
GŁOŚNIK BLUETOOTH
MODEL: ZS41

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości uniwersalny i przenośny głośnik/odtwarzacz Mp3 z BLUETOOTH umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki 
w każdym miejscu i czasie. Doskonale służy jako zestaw głośnomówiący przy prowadzeniu rozmów telefonicznych. 
Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej obudowie, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu 
microSD. Można go podłączyć również do innego odtwarzacza z wyjściem mini-jack lub odtwarzać muzykę z telefonu przez 
Bluetooth.

• 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. 
• 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 2-3 godziny by cieszyć się 

grającą muzyką przez długi czas. 
• Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB. 
• Dodatkowo w zestawie: kabel Line in, kabel USB. 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

Połączenie z telefonem:
1. Włącz głośnik. Włącz tryb Bluetooth głośnika i rozpocznij szukanie urządzeń w telefonie.
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 muzykę z Twojego telefonu.
5. Aby odbierać i kończyć rozmowy użyj okrągłego przycisku PLAY/PAUSE

3. Specyfikacja
• Kompatybilność: Bluetooth 3.0 Class II
• Wbudowany mikrofon 
• Zasięg urządzenia: 10 metrów (dystans może ulec zmianie ze względu na otoczenie bądź właściwości telefonu 

komórkowego). 
• Maksymalna moc wyjściowa: 5W 
• Kanały: Stereo 
• Stosunek sygnału do szumu: S/N: >95dB 
• Zakres częstotliwości: 280Hz- 16KHz 
• Odtwarzane pliki: MP3 
• Czytnik kart microSD do 32GB 
• Radio FM 
• Zasilanie: wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7V/500mAh 
• Napięcie ładowania: 5V ± 0.25V 
• Czas całkowitego ładowania baterii: 2 godziny 
• Czas pracy: do 5 godzin 
• Obsługiwane złącza: audio Line In, ładowania w gnieździe microUsb 
• Wymiary: średnica: 55,0 mm, długość 185 mm 

4. 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 3 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak spółka jawna,  http://www.aptel.pl

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

Niniejszym Shenzen Transhow Industrial Ltd oświadcza, że urządzenie ZS40 jest zgodne z
zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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