
GŁOŚNIK BLUETOOTH MP3 RADIO FM 
ZS50

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Kompaktowy, przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth. Fizyczne przyciski kontrolne w górnej części 
ułatwiają sterowanie urządzeniem. Moduł Bluetooth umożliwia połączenie z dowolnym urządzeniem mobilnym 
przy dużym zasięgu. Wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z urządzenia w miejscach bez stałego 
dostępu do prądu. Dodatkowe złącze DC 5V (microUSB), umożliwia wygodne ładowanie. Moduł FM z pamięcią 
kanałów umożliwia słuchanie radia, zaś gniazdo kart pamięci microSD oraz port USB zwiększają możliwości 
użytkowe produktu.

Cechy produktu:

• Kompaktowa konstrukcja głośnika ułatwia jego przenoszenie. 
• Ergonomiczny panel kontrolny (w górnej części urządzenia), sprawia że użytkowanie głośnika jest 

niezwykle proste. 
• Dodatkowe złącze DC 5V (microUSB), umożliwiające podłączenie urządzenia do zasilania oraz jego 

ładowanie. Wystarczy do tego nawet zwyczajny powerbank bądź ładowarka dające na wyjściu prąd o 
napięciu 5V. 

• Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 o zasięgu aż do 10 metrów. Zapewnia kompatybilność z dowolnym 
urządzeniem odtwarzającym muzykę. 

• Wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z głośnika w miejscach bez stałego dostępu do prądu 
elektrycznego z sieci. 

• Moduł FM umożliwia słuchanie radia, zaś gniazdo kart pamięci microSD oraz port USB zwiększają 
możliwości użytkowe produktu. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: DC 5V 1A (USB) 
• Wbudowany akumulator - pojemność 270 mAh 
• Moc głośnika: 3W 
• Średnica głośnika: 5 cm 
• Pasmo przenoszenia dźwięku: 100Hz - 20KHz 
• Maksymalna głośność (stosunek sygnału do szumu): 85dB 
• Bluetooth 3.0 - o zasięgu aż do 10 metrów 
• Wbudowane radio FM (pamięć do 9 kanałów) 
• Gniazdo kart pamięci microSD (do 32 GB) 
• Port AUX 
• Czas pracy: 2,5 godziny 
• Czas ładowania: 3-4 godziny 
• 1 port microUSB (5V DC) - do zasilania i ładowania urządzenia 
• Wymiary: 18 cm x 6,5 cm x 4 cm 
• Kolor: czarny

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby  włączyć  urządzenie  należy  przesunąć  przełącznik  OFF/ON usytuowany  na  tylnym  panelu

urządzania w pozycję ON. Wyłączenie urządzenia następuje z chwilą przesunięcia przycisku na OFF.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych w górnej części urządzenia

(do tyłu / do przodu / pauza-stop-play).
3. Regulację głośności  wykonuje się  przytrzymując przyciski DO TYŁU aby zmniejszyć głośność

albo DO PRZODU aby zwiększyć głośność.
4. Tryb odtwarzania wybiera się naciskając przycisk MODE (M):
5. Dostępne tryby odtwarzania:  Radio FM (FM mode), Karta SD, Pamięć USB, AUX mode (minijack

3,5mm) oraz Bluetooth. Jeżeli nie włożono żadnej zewnętrznej pamięci do odtwarzacza - dostępny
będzie tylko tryb Radio FM! 

6. Odtwarzacz zaczyna odtwarzać muzykę automatycznie po włożeniu w odpowiedni  slot  pendrive'a,
karty pamięci microSD albo nadajnika do portu AUX 3,5 mm (w tylnej części urządzenia).

7. Urządzenie automatycznie przechodzi w odpowiedni tryb po włożeniu do niego odpowiedniego źródła
zewnętrznego (np. pendrive’a bądź karty SD)

8. Odtwarzanie  można  wznowić  bądź  wstrzymać poprzez  pojedyncze  kliknięcie  przycisku  PLAY-
PAUSE. 

9. Radio  FM posiada  funkcję  automatycznego  zapisu  do  maksymalnie  9  stacji.  Aby  zeskanować
wszystkie  stacje  należy  przytrzymać  przycisk  SCAN  na  głośniku.  Nie  ma  możliwości  usuwania
pojedynczych, zapisanych fal radiowych. Częstotliwość można zmienić wciskając przyciski W PRZÓD
oraz W TYŁ

10. W  celu  skomunikowania  się  z  zewnętrznym  urządzeniem  posiadającym  moduł  Bluetooth  należy
wybrać  przyciskiem  MODE  (M)  tryb  Bluetooth oraz  przy  włączonym  Bluetooth  w  urządzeniu,
wybrać  na  nim  połączenie  z  Bluetooth.  Odtwarzaniem  muzyki  można  wtedy  sterować  bądź  z
zewnętrznego urządzenia, bądź też przyciskami na przednim panelu.

11. Do wejścia AUX urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki za pomocą kabla mini jack
3,5 mm na przykład odtwarzacz MP3.

12. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia (port micro-USB Line-
DC-5V)  do  ładowarki  sieciowej  5V  lub  do  komputera  za  pomocą   dołączonego  kabelka  USB.
Sygnalizowane jest to świeceniem się diody LED.

13. Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin! Po tym okresie należy przerwać ładowanie
urządzenia. Nie należy używać głośnika podczas ładowania!

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.
• Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!


