
AX20 strong bass speaker 

Instrukcja obsługi 

 

Akcesoria:  

1. Kabel Micro USB( do ładowania )  

2. Kabel 3.5mm Audio ( kabel AUX-in ) 

3. Instrukcja obsługi 

 

Połączenie Bluetooth:  

Włącz głośnik poprzez długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 2-3 sekundy. 

Niebieska lampka LED będzie szybko migać. Głośnik wszedł w tryb parowania Bluetooth.  

 

Podłącz do telefonu komórkowego/tablet/komputera:  

1. Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie 

2. Przejdź do ustawień Bluetooth telefonu, przeskanuj w poszukiwaniu nowych urządzeń 

Bluetooth  

3. Znajdź urządzenie AX20 na telefonie, naciśnij nazwę urządzenia I sparuj je  

z telefonem. 

4. Jeśli twój telefon poprosi o hasło parowania , wpisz  ”0000” I potwierdź 

5.  Po udanym parowaniu, głośnik wyda dynamiczny dźwięk, zaś lampka LED zapali się 

na niebiesko. 

UWAGA: Czas parowania jest inny dla każdego telefonu komórkowego. Urządzenia 

musisz parować tylko za pierwszym razem, później urządzenia będą parować się 

automatycznie. Głośnik może zapamiętać 8 urządzeń, z którymi był wcześniej parowany. 

  

Funkcja AUX-in 

Głośnik posiada również jedno wejście audio typu AUX, to prosty sposób na połączenie 

urządzenia bez funkcji Bluetooh z głośnikiem. Połącz swój telefon/mp3, komputer/laptop 

za pomocą 3.5' kabla jack. Wtedy możesz odtwarzać muzykę za pomocą połączenia 

kablowego. 

Niski poziom baterii: Głośnik wyda ostrzegawczy dźwięk, a lampka LED zaświeci się na 

czerwono, aby przypomnieć o konieczności podłączenia urządzenia do zasilania (poziom 

baterii wynosi wtedy jedynie 10%). 

 

 

Ładowanie I podłączenie do komputera :  

Podłącz głośnik do komputera za pomocą kabla ładowania Micro USB. Jeśli 

zapaliła się czerwona lampa LED, oznacza to, że głośnik jest w trakcie ładowania. 

Czerwona lampka LED zgaśnie po naładowaniu urządzenia.  

( ładowanie trwa 3-4h.) 



 

Specyfikacja: 

 

- Bluetooth 4.0 Class II, meet A2DP V1.2, AVRCP V1.4 profiles agreement. 

- Zasięg transmisji: do 10m (odległość transmisji może się różnić w zależności  

 od czynników środowiskowych i zakresu funkcjonalnego innego urządzenia) 

- Maksymalna moc wyjściowa: 2*10W 

- Rozmiar：200*60*64mm 

- Stosunek sygnału do szumu S / N: ≥ 80dB 

- Zakres częstotliwości: 60Hz-20KHz 

- Napięcie znamionowe: 3.7V DC 

- Bateria: built-in lithium battery, 7.4V/2000mA 

- Pobór prądu: 5V ± 0.25V,1A 

- Czas ładowania: 3-4 h 

 

 

Obsługa bezdotykowa , głośność, zmiana utworu :  

 
 

 

 



1) Tryb：naciśnij krótko przycisk M，można zmienić tryb kart TF，ustawić Bluetooth， 

przytrzymaj przycisk dłużej by rozłączyć Bluetooth. 

2) Ścisz 

3) Pogłośnij 

4) Poprzednia piosenka 

5) Następna piosenka 

6) Odtwórz/pauza/obsługa bezdotykowa :kiedy głośnik jest w trybie Bluetooth, naciśnij 

krótko aby odtworzyć lub włączyć pauzę muzyki , Podczas połączenia przychodzącego, 

naciśnij krótko aby odebrać, ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje rozłączenie 

połączenia I powrót do grania muzyki, przytrzymaj przycisk przez 2-3 sekundy, aby 

ponownie wybrać numer poprzedniego połączenia 

7) Wskaźnik LED  

8) Czytnik kart TF: kiedy karta jest włożona do czytnika TF, głośnik może zmienić tryb 

karty TF automatycznie, usłyszysz wtedy dźwięk ostrzegający o zmianie, głośnik będzie 

grał muzykę z karty przez 2 minuty, zielona lampka LED będzie się świecić (upewnij się, 

że na karcie znajdują się pliki z muzyką w formacie MP3 lub WAV) 

