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GŁOŚNIK BLUETOOTH LED 

 



Zawartość opakowania: 

 

1. Głośnik 

2. Instrukcja obsługi 

3. Przewód ładujący micro USB 

4. Kabel wejścia AUX z wtykiem 3,5 mm 

 

 

Elementy urządzenia 

  

1. Przycisk wł./wył.: przytrzymać przycisk „1”, aby włączyć lub 

wyłączyć urządzenie. 

2. /▶II Przycisk mikrofonu/odtwarzania/wstrzymania: nacisną

ć przycisk „2”, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie muzyki lub 

odebrać/zakończyć połączenie. 



3. Przycisk przełączania trybu: nacisnąć przycisk „3”, aby przełączyć 

między trybem Bluetooth/TF/USB/Aux. 

4. ☼  Przycisk LED: przytrzymać przycisk „4”, aby włączyć lub 

wyłączyć światło. Nacisnąć przycisk „4”, aby włączyć tryb konwersji 

LED. 

5. ▶▶I /+: przycisk zwiększania głośności/następnego utworu: 

nacisn ą ć  przycisk „5”, aby przełączyć na następny utwór. 

Przytrzymać przycisk, aby zwiększyć głośność. 

6. -/I◀◀: przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu: 

nacisn ą ć  przycisk „6”, aby przełączyć na poprzedni utwór. 

Przytrzymać przycisk, aby zmniejszyć głośność.  

7. RESET 

8. Port wejścia AUX 3,5 mm 

9. Gniazdo kart Micro SD  

10. Port micro USB (5 V DC do ładowania) 

11. Interfejs USB 

12. Wskaźnik 

 

Ładowanie 

Uwaga! Przed pierwszym użyciem upewnić się, że wbudowany akumulator 

jest całkowicie naładowany. 



Ładowanie głośnika: 

Podłączyć wtyk na jednym końcu kabla micro USB lub USB 

(w zestawie) do portu micro USB lub USB głośnika, a następnie 

wtyk na drugim końcu do komputera PC lub ładowarki USB. Gdy 

poziom energii akumulatora jest niski, zostanie wyemitowany 

komunikat głosowy. Podczas ładowania świeci czerwony wskaźnik. 

Zgaśnie po zakończeniu ładowania. 

Akumulator jest integralną częścią urządzenia. Nie wolno go 

wymontowywać ani wymieniać. Może to spowodować utratę 

gwarancji lub uszkodzenie urządzenia. 

 

Parowanie Bluetooth 

Włączyć głośnik. Na telefonie komórkowym obsługującym Bluetooth lub 

innym urządzeniu wyszukać nazwę parowania BTL-324, aby sparować 

głośnik. Pomyślne sparowanie jest sygnalizowane wyświetleniem na 

ekranie komunikatu „BTL-324” i krótkim sygnałem dźwiękowym. 

 

Funkcja zestawu głośnomówiącego  

Po odebraniu połączenia nacisnąć przycisk „2” jeden raz, aby je odebrać. 

Ta sama czynność pozwala na zakończenie połączenia. Przytrzymać 

przycisk „2”, aby odrzucić połączenia. Nacisnąć przycisk „2” dwa razy, aby 

ponownie wybrać ostatnio wybierany numer. 

 

Odtwarzacz MP3 

Uwaga! Karta micro SD lub dysk flash USB musi mieć system plików 

FAT32. Maksymalna obsługiwana pojemność to 32 GB. 



  



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi. 

 

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S  

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, 

komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i 

środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia 

elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się 

właściwie. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone 



przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol 

oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie 

powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz 

powinny być wyrzucane oddzielnie. 

 

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, 

wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi 

recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić 

środowisku. 

 

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać 

bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do 

recyklingu, bądź inne miejsca zbiorki. Urządzenia i baterie mogą być też 

odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są 

w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.  

 

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BTL-324 jest 

zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 

dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. 



Wpisz numer modelu: BTL-324. Przejść na stronę produktu. Dyrektywa 

RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania.  

Zakres częstotliwości pracy: 130Hz~20KHz  2402MHz~2480MHz 

 

Maks. moc wyjściowa:5w x 2 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 
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