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Instrukcja obsługi
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA

1. Nie otwierać obudowy urządzenia.
W środku nie ma części nadających
się do wymiany przez użytkownika.
Należy zlecić naprawę serwisowi,
który zostanie wskazany przez
producenta.
2. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane
należy je wyłączyć.
3. Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
grzewczych. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
4. Mimo, że urządzenie jest wodoodporne, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Do czyszczenia zewnętrznych
powierzchni urządzenia używać

miękkiej, czystej szmatki. Nigdy nie
stosować detergentów lub środków
chemicznych.
6. Instrukcja jest tylko przewodnikiem
dla użytkownika, a nie kryterium
konfiguracyjnym.
7. Używać tylko akcesoriów określonych przez producenta.

5.0
5.0V 2.0A

Impedancja

6Ω

Funkcja TWS

TAK

Częstotliwość FM

87.5MHz - 108MHz

Odtwarzane formaty Bluetooth

AVRCP, HFP, A2DP

Czas ładowania

do 4 godzin

Czas pracy

do 8 godz. przy 50% głośności

Bateria

2500mAh, 7.4V

Wejście AUX

Mini Jack 3,5mm

Wodoodporność

IPX6

Częstotliwość pracy

2402-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości

do 20dBm

UWAGI OGÓlNE
1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik jest
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji
zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:
http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS850/.
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NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję
OBSłUGI I jEj PRZESTRZEGAć!
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.

OPIS URZĄdZENIA

Napięcie ładowania

Imped

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli,
dokonując zakupu urządzenia marki XMUSIC. Jesteśmy
przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie
zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego
użytkowania.

dANE TEChNICZNE
Bluetooth

Napięc

WPROWAdZENIE
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TWS (Tryb bezprzewodowego stereo, wymagane
dwa głośniki BTS850).
TWS wskaźnik.
Microfon.
Tryb Bluetooth.
Poprzedni utwór / głośność -.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
Następny utwór / głośność +.
Odtwórz / pauza.
Wskaźnik połączenia Bluetooth.
Włącz / Wyłącz / Przycisk zmiany trybów.
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Slot ładowania Typu-C.
Wskaźnik ładowania.
USB Slot / Power Bank Slot.
Gniazdo AUX.

Zawartość opakowania:
1. Głośnik BTS850.
2. Przewód zasilający Typu-C.
3. Przewód AUX.
4. Instrukcja obsługi.

PIERWSZE URUChOMIENIE
I OBSłUGA
1. Uruchamianie urządzenia
Aby uruchomić urządzenie przytrzymaj przycisk .
Po każdym uruchomieniu urządzenia, głośnik włączy
się w trybie Bluetooth.
2. Tryb Bluetooth
1) Przełącz głośnik w tryb Bluetooth naciskając przycisk .
2) Włącz Bluetooth na twoim telefonie i wyszukaj urządzenia w pobliżu. Głośnik BTS850 wyświetli się na liście
urządzeń dostępnych do sparowania, wybierz głośnik

