
GŁOŚNIK BLUETOOTH MP3 SD LINE-IN

MODEL: ZS31A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Fabrycznie nowy, wysokiej jakości WODOODPORNY i przenośny głośnik BLUETOOTH z gumowym, 
antypoślizgowym spodem umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie, także w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, jak np. w łazience. 

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej, zwartej obudowie odtwarza muzykę z telefonu/tabletu przez Bluetooth.

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...). 

• Dzięki swojej wodoodporności z głośnika można korzystać np. w łazience biorąc prysznic czy podczas 
kąpieli. Doskonały na wakacyjny pobyt nad jeziorem. 

• Posiada gumowy spód, dzięki któremu głośnik nie będzie się ślizgał na wilgotnych powierzchniach, np.
w łazience. 

• Możliwość zawieszenia głośnika dzięki dołączonemu w zestawie karabińczykowi. 
• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadaje się na biwak, ognisko lub na plażę. 
• Dzięki wbudowanemu mikrofonowi może działać jako zestaw głośnomówiący przy rozmowach 

telefonicznych np. konferencjach lub w samochodzie. 
• Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie. Można regulować głośność, pauzować 

odtwarzanie, odbierać i kończyć rozmowy telefoniczne. 
• Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatorka - wystarczy ładować go 2-3 godziny by 

cieszyć się grającą muzyką przez długi czas. 
• Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB lub zasilacza 5V (zasilacz nie wchodzi w skład 

zestawu). 
• Dodatkowo w zestawie: 1 kabelek USB-MiniUSB. 
• Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko. 

Specyfikacja:

• Kompatybilność: Bluetooth 3.0 + EDR 
• Zasięg urządzenia: 10 metrów (dystans może ulec zmianie ze względu na otoczenie bądź właściwości 

telefonu komórkowego/nadajnika). 
• Maksymalna moc wyjściowa: 3W 
• Wbudowany mikrofon: tak 
• Stosunek sygnału do szumu: S/N: ? 75dB 
• Zakres częstotliwości: 100Hz-20KHz 
• Zniekształcenia (THD): ? 1% 
• Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 400mA 
• Napięcie ładowania: 5V 
• Czas do całkowitego naładowania baterii: 2-3 godziny. 
• Czas pracy na baterii: od 2 do 6 godzin w zależności od głośności, wilgotności otoczenia i sposobu 

użytkowania. 
• Klasa IP: IPx4 
• Złącze ładowania: kabel MiniUSB 
• Wymiary: 8,8 cm średnicy i 4,5 cm grubości 
• Kolor: czarny 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON w pozycję ON.
2. Aby włączyć tryb pracy głośnika 'Bluetooth' przesuń przełącznik w lewo w pozycję 'BT'. 

Aby włączyć tryb pracy głośnika 'Line IN, MP3 Player, Radio' przesuń przełącznik w prawo na pozycję 
'MP3' i następnie wybierz wymagany tryb naciskając i przytrzymując pokrętło obok.

3. Odtwarzaniem można sterować za pomocą multifunckyjnego pokrętła w przedniej części urządzenia 
(do tyłu/pauza-stop (wciśnięcie pokrętła) / do przodu). 
Regulację głośności wykonuje się również za pomocą pokrętła (należy je przesunąć w lewo lub prawo 
i długo przytrzymać aby zmienić poziom głośności).

4. Aby odebrać/zakończyć połączenie (w trybie Bluetooth) naciśnij pokrętło. Aby ponownie wybrać numer
naciśnij 2 razy szybko pokrętło. Aby odrzucić połączenie naciśnij i przytrzymaj pokrętło.

5. Do wejścia Line In urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki (na przykład odtwarzacz 
MP3)

6. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 
(brak w zestawie) lub do komputera za pomocą kabla USB.

7. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 2 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie 
urządzenia. W czasie ładowania pali się czerwona dioda „status”.

Uwaga: Aby radio działało należy podłączyć kabelek USB do głośnika, który służy jako antena FM!

Połączenie z telefonem:

1. Włącz głośnik przesuwając przełącznik na pozycję 'BT'. Dioda status zacznie migać na niebiesko. Włącz 
łączność Bluetooth i rozpocznij szukanie urządzeń. 
2. Jeśli Twój telefon znajdzie urządzenie “BT SPEAKER”, oznacza to że Twój telefon wyszukał głośnik Bluetooth 
– wybierz oraz połącz urządzenia.
3. Jeśli podczas łączenia będzie wymagane hasło, proszę wprowadzić „0000”.
4. Jeśli połączenie urządzeń zakończyło się sukcesem, ikona Bluetooth na Twoim telefonie zmieni kształt i/lub 
kolor (zależnie od systemu i modelu). Od teraz możesz odtwarzać i sterować muzyką z Twojego telefonu.

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.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

