
GŁOŚNIK
BTS500x*

Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

ekologICzna I przyJazna dla 
środowISka UtylIzaCJa

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem 
z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji 
odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MożeSz poMóC ChronIć środowISko!
Właściwe postępowanie ze  zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia 
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności 
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania 
i przetwarzania takiego sprzętu.

warUnkI gwaranCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne 

od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 

dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub 
punktu sprzedaży.

3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części 
zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony 
do 30 dni.

4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania 
towaru.

5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach 
indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia 

niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby 

nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, 

bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, 

odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu 

w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli 

jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt 
został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie 
musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie 
tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach 

gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

Uwaga! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

deklaraCJa
art-doM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik BtS500x jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 
dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.
pełny tekst deklaracji zgodności Ue jest dostępny pod następującym 
adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS500x/

x* – oznaczenie koloru głośnika
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Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu 
urządzenia XMUSIC. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości 
urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego 
celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem. 
Przed jego uruchomieniem zapoznaj się z tą instrukcją. Po przeczytaniu 
instrukcję należy zachować, aby można było do niej wrócić w przyszłości.

UwagI dla UżytkownIka
1. Nie otwieraj obudowy urządzenia. W środku nie ma części 

nadających się do wymiany przez użytkownika.  Pozostaw serwis 
wykwalifikowanym specjalistom.

2.  Wyłącz urządzenie, jeśli z niego nie korzystasz. Wyłącz urządzanie i odłącz 
je od zasilania, jeśli nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas.

3.  Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń 
grzewczych. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

4.  Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.
5.  Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używaj miękkiej i 

czystej szmatki. Nigdy nie używaj detergentów lub środków chemicznych. 
6.  Instrukcja jest tylko przewodnikiem dla użytkownika, a nie kryterium 

konfiguracyjnym.
7.  Używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta. 
8. Na wyposażeniu znajduje się przewód MicroUSB do ładowania 

urządzenia oraz przewód AUX.

opIS UrządzenIa
1. Gniazdo ładowania microUSB.
2. Reset urządzenia.
3. Gniazdo kart pamięci microSD.
4. Gniazdo AUX.

5. Wskaźnik LED ładowania urządzenia.
6. Długie przyciśnięcie: włączenie lub wyłączenie urządzenia. Krótkie 

przyciśnięcie: przełączenie na kartę microSD/tryb AUX/radio FM/
Bluetooth.

7. Krótkie przyciśnięcie: następny utwór. Długie przyciśnięcie: 
zwiększenie głośności.
W trybie zestawu głośnomówiącego: wyłączanie lub włączanie 
trybu AUDIO w telefonie.
W trybie radia FM: wyszukiwanie stacji.

8. Krótkie przyciśnięcie: poprzedni utwór. Długie przyciśnięcie: 
zmniejszenie głośności.
W trybie zestawu głośnomówiącego: wyłączanie lub włączanie 
trybu AUDIO w telefonie.

9. Krótkie przyciśnięcie: pauza/odtwarzanie. Długie przyciśnięcie: 
rozłączanie z urządzeniem połączonym przez Bluetooth.
W trybie zestawu głośnomówiącego: odbieranie lub rozłączanie 
połączeń.
W trybie radia FM: wyszukiwanie stacji

FUnkCJa twS (parowanIe dwóCh głośnIków)
Aby połączyć dwa głośniki BTS500x w parę, naciśnij dłużej przycisk .  
W głośnikach zacznie naprzemiennie pulsować pomarańczowa i 
niebieska dioda, a dwa głośniki sparują się automatycznie. Następnie 
włącz Bluetooth w urządzeniu, będącym źródłem dźwięku. 
Znajdź urządzenie BTS500x i połącz się z nim. Po połączeniu lewy głośnik 
poinformuje Cię komunikatem „Device Paired”, a dioda zaświeci się na niebiesko. 
Od tego momentu muzyka będzie odtwarzana przez obydwa głośniki. 

rozłąCzenIe głośnIków
Aby rozłączyć głośniki, naciśnij i przytrzymaj przycisk .  
Podwójne krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje wyczyszczenie pamięci 
parowania TWS. Głośnik poinformuje o tym komunikatem „TWS Cleared”

Model: BTS500x
Bluetooth 4.2+EDR
Napięcie ładowania 5.0V  1.0A
Pasmo przenoszenia 65Hz – 20kHz
Głośnik  2 x Ø40mm, 4Ω, 2x3,5W 
Radio FM 87.5MHz ~ 108MHz
Odtwarzane formaty MP3, WMA, WAV, FLAC
Czas ładowania od 3 do 4 godzin
Czas pracy do 6 godzin przy średniej głośności
Bateria 2200mAh 3,7V
Rodzaj karty pamięci i pojemność Maksymalnie 32 GB microSD
Wejście AUX Mini jack 3.5mm
Zakres częstotliwości 2402-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości 
radiowej 1.72dBm

Uwaga!
1. Aby użyć funkcji TWS, potrzebne są dwa głośniki BTS500x.
2. Przed uruchomieniem funkcji TWS obydwa głośniki nie mogą 

być połączone z innymi urządzeniami przez Bluetooth. W obydwu 
głośnikach diody muszą świecić się na niebiesko.

Uwaga! głośnIk Może łąCzyć SIę poprzez BlUetooth tylko 
z JednyM UrządzenIeM. aBy połąCzyć głośnIk z InnyM 
UrządzenIeM, należy UrUChoMIć głośnIk ponownIe I połąCzyć 
z UrządzenIeM. JeślI w poBlIżU znaJdUJe SIę Inne UrządzenIe 
BlUetooth, Mogą wyStąpIć zakłóCenIa w odBIorze.

 
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas 
używania wysokiego poziomu głośności.

dane teChnICzne

UwagI ogólne
1.    PRODUKTU NALEży UżyWAć ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
2.   URZąDZENIE ZGODNE Z WyMOGAMI UE


