaniu połączenia emitując komunikat „Device paired” (Urządzenie 
zostało sparowane)). 
 
 

1. Gniazdo AUX IN 4. WŁĄCZ/ WYŁĄCZ 

3. Gniazdo micro USB 

2. Wskaźnik zasilania/stanu pracy 

urządzenia

Gniazdo 



 

 
 

Funkcja NFC:  
(Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, iż telefon komórkowy 
obsługuje technologię NFC, a głośnik znajduje się w trybie Bluetooth®) 
Włącz funkcję NFC w telefonie komórkowym i umieść go w pobliżu głośnika 
tak, aby stykał się z obszarem NFC głośnika. Telefon komórkowy wyświetli 
komunikat przypominający o konieczności sparowania urządzeń za pomocą 
Bluetooth®. Wyraź zgodę na sparowanie urządzeń, aby nawiązać połączenie. 

 

Odtwarzanie muzyki za pomocą funkcji Bluetooth®/NFC:  
Włącz odtwarzacz muzyki w telefonie komórkowym lub innym sparowanym 
urządzeniu, aby odtworzyć wybrane utwory za pomocą głośnika. 
 
Tryb głośnomówiący: 
 
① Odbierz połączenie 

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby odebrać połączenie. 

 
② Kończenie połączenia  

Wciśnij ponownie przycisk , aby zakończyć połączenie 
 
③ Ponowne wybieranie numeru 

Dwukrotnie wciśnij przycisk , aby ponownie wybrać numer, z którym 
ostatnio nawiązano połączenie 
 

NFC 



 

 
 

Motywy LED 

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby wybrać jeden z pięciu 

różnych motywów LED 

 

AUX IN 

Aby podłączyć głośnik do źródła audio (komputera osobistego, odtwarzacza 
MP3/MP4, telefonu komórkowego), należy skorzystać z kabla audio 3,5 mm. 

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby przejść w tryb „AUX IN” 
(głośnik wyemituje komunikat „AUX IN”). Głośnik rozpocznie odtwarzanie 
muzyki ze źródła audio. 
Uwaga: Niski poziom naładowania akumulatora ma wpływ na jakość 
odtwarzanej muzyki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie naładować głośnik 
korzystając z zasilacza (5 V 1 A). 

 
Ładowanie 

Głośnik posiada wbudowany akumulator litowy. Aby naładować akumulator, 
należy skorzystać z dostarczonego kabla USB i podłączyć głośnik do 
komputera lub należy użyć dobrej jakości, firmowego zasilacza 
5 V/1000 mA. Podczas ładowania wskaźnik LED świeci się na 
pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zaświeci się na 
niebiesko. 

  

Rytm Neon Tęcza 

Korektor dźwiękuKlub 



 

 
 

Uwaga: (1) Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik 
zacznie szybko migać. Należy wówczas niezwłocznie naładować 
urządzenie. (2) Zaleca się ładowanie głośnika za pomocą firmowego 
zasilacza (5 V 1 A). 

Pobieranie aplikacji 
 
Użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym Apple® iOS mogą znaleźć 
aplikację "ednet.audio" w sklepie Apple App Store®. 

Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android mogą 
znaleźć aplikację "ednet.audio" w sklepie Google™ Play. 

W polu wyszukiwania w sklepie App Store® lub Google™ Play wprowadź 
nazwę "ednet" lub "ednet.audio". 
 
Apple App Store® 

 

Google™ Play 

 

 

 
 
 
Aplikacja "ednet.audio" zostanie w wynikach wyszukiwania oznaczona 
powyższym symbolem. 

Aplikację należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym. 

  



 

 
 

Instrukcja obsługi aplikacji 

 
Po podłączeniu głośnika Spectro II z funkcją Bluetooth® i diodami LED do 
urządzenia przenośnego za pośrednictwem Bluetooth®, aplikacja będzie 
działać jak opisano poniżej: 
Ustawienia: 
Jak podłączyć urządzenie i odtwarzać muzykę za pośrednictwem Bluetooth®: 

 

Otwórz aplikację „ednet.audio” i z listy w zakładce „BLUETOOTH® DEVICE” 
wybierz opcję „Searching”, a następnie wybierz nazwę modelu urządzenia, z 
którego korzystasz: „Spectro II”. 



 

 
 

 
Po pomyślnym ustanowieniu połączenia uruchom tryb odtwarzania za 
pośrednictwem Bluetooth®. Wyświetli się lista z utworami w formacie MP3. 
Wybierz jedną z piosenek, aby ją otworzyć lub naciśnij przycisk 
„Poprzedni”/„Następny”, aby wybrać inny utwór. 

 
 

Poprzedni 

Kliknij utwór, aby go odtworzyć 

Tryb odtwarzania muzyki: Losowo, Kolejno, 

Cyklicznie 

Suwak poziomu głośności: przesuń, aby 

dostosować głośność 

Następny Odtwarzanie

/Pauza 



 

 
 

Jak sterować pełnym zakresem wielokolorowych motywów 

 

Jak ustawić alarm 

Kliknij czas w zakładce „ALARM”, aby ustawić czas. 

 

Dostępnych jest pięć wielokolorowych 

motywów LED, ale pierwszy i drugi 

działają tylko podczas odtwarzania muzyki 

Cztery poziomy jasności: Wyłączony, 

ciemny, średni, najjaśniejszy 

Włączanie/wyłączanie świetlnych 

motywów LED 



 

 
 

 

 

  

Ustaw czas alarmu 

Ustaw liczbę powtórzeń alarmu 

Potwierdź wybrany dźwięk alarmu 



 

 
 

Rozwiązywanie problemów 
 
1. Co robić, gdy nie można sparować głośnika z urządzeniem Bluetooth® i 

odtworzyć muzyki? 

Należy zapoznać się ze specyfikacją/instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth® 

(komputera lub telefonu komórkowego), aby sprawdzić czy urządzenie obsługuje 

technologię transmisji dźwięku stereo A2DP. Jeśli urządzenie obsługuje niniejszą 

technologię, należy włączyć tryb stereo A2DP. 

 

2. Co robić, gdy nie działa funkcja PC USB? 

(1) Podłącz głośnik do komputera korzystając z dostarczonego kabla USB i 

przejdź do trybu PC USB. Rozpocznij odtwarzanie pliku wideo/audio na 

komputerze. 

(2) Jeśli głośnik nie odtwarza dźwięku, może to oznaczać, iż karta dźwiękowa 

głośnika nie jest kompatybilna z komputerem. Uruchom Menedżera urządzeń 

i kliknij opcję Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Kliknij prawym przyciskiem 

Urządzenie audio USB i wybierz opcję Odinstaluj. Następnie ponownie 

przestaw głośnik na tryb PC USB. Komputer przeprowadzi automatyczną 

aktualizację sterownika karty dźwiękowej USB, aby zapewnić kompatybilność. 

 

Uwaga: Funkcja karty dźwiękowej USB jest obsługiwana jedynie przez 
systemy: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8. 
 
 
 
 