z listy. Gdy urządzenia połączą się, głośnik zakomunikuje „Device paired”, a niebieska dioda informująca o
połączeniu urządzenia z głośnikiem przestanie migać
i zapali się na stałe.
3) Wybierz na telefonie preferowany utwór, a głośnik
zacznie odtwarzanie wybranego utworu.
4) Głośnik po ponownym uruchomieniu połączy się z
ostatnim sparowanym urządzeniem automatycznie.
Długie przytrzymanie przycisku spowoduje rozłączenie aktualnego połączenia Bluetooth pomiędzy
sparowanymi urządzeniami. Głośnik zakomunikuje
utratę połączenia komunikatem „Device disconnected”.
Po tym komunikacie głośnik może być sparowany z
innym urządzeniem.
3. Tryb FM (radio)
Przy korzystaniu z trybu FM zaleca się podłączenie
przewodu audio dołączonego do zestawu, który będzie
działał jako antena.
1) Aby wejść w tryb „FM” naciśnij przycisk , usłyszysz
komunikat „FM radio mode”.
2) Przytrzymaj przycisk
aby głośnik rozpoczął
wyszukiwanie dostępnych częstotliwości radiowych.
Gdy głośnik zakończy wyszukiwanie zatrzyma się
na jednej z nich. Możesz również ręcznie zakończyć
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wyszukiwanie naciskając ponownie przycisk . Aby
przełączać się pomiędzy znalezionymi częstotliwościami, przytrzymaj przyciski „+” lub „-”.
3) Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność odtwarzanego dźwięku, naciśnij przyciski „+” lub „-”.
4. Odtwarzanie muzyki za pomocą portu USB i
zewnętrznego nośnika pamięci
Włóż dysk zewnętrzny z muzyką do odtwarzania. Naciśnij
przycisk , aby głośnik wszedł w tryb odtwarzania z
nośnika pamięci zewnętrznej. Głośnik zakomunikuje
wejście w tryb USB komunikatem „USB mode” i zacznie
odtwarzanie utworów z nośnika pamięci.
UWAGA: URZĄdZENIE OBSłUGUjE NOŚNIKI PAMIęCI
ZEWNęTRZNEj O MAKSyMAlNE PAMIęCI dO 32GB
I WSPIERA NASTęPUjĄCE FORMATy AUdIO: MP3,
WMA, WAV, FlAC.
5. Tryb AUX
Użyj przewodu AUX 3.5mm do połączenia z żądanym
źródłem muzyki (PC, MP3/MP4, telefon) i naciśnij przycisk , aby wejść w tryb AUX. Głośnik zakomunikuje
połączenie urządzeń za pomocą przewodu komunikatem „AUX in”. Głośnik będzie odtwarzać muzykę z
podłączonego urządzenia.

6. Funkcja POWER BANK
Połącz przewodem USB głośnik oraz drugie urządzenie,
które chcesz naładować. Gdy głośnik ładuje urządzenie
zewnętrzne, pod portem USB świeci się zielona dioda.
7. Funkcja inteligentnego oszczędzania energii
Głośnik wyłączy się automatycznie w następujących
przypadkach:
1) Jeśli po sparowaniu urządzenie nie będzie ono
użytkowane przez 10 minut.
2) Jeśli po zatrzymaniu odtwarzania w dowolnym trybie
przez 10 minut nie wykonamy żadnej akcji, urządzenie
wyłączy się automatycznie.
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8. Funkcja TWS (parowanie dwóch głośników)
Funkcja TWS działa tylko w trybie BLUETOOTH.
Aby połączyć dwa głośniki BTS850 w parę, upewnij
się, że głośniki są włączone oraz znajdują się w trybie
Bluetooth.
Naciśnij przycisk parowania
na jednym z głośników, aby przejść do trybu TWS, następnie przyciśnij
przycisk parowania na drugim urządzeniu.
Po sparowaniu dwóch głośników, wskaźniki TWS
przestaną migać i zapalą się na stałe.
Gdy połączysz się telefonem z głośnikiem, możesz
odtwarzać muzykę bezprzewodowo na obu głośnikach.
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rozłączanie głośników
Aby rozłączyć funkcję tWS, naciśnij krótko przycisk
. Gdy chcesz wyczyścić pamięć parowania tWS
przytrzymaj długo powyższy przycisk.
UwaGa!
1. Aby użyć funkcji tWS, potrzebne są dwa głośniki
BtS850.
2. Przed uruchomieniem funkcji tWS obydwa
głośniki nie mogą być połączone z innymi urządzeniami przez Bluetooth.
UwaGa!
Głośnik może łączyć się przez Bluetooth tylko z jednym
urządzeniem. Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się
inne urządzenie Bluetooth, mogą wystąpić zakłócenia
w odbiorze.