9) Wejście Aux: aby odtworzyć muzykę z telefonu, możesz też podłączyć go za pomocą 

3.5 mm kabla audio  

10) Wejście na kabel Micro USB do ładowania 

11) Przytrzymaj przez 2-3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć 

 

UWAGA :  

1. W trybie Bluetooth, gdy kabel 3.5mm audio jest podłączony, głośnik automatycznie 

przełączy się na nadawanie dźwięku za pośrednictwem kabla 

2. Wyłącz nieużywany głośnik, aby zapobiec rozładowaniu 

 

LED status: 

1.Bluetooth status: migająca niebieska lampka, gdy paruje. Święcąca nieprzerwanie 

niebieska lampka, gdy głośnik jest połączony. 

2. Połączenie za pomocą kabla: święcąca zielona lampka 

3. Aktywny czytnik kart MicroSD: święcąca zielona lampka 

4. Ładowanie: święcąca czerwona lampka 

5. Ładowanie zakończone: czerwona lampka gaśnie 

 

Rozwiązywanie problemów:  

 

1. Mój telefon komórkowy nie może znaleźć żadnych nowych urządzeń Bluetooth?   

a) Upewnij się, że głośnik Bluetooth wszedł w tryb parowania 

b) Upewnij się, że głośnik znajduje się w zasięgu telefonu;  

 

2. Urządzenia Bluetooth nie parują się 

a) Upewnij się, że twój telefon komórkowy dopuszcza nowe połączenia lub czy nie 

przekroczyłeś maksymalnej dozwolonej liczby połączeń za pomocą. Jeśli problem nadal 

występuje poszukaj rozwiązania w instrukcji obsługi telefonu. 



b) Upewnij się, że wpisałeś poprawne hasło parowania(“0000’). Upewnij się,  

że urządzenie, w którym chcesz się połączyć obsługuje kod “0000”. 

 

3. Mój głośnik nie odtwarza muzyki/ odbiera połączeń telefonicznych, kiedy jest połączony 

z telefonem za pomocą Bluetooth?  

a) Upewnij się, że Bluetooth w twoim telefonie komórkowym obsługuje A2DP  

  i HSF(obsługa bezdotykowa);  

b) Upewnij się, że twój telefon komórkowy Bluetooth znajduje się w zasięgu głośnika 

 

5. Kiedy głośnik jest sparowany z komputerem, Windows prosi o nowe sterowniki?  

Czy możecie go dostarczyć? 

Nie możemy. Sterowniki bluetooth A2DP/HSF mogą być potrzebne do odtwarzania 

dźwięków stereo poprzez połączenie za pomocą bluetooth. Jednak sterowniki są 

potrzebne twojemu komputerowi, nie głośnikowi. Różne moduły Bluetooth mogą 

wymagać innych sterowników. Proszę skontaktować się z producentem komputera lub 

modułu bluetoth w celu pozyskania aktualnych sterowników. 

 

5. Dlaczego nie mogę zdalnie włączyć pauzy, odtwarzać, przełączać piosenek podczas 

odtwarzania muzyki?  

a) Kiedy używasz połączenia za pomocą kabla, nie możesz sterować przyciskami 

znajdującymi się na głośniku.  

b) Ta funkcja wymaga, aby urządzenie Bluetooth sparowane z głośnikiem obsługiwało 

AVRCP (Profil zdalnego sterowania Audio/Video). Upewnij się, że telefon komórkowy lub 

inne urządzenie obsługują Bluetooth AVRCP. 

 

 

Informacje o bezpieczeństwie:  

Przeczytaj poniższe zalecenia przed użyciem głośnik bluetooth.   

a) Dbaj o to by głośnik nie zamókł.  

b) Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub gorących 

miejsc. Wysokie temperatury skracają żywotność podzespołów elektronicznych, niszczą 

baterię i zakłócają działanie niektórych części z tworzyw sztucznych..  

c) Nie należy wystawiać produktu na działanie bardzo niskiej temperatury. Może to 

spowodować uszkodzenie wewnętrznego obwodu drukowanego..  

d) Nie próbuj rozmontowywać produktu, gdyż może ona ulec uszkodzeniu. O pomoc 

poproś profesjonalistę. 

e) Nie pozwól urządzeniu upaść na podłogę lub inną twardą powierzchnię. Wewnętrzny 

układ może ulec uszkodzeniu..  

f) Nie czyść produktu silnymi detergentami I chemikaliami.  

g) Uważaj aby nie zarysować obudowy, szorstkimi lub ostrymi przedmiotami.  


