
 
 

Głośnik Mellow z diodami LED i funkcją 
Bluetooth® 

 
 

Instrukcja obsługi 
33050 

 
 

Właściwości produktu 
Bezprzewodowa transmisja muzyki za pośrednictwem Bluetooth® 3.0 
4 motywy diod LED 
Odtwarzanie muzyki z urządzeń mobilnych za pośrednictwem Bluetooth® 
Obsługa wejścia/wyjścia AUX w celu odtwarzania muzyki z komputera, laptopa, 
odtwarzacza MP3/MP4 itp. 
Funkcja Double-bass 
 
Parametry produktu  
Bluetooth® 3.0 
16-kątny głośnik z dwoma magnesami i dwiema cewkami głosowymi 
Napięcie robocze: DC 3,7 V 
Napięcie podczas 
ładowania: 

DC 5V 

Pojemność akumulatora: 1 000 mAh 
Czas pracy: 3 godziny 
Kolor: czarny 
Wymiary urządzenia: 75 × 85 × 100 mm 
Wymiary opakowania: 93 × 93 × 122mm 
 
Zawartość opakowania 
1 głośnik z diodami LED i funkcją Bluetooth®, przewód do ładowania micro USB, 1 
przewód AUX, instrukcja obsługi 
 
Ładowanie 

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy w pełni naładować akumulator. 
 Podłącz urządzenie do portu USB komputera lub do ładowarki. Niebieska dioda LED 

zaświeci się, co oznacza, iż urządzenie działa w trybie ładowania. Dioda LED 



wyłączy się, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane. 
Ostrzeżenie 
Głośnik jest wyposażony we wbudowany akumulator litowy. Nie wymieniać i nie 
rozkładać na części akumulatora. Nie przechowywać głośnika w wysokiej temperaturze i 
nie wrzucać do ognia. 
 
Uwaga 
a. Niniejszy głośnik z funkcją Bluetooth® może zostać jednocześnie podłączony tylko do 

jednego urządzenia Bluetooth®. Jeśli chcesz podłączyć głośnik do innego 
urządzenia, wyłącz głośnik, a następnie powtórz procedurę parowania opisaną 
poniżej. 

b. Niniejszy głośnik z funkcją Bluetooth® może zostać jednocześnie podłączony tylko do 
jednego urządzenia Bluetooth®. Jeśli użytkownik nie jest pewien, czy głośnik jest 
podłączony do innego urządzenia, należy najpierw odłączyć głośnik, a następnie 
połączyć go z nowym urządzeniem. Maksymalna odległość między 2 urządzeniami 
Bluetooth® to 10 m. 

c. Jeśli w pobliżu znajduje się inne działające urządzenie Bluetooth®, mogą wystąpić 
zakłócenia. W przypadku wystąpienia zakłóceń, należy odsunąć urządzenie 
Bluetooth® od głośnika. 

 
Ustanawianie połączenia za pomocą Bluetooth 
 Włącz głośnik, dioda LED zaświeci się, a głośnik wyemituje komunikat głosowy: 

"Bluetooth® mode". 
 Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym i wyszukaj na liście urządzeń 

model ednet 33050, a następnie kliknij go, aby połączyć urządzenie Bluetooth® z 
głośnikiem. Gdy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, iż parowanie 
zostało zakończone. 

 Naciśnij raz przycisk , aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie muzyki lub naciśnij 
przycisk , aby przejść do następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, 
aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk , aby przejść do poprzedniego utworu. 
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmniejszyć głośność. 

  
Ustanawianie połączenia audio (za pomocą wejścia AUX) 
 Włącz głośnik i podłącz przewód AUX do wejścia audio głośnika oraz do wyjścia 

audio urządzenia mobilnego lub komputera/laptopa. 
 Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby 

zwiększyć głośność lub naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zmniejszyć głośność. 
 
Tryb FM  
 Podłącz przewód micro USB, który będzie służył jako antena. 
 Włącz głośnik, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejść do trybu FM. 

Urządzenie wyemituje komunikat głosowy "FM mode". 
 Naciśnij raz przycisk , aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie kanału radiowego. 

Naciśnij przycisk , aby wybrać następny kanał lub naciśnij przycisk , aby wybrać 
poprzedni kanał. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zwiększyć głośność lub 
naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zmniejszyć głośność. 

 
Przełączanie między trybami 
a. Włącz głośnik z funkcją Bluetooth®. Domyślny tryb to Bluetooth®. 
b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby wybrać jeden z 3 następujących po sobie 

trybów: Bluetooth®/radio FM/wejście AUX. 