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

czyszczenie i konserwacja
Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej szmatki,
aby przetrzeć zewnętrzną obudowę głośnika. Nie ingeruj
w obudowę urządzenia w celu wyczyszczenia środka
produktu i nie stosuj mocnych środków czystości.
Produkt posiada klasę wodoodporności IPX6, mimo
to nie można myć go w zmywarce lub pod bieżącą
wodą w zlewie.
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Głośnik
nie ładuje
urządzenia
zewnętrznego/ Nie
ładuje się.

Nie działa
radio.

w

użycie złego przewodu zasilającego, nieprawidłowe jego
włożenie lub korzystanie z nie
tego portu.

problem

aby

Aby naładować urządzenie zewnętrzne
wepnij przewód zasilający do portu
uSB typu A głośnika. Jeśli chcesz naładować głośnik użyj przewodu zasilającego z zestawu głośnika, podłączając
go końcówką typu-C do portu typu-C
głośnika, a drugą końcówkę typu A
włóż do portu uSB A zasilacza. Zawsze
upewnij się czy końcówki kabla są
dobrze i do końca włożone.

Niewłaściwa ładowarka.

Aby naładować głośnik używaj ładowarki z właściwymi parametrami 5V
2A.

Brak sygnału.

Podłącz przewód audio do głośnika i
upewnij się, że w twoim obszarze jest
dostatecznie dobry sygnał radiowy
oraz nie występują zakłócenia.

Dana częstotliwość nie jest
już osiągalna przez zmianę
lokalizacji.

Wyszukaj ponownie dostępne
częstotliwości radiowe.

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:

o
szego

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem,
razem z odpadami domowymi. urządzenie należy
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moŻliwa przyczyna

rozwiązanie

Brak możliwości połączenia się z
głośnikiem.

Bluetooth na telefonie jest
wyłączone. telefon nie obsługuje transmisji A2DP.

Włącz Bluetooth na telefonie.
upewnij się, że twoje urządzenie
wspiera transmisje A2DP.

W pobliżu znajduje się zbyt
dużo urządzeń z włączonym
modułem Bluetooth, co wprowadza zakłócenia i uniemożliwia połączenie.

Wyłącz inne urządzenia Bluetooth.

Głośnik nie
reaguje na
wciskanie
przycisków.

System oprogramowania
głośnika napotkał błąd co
uniemożliwiło dalsze działanie
urządzenia.

Przytrzymaj przycisk Wł./ Wył, aby
zresetować urządzenie.

Głośnik nie
odtwarza
muzyki z
nośnika
pamięci
przenośnej.

Sprawdź czy urządzenie
użyj urządzenia wspierającego
współpracuje z protokołami
protokoły głośnika. użyj mniejszego
przedstawionymi w instrukcji
nośnika pamięci przenośnej.
obsługi. Sprawdź czy pamięć
nośnika pamięci nie przekracza
32GB.
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rozwiązywanie problemów
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Głośnik
nie ładuj
urządzen
zewnętrz
nego/ Ni
ładuje się

zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

6. G
a

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.
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c

d

warUnki Gwarancji
1.
2.

3.
4.
5.

ARt-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub
punktu sprzedaży.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności
sprowadzenia części zamiennych od producenta,
termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące od daty wydania towaru.
Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie
w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
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6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
ktrylub termicznych,
ięcia
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez
nego
firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
ików
producenta,
ania
d. części z natury łatwo zużywalnych takich
jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła,
półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów,
ione
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
oszt
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy
eenia
ograniczajeżeli
anipo wykonaniu w okresie gwarancji czterech
o lub
napraw
nadal występują w nim wady.
wynikających
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
zy sprzedanej.
ności
serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka
enta,
sprzedaży detalicznej, w której produkt został
0na
dni. terytorium
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
si 24
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
lub
wymiany
może spowodować nieuznanie gwarancji.
cznie
stwa
ji jest przed-

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.

Cały cza
różnić o
do użyt

arT-D
nume
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namionowej z
nie gwarancji.

GŁO
BtS
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

arT-Dom sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
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