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PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY 
PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I 
ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.



WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 
 Nie stosować tego urządzenia w pobliżu wody (na przykład 

wanny, zlewu, zlewozmywaka, wanienki do prania, wilgotnej 

piwnicy, basenu lub innych miejsca obok wody). 

 Czyścić tylko suchą ściereczką. Przed czyszczeniem należy 

wyjąć wtyczkę produktu z gniazdka. 

 Nie montować w pobliżu źródeł gorąca, takich jak kuchenki lub 

inne urządzenia (w tym wzmacniacze) generujące ciepło. 

 Należy chronić przewód zasilania przed chodzeniem po nim lub 

zaginaniem w szczególności przy wtyczkach, przyłączach lub w 

miejscu, gdzie wychodzi z urządzenia. 

 Stosować tylko przyłącza/akcesoria podane przez producenta. 

 Odłączać urządzenie od zasilania, jeśli będzie nieużywane przed 

dłuższy czas. 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody 

materialne wynikające z działania odbiornika muzyki Bluetooth® lub 

urządzenia mobilnego. 

 



WPROWADZENIE 

Odbiornik Bluetooth® to potrzebne urządzenie domowe, które łatwo 

łączy biblioteki muzyczne lub usługi ze smartfonów, tabletów lub 

cyfrowych odtwarzaczy muzyki obsługujących technologię 

Bluetooth® z domowym zestawem muzycznym stereo. 

 

Bezprzewodowe sterowanie strumieniem dźwięku w jakości CD z 

urządzenia inteligentnego z dowolnego miejsca wokół domu, 

werandy lub basenu. Potrzebne towarzystwo? Możliwość dzielenia 

się przez przyjaciół słuchaną przez nich muzyką, a także zabawa! 

 



INSTALACJA  
Przed rozpoczęciem należy w całości przeczytać niniejszą 

instrukcję. 

 

 
 

(1) Wtyczka audio jack 3,5 mm 

(2) Port ładowania USB 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



 

CECHY 
• Odtwarzanie muzyki z urządzenia mobilnego obsługującego 

technologię Bluetooth® przez domowy zestaw stereo 

• Kontrolowanie muzyki bezpośrednio z urządzenia mobilnego 

• Podłączanie urządzenia bez zbliżania się do zestawu stereo 

• Dołączony port ładowania USB (maksymalnie 1 amp) 

• Dołączone kable połączeniowe audio 

• Połączenie Bluetooth® ma zasięg 30 stóp co umożliwia 

praktycznie słuchanie bez ograniczeń w domu 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
To opakowanie zawiera następujące elementy: 

• Bezprzewodowy odtwarzacz muzyki Bluetooth® 

• Kabel audio 3,5 mm 

• Instrukcja szybkiej instalacji 

 



PODŁĄCZENIE 

1. Podłączyć urządzenie do gniazdka AC – dioda LED będzie miała 

kolor niebieski 

 
 

2. Podłączyć kabel audio urządzenia do wejścia urządzenia audio – 

dioda LED zaświeci na niebiesko, a następnie zacznie migać. 

 

 
 

3. Na smartfonie należy włączyć funkcję Bluetooth® i podłączyć do 
urządzenia – dioda LED miga 



 
 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Większość problemów z odbiornikiem muzyki Bluetooth® można 

rozwiązać korzystając z porad w niniejszym rozdziale. 

 

1. Nie słychać mojej muzyki z głośników stereo. 

Rozwiązania 

• Upewnić się, że odbiornik muzyki Bluetooth® jest podłączony 

do zasilania. 

• Upewnić się, że kabel audio jest podłączony prawidłowo i 

mocno do odbiornika muzyki Bluetooth®. 

• Upewnić się, że jeden z kabli audio jest podłączony 



prawidłowo i mocno do odbiornika i zestawu stereo. 

• Upewnić się, że odbiornik jest podłączony do zasilania. 

• Upewnić się, że poziom głośności zestawu stereo jest 

ustawiony na komfortowy poziom słuchania. 

• Upewnić się, że znajdujecie się Państwo w zasięgu odbiornika, 

a urządzenie mobilne jest podłączone do odbiornika za 

pomocą technologii Bluetooth®. 

 

2. Połączenie urządzenia mobilnego z Bluetooth® wydaje się być 

prawidłowe, lecz nie słychać muzyki. 

Rozwiązania 

• Sprawdzić, czy poprzednio podłączone urządzenie mobilne 

zostało całkowicie odłączone. Usunąć rejestry połączeń jeśli 

są. Ponownie podłączyć Bluetooth®.  

 

3. Muzyka odtwarzana z Internetu przerywa się. 

Rozwiązania 

• Sprawdzić stan połączenia internetowego urządzenia 

mobilnego, aby upewnić się, że Internet działa sprawnie, a 

połączenie ma odpowiednią prędkość. 

 

 



 
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
Deklaracja FCC 

Ten produkt spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. 

Działanie urządzenia jest zgodne z dwiema poniższymi zasadami: 

(1) Urządzenie nie może powodować niebezpiecznych zakłóceń.  

(2) To urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, 

włącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane 

działanie. 

 

Ostrzeżenie FCC 

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały jednoznacznie 

zaaprobowane przez podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą 

unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi urządzenia. 

 

CE  

To urządzenie jest zgodne z następującymi regulacjami: 

EN 55 022: KLASA B  

 



Informacja WEEE  

Dla użytkowników z UE (Unii Europejskiej): Zgodnie z dyrektywą 

WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 

nie można wyrzucać tego produktu z odpadami domowymi lub 

przemysłowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy 

odpowiednio zebrać i oddać do recyklingu zgodnie z wymogami 

ustanowionymi w poszczególnych krajach. Więcej informacji 

dotyczących recyklingu tego produktu można uzyskać kontaktując 

się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem usuwania odpadów 

domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. 

 WYPRODUKOWANO W CHINACH


