
Świet(L)ny Głośnik Bezprzewodowy  – instrukcja

Funkcje urządzenia

-  głośnik  bezprzewodowy  -  wielokolorowa  lampka  LED  -  power  bank  -  zestaw
głośnomówiący - zegarek z budzikiem

Gniazdo AUX z tyłu urządzenia to gniazdo serwisowe. Nie nadaje się do użycia!

Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Do

ładowania używaj standardowej ładowarki do telefonu z końcówką mikro USB (nie

dołączono  do  zestawu)  lub  innego  urządzenia  ładującego  wyposażonego  w  port

USB, którego napięcie wyjściowe wynosi 5V. 

W trakcie ładowania:  dioda wskaźnika ładowania miga

Koniec ładowania:  dioda wskaźnika ładowania świeci światłem ciągłym

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii:

Głośnik  ostrzega  o  niskim  poziomie  naładowania  baterii  powtarzanym  w

regularnych  odstępach  sygnałem  dźwiękowym  oraz  migającym  na  wyświetlaczu

napisem „LOP” (ang. low power).

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie:  naciśnij i  przytrzymaj włącznik urządzenia (na spodzie głośnika) przez

ok. 2 sek. Na wyświetlaczu zobaczysz godzinę. 

Wyłączanie: naciśnij  i  przytrzymaj  włącznik  urządzenia  przez  ok.  2  sek.  Na

wyświetlaczu zobaczysz napis „OFF”, który po chwili zniknie.

Uwaga: jeśli  budzik  był  wcześniej  zaprogramowany  to  zadziała  nawet  przy

wyłączonym urządzeniu.

Funkcja automatycznego wyłączania

Aby Świet(L)ny Głośnik  wyłączył  się  samoczynnie po upływie określonego  czasu,

naciśnij przycisk ZZ na spodzie urządzenia. Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku

to regulacja czasu  po jakim wyłączy się urządzenie: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120

min. 

Aby anulować funkcję automatycznego wyłączenia,  naciśnij i przytrzymaj przycisk

ZZ przez ok. 2 sek.    

Ustawienie/zmiana godziny

Naciśnij  przycisk  WSKAZÓWKI  (set) na  spodzie  urządzenia.  Godzina  na

wyświetlaczu  zacznie  migać.  Ponowne  naciśnięcie  przycisku  pozwoli  na  zmianę

minut.  Czas  regulujesz  przyciskami  „+”  i  „-”,  które  znajdziesz  bezpośrednio  pod

wyświetlaczem. 

Po  zakończeniu  ustawiania  godziny  nie  dotykaj  żadnych  przycisków  przez  kilka

sekund, a wprowadzone przez Ciebie zmiany zostaną zapamiętane.

Włączanie/wyłączanie budzika 

Włączanie budzika: naciśnij przycisk BUDZIK i zaprogramuj godzinę alarmu, w taki
sposób, jak ustawiałeś godzinę.  

Następnie  naciskaj  przycisk  DZWONKA,  aż  na  wyświetlaczu  zobaczysz  „A  ON”
(ang. alarm on). 

Wyłączanie dzwoniącego budzika:  aby wyłączyć dźwięk alarmu, naciśnij dowolny
przycisk.  

Uwaga:  mała  ikonka  budzika  widoczna  w  prawym  górnym  rogu  wyświetlacza
oznacza, że funkcja budzika jest włączona. Możesz ją wyłączyć – naciskaj przycisk
DZWONKA,  aż  na  wyświetlaczu  zobaczysz  „A  OFF”  (ang.  alarm  off),  następnie
poczekaj aż napis zniknie.

Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniem

Tryb komunikacji  bezprzewodowej:  przy włączonym urządzeniu naciśnij  przycisk

„M”  umieszczony  pod  wyświetlaczem. Usłyszysz  komunikat  w  j.  angielskim  o

gotowości  do  parowania  urządzenia  poprzez  bluetooth.  Zobaczysz  też  migający

symbol BT na wyświetlaczu głośnika. 

Głośnik oczekuje na parowanie/łączenie urządzeń przez ok. 5 min. 

Parowanie urządzeń: przy włączonej funkcji komunikacji bezprzewodowej głośnika,

uruchom tryb komunikacji bezprzewodowej w telefonie, wyszukaj na liście głośnik



„BT-365” i sparuj go z telefonem. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat w

języku angielskim, a symbol BT przestanie migać.   

