
GŁOŚNIK RADIO Z USB MP3 PLAYER CUBE 

MODEL: ZS21

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Uniwersalny, przenośny odtwarzacz Mp3 z wbudowanym radiem FM i głośnikiem umożliwi w 
wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej obudowie, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych 
na kartach pamięci typu microSD/TF, a także z nośników pendrive. Można go podłączyć również 
do innego odtwarzacza z wyjściem mini-jack.

Cechy produktu:

• Jest bardzo praktyczny, poręczny, do postawienia na szafkę lub stolik, przenośny - 
można zabrać go ze sobą (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu 
itp...). 

• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadaję się na biwak, 
ognisko lub na plażę. 

• Wyposażony w wyraźny podświetlany ekran LCD pokazujący aktualne źródło 
odtwarzania, czas piosenki, częstotliwość radiową itp. 

• Po włączeniu głośnika podstawa dyskretnie podświetla się i zmienia kolory. 
• Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - można nimi przerzucać kolejne 

utwory, regulować głośność, pauzować odtwarzanie. 
• Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatorka - wystarczy ładować go 3 

do 5 godzin by cieszyć się grającą muzyką przez długi czas. 
• Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB lub zasilacza 5V (zasilacz nie 

wchodzi w skład zestawu). 
• Wbudowane radio FM i czytelny wyświetlacz LED. 

Specyfikacja:

• Moc wyjściowa: RMS 2W THD=10% 
• Pasmo przenoszenia: 150-20000 Hz 
• Czułość S/N: 87dB 
• Formaty plików: MP3 
• Zegarek: tak 
• Radio FM: tak 
• Wejścia: Line IN, USB, Czytnik kart,DC 5V 
• Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm 
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy 800mAh 
• Wymiary odtwarzacza: 50 x 50 x 52mm 
• Waga: ok 116g 

W zestawie:

• Odtwarzacz Mp3 z głośnikiem 

• Kabel zasilający USB 
• Kabel audio miniJack 3,5mm-miniJack 3,5mm 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON w w pozycję ON.
2. Wyboru trybu pracy urządzenia (karta microSD/pendrive/radio/line in) dokonuje się za 

pomocą przycisku MODE.
3. Regulację głośności wykonuje się za naciskając i przytrzymując przyciski <<< i >> 

dostępne na przedniej ściance urządzenia.
4. Odtwarzacz zaczyna odtwarzacz muzykę automatycznie po włożeniu w odpowiednie 

wejścia pendrive'a lub karty pamięci.
5. Do wejścia Line In urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na przykład 

odtwarzacz mp3. Należy skorzystać z dołączone kabla minijack 3,5mm.
6. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do 

ładowarki sieciowej lub do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
7. Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin. Po tym okresie należy przerwać 

ładowanie urządzenia.

3 Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 

miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi 

uszkodzeniem akumulatora.
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