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Informacje ogólne 

Wysokiej jakości uniwersalny i przenośny głośnik BLUETOOTH umożliwi w wygodny sposób odsłuch 

muzyki w każdym miejscu i czasie. 

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej obudowie z telefonu 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...). 

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

• Może działać jako głośnik przy rozmowach telefonicznych np. konferencjach lub w samochodzie, a 

także idealnie sprawdzi się w domu, na pikniku, podczas podróży i wszędzie tam gdzie chcemy się 

cieszyć ulubioną muzyką z telefonu. 



• Sterowany jest za pomocą urządzenia udostępniającego muzykę, np.Smartfon. Można regulować 

głośność, pauzować odtwarzanie, zmieniać odtwarzane utwory. 

• Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatorka - wystarczy ładować go 3-4 godziny by 

cieszyć się grającą muzyką przez długi czas. 

• Akumulator ładuje się poprzez USB (w zestawie) 

 
 Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia: 
 
 
1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć wcisnąć przycisk znajdujący się na bocznej obudowie.. 
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą urządzenia Bluetooth np.smartfon 
3. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia kablem USB-Mi-
croUSB do komputera lub ładowarki sieciowej USB (brak w zestawie) 
4. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 4 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie 
urządzenia. W czasie ładowania pali się czerwona dioda „status”. 

 
 
 
 
Opis przycisków: 
 

1. (V-) / ▮◀◀ :  Ściszenie 
Długie naciśnięcie zmniejsza głośność. 
W trybie muzyki, krótkie naciśnięcie przełącza na poprzedni utwór. 

2. (V+) / ►►▮ :  Zwiększenie głośności 
Długie naciśnięcie zwiększa głośność. 
W trybie muzyki, krótkie naciśnięcie przełącza na następny utwór. 
Sygnał dźwiękowy sygnalizuje maksymalną głośność urządzenia.  

3. MODE:  Przełącznik trybu 
Tryby: Bluetooth / radio FM. 

4. ►▮ / SCAN: Odtwarzanie/Pauza 
Pauza i odtwarzanie w trybie odtwarzania. 
W trybie radia: automatyczne wyszukiwanie stacji i zapamiętanie ich. 

5. ON/OFF Włącznik 
Pozwala włączyć/wyłączyć urządzenie. 

 
 

Jak wyłączyć i wyłączyć? 
WŁĄCZENIE: Ustawić klawisz w pozycję ON. 
WYŁĄCZENIE: Ustawić klawisz w pozycję OFF. 
 
 

Podłączenie urządzeń Bluetooth (telefon komórkowy/Laptop/IPHONE /IPAD, itd.) 
1. Włączyć głośnik i upewnić się, że jest w trybie Bluetooth. Migocze wskaźnik 
niebieski i słychać piski. 
2. W posiadanym smartfonie lub PC, znaleźć AOJiA na liście urządzeń Bluetooth i 
wybrać do sparowania. 
3. Po pomyślnym sparowaniu głośnik wyda pisk a w posiadanym telefonie będzie 
uwidocznione podłączenie głośnika. Jeśli podczas parowania będzie wymagane 
wprowadzenie hasła, to proszę wprowadzić "0000". 
4. Po pomyślnym podłączeniu, urządzenia z Bluetooth mogą być odtwarzane poprzez 
głośnik. Wskaźnik niebieski będzie powoli migotał w trybie odtwarzania przez 



Bluetooth. 
 

Odtwarzanie muzyki z karty pamięci/pendrive/AUX 
1. Włączyć głośnik. 
2. Włożyć kartę pamięci / pamięć pendrive. 
3. Za pomocą przewodu wejścia AUX można podłączyć mikrofon poprzez miniJack. 

 

Ładowanie głośnika 
Przed pierwszym użyciem proszę naładować głośnik. Aby głośnik naładować, proszę 
wetknąć wtyk mikro USB do portu USB głośnika a drugi wtyk USB do portu komputera 
lub do zasilacza USB (nie załączony). Pełne ładowanie akumulatora może trwać do 8-ciu 
godzin (przy pierwszym ładowaniu proszę czas ładowania wydłużyć). Po pełnym 
naładowaniu czerwony wskaźnik się wyłączy. 
 
 

Korzystanie z Radia FM 
Nacisnąć klawisz MODE, by przejść do trybu FM. Krótkie naciśnięcie klawisza ►▮/ SCAN sprawi 
automatyczne wyszukiwanie kanałów. Niebieski wskaźnik będzie migotał. Po 
zakończeniu wyszukiwania system automatycznie się ustawi na pierwszej znalezionej 
stacji. Aby stację zmienić krótko nacisnąć (-) lub (+). 

Uwaga: Dla lepszego odbioru FM proszę włożyć kabel USB do portu ładowania. Działa on jako antena! 
 
 
 
 
 

Często zadawane pytania: 
 
Nie można połączyć się i odtwarzać 

1) Sprawdzić ustawienia Bluetooth w posiadanym telefonie lub PC. (Niektóre PC nie 
mogą być użyte do audio Bluetooth) 
2) Sprawdzić czy głośnik jest prawidłowo naładowany. Jeśli czerwony wskaźnik 
migocze po włączeniu głośnika, to proszę go naładować. 
3) Proszę wyłączyć urządzenie, sparować ponownie urządzenia Bluetooth i spróbować 
ponownie. 

*Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemów, to proszę skontaktować się ze 
sprzedawcą. 
 
Zły odbiór radiowy 

★ Ponownie wyszukać stacje w otwartej przestrzeni 

★ Dla lepszego odbioru FM proszę włożyć kabel USB jako antenę zewnętrzny 