Wyłączanie trybu komunikacji bezprzewodowej: ponownie naciśnij przycisk „M”. 

Uwaga:  jeśli podczas parowania urządzeń trzeba będzie podać hasło, wpisz „0000”. 

W trakcie słuchania

Sterowanie przyciskami umieszczonymi pod wyświetlaczem głośnika.

Regulacja głośności: 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” , aby zwiększyć głośność. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby zmniejszyć poziom głośności.

Następny/poprzedni utwór oraz pauza: 

Naciśnij przycisk „+”, aby włączyć kolejny utwór. 

Naciśnij 2 razy szybko przycisk „-”, aby włączyć poprzedni utwór.

Naciśnij 1 raz przycisk „-”, aby puścić utwór do początku.

Naciśnij przycisk PLAY/PAUZA, aby zapauzować lub wznowić słuchanie utworu.

  

Odtwarzanie z karty pamięci mikro SD

Aby rozpocząć słuchanie muzyki lub audiobooka z karty pamięci,  przy włączonym

urządzeniu  włóż kartę mikro SD (skierowaną napisami do dołu) do gniazda z tyłu

głośnika . Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu. 

Przy włączonym trybie komunikacji bezprzewodowej, aby zacząć słuchanie z karty

SD naciśnij dwukrotnie przycisk „M” - na wyświetlaczu zobaczysz napis SD, a utwór

zostanie automatycznie odtworzony. 

Zapętlanie utworu/wszystkich utworów:

Możesz zapętlić pojedynczy utwór albo wszystkie utwory znajdujące się na karcie

pamięci.  Wystarczy,  że  w  trybie  odtwarzania  z  karty  mikro  SD  naciśniesz  i

przytrzymasz przez ok. 2 sek. przycisk  PLAY/PAUZA. Napis „SINGLE” oznacza, że

bieżący utwór zostanie zapętlony. Napis „ALL” wskazuje na zapętlenie wszystkich

piosenek znajdujących się na karcie. 

Używanie lampki LED

Włączanie lampki – światło białe (neutralne):  przy włączonym urządzeniu puknij

palcem  w  pokrywę  głośnika.  Kolejne  puknięcia  pozwalają  na  zmianę  natężenia

światła (3 poziomy) oraz wyłączenie lampki. 

Włączanie  lampki  –  kolorowe  światło:  przy  włączonym   urządzeniu  dotknij

pokrywę głośnika i przytrzymaj na niej palec aż zapali się czerwone światło. Kolejne

puknięcia (bez przytrzymywania) pozwalają na zmianę koloru świecenia (do wyboru

6 różnych kolorów + tryb płynnego przejścia od jednego do drugiego koloru).

Ósme  z  kolei  puknięcie  włącza  tryb  stroboskopowy lampki,  którego  działanie

uzależnione jest od rytmu utworu oraz ustawionej głośności). 

Funkcja Power Bank

Przy  pomocy  Świet(L)nego  Głośnika  Bezprzewodowego   możesz  ładować  inne

urządzenia z akumulatorem, których ładowanie wymaga napięcia 5 V. 

Aby  rozpocząć  ładowanie  wetknij  wtyczkę  kabla  do  dużego  gniazda  USB   z  tyłu

głośnika, a następnie podłącz swoje urządzenie zewnętrzne. 

W trakcie ładowania: dioda wskaźnika ładowania miga.

Koniec ładowania: dioda wskaźnika ładowania gaśnie.

Natężenie prądu podczas ładowania: 1,2 A

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Połącz głośnik z telefonem poprzez tryb komunikacji bezprzewodowej. 

Aby  odebrać  telefon,  naciśnij  przycisk  PLAY/PAUZA znajdujący  się  pod
wyświetlaczem głośnika. 

Aby zakończyć połączenie, ponownie naciśnij przycisk PLAY/PAUZA. 

Resetowanie urządzenia

Jeśli funkcja lampki LED lub komunikacja bezprzewodowa nie działają poprawnie,

możesz zresetować urządzenie. Aby tego dokonać, końcówką igły lub szpilki naciśnij

przycisk reset, a następnie naciśnij i przez chwilę przytrzymaj włącznik urządzenia. 


