
 

 
 
 
 

ABTS-22 
	

MANUALUL UTILIZATORULUI 
 

Boxă portabilă cu Bluetooth 
 

 

 



 

Pentru o funcţionare corectă, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual, 
înainte de utilizare. Orice adăugare ulterioară la manual nu va fi consemnată. 
Nu suntem responsabili pentru eventualele consecinţe cauzate de necitirea 
manualului.  

CARACTERISTICI: 
-Boxă Portabilă cu Bluetooth 2.1 cu Subwoofer 4inci                                                                        
-Sunet foarte clar şi Bass puternic, cu efect de sunet dinamic;  
-Cu Bluetooth A2DP, transmite wireless muzica de pe orice dispozitiv 
compatibil Bluetooth, cum ar fi telefonul mobil, Laptop,iPhone sau iPad;                                      

-Asociere simplă şi sigură pentru o operare uşor de utilizat;          
-Distanţa de conexiune de până la 10 metri;                                                   
-Cu funcţia Line-in adecvată pentru PC, MID, TV şi alte dispozitive radio;                                                                 
-Acceptă Card TF;                                                                 
-Baterie reîncărcabilă încorporată cu litiu 1000mAh;               
-Cu mâner – uşor de transportat.   

 

ACCESORII: 
 
Cablu de încărcare 
Cablu audio 
Manualul utilizatorului 
Adaptor   
 
 
SPECIFICAŢII: 
 
Versiune Bluetooth                    2.1 Suportă profile A2DP şi AVRCP 	

Distanţa de operare Bluetooth          până la 10 metri 
Boxe Dimensiune Boxă conică:2 inci 

Dimenisiune Subwoofer:4 inci 
Ieşire Boxă Conică: 2W*2,4Ω 
Ieşire Subwoofer:7W,4Ω	

Conexiuni          Card TF (cititor)                        
Jack Intrare Aux 3.5mm 	

Sursa de alimentare Baterie reîncărcabilă încorporată 1000mAh (1.5 
ore de redare cu volum maxim)	

Putere de încărcare DC 5V 1A (USB-to-micro USB charging cable 
included) 

Dimensiune produs  Ø145*256mm 



 

 

 
Panoul de comenzi: 
 

 
 

1. Jack intrare AUX 6. Redare/Pauză 
2.  Indicator LED 7. Jack încărcare 
3.  Buton Reglaj Volum +/- 8. Buton ON/OFF 
4.  Anterior 9. Slot card TF 
5.  Următor 10. Mod 

(comutare între Bluetooth, TF, AUX-IN) 



 

 
 
 
 
 

Conexiunea Bluetooth: 
1. Puneţi butonul de pornire pe poziţia “ON”, indicatorul LED albastru va clipi 

rapid, urmat de doua semnale sonore.  
2. Activaţi funcţia Bluetooth a telefonului mobil şi căutaţi dispozitivul cu 

numele “AKAI ABTS-22”, apoi conectaţi-l. IndicatorulLED albastru va clipi 
încet şi va fi urmat de trei semnale sonore, odată ce a fost conectat cu 
succes.  . 

3. Redaţi muzica de pe telefonul mobil. 
4. Apăsaţi butonul “Anterior” sau “Următor”pe dispozitiv sau pe telefonul mobil, 

pentru a reda melodia dorită.  
5. Apăsaţi butonul “Redare/Pauză” pe dispozitiv sau pe telefonul mobil, 

pentru a reda/opri muzica.    
6.  Folosiţi “Butonul Reglaj Volum “ pentru a ajusta volumul, ridicat/redus. Sau 

ajustaţi volumul telefonului mobil.   
 

Redarea muzicii de pe CardulTF: 
1. Puneţi butonul de pornire pe poziţia “ON”. 
2. Introduceţi Cardul TF în Slot, muzica stocată va fi redată în mod automat şi 

indicatorul LED va lumina continuu. 
3. În modul de redare, apăsaţi scurt butonul “Anterior” sau “Următor” pentru a 

selecta melodiile dorite; apăsaţi lung butonul pentru a derula înainte sau 
înapoi melodia 

4. Apăsaţi Redare/Pauză pentru a reda sau opri. 
5. Puneţi butonul de pornire în poziţia “OFF” atunci când nu utilizaţi 

dispozitivul. 
Observaţie: În modul de redare Bluetooth, dacă va fi introdus un card TF, 
dispozitivul va începe în mod automat să-l redea. Pentru a reveni la Modul de 
redare anterior folosiţi butonul MOD. 
 

Intrare AUX: 
Pentru alte dispozitive muzicale compatibile sau pentru Player-ul 

MP3/MP4, folosiţi cablul audio furnizat, pentru a conecta dispozitivul de la  
“Line Out” la “Aux In” al acestui aparat. Apoi apăsaţi butonul “MOD” pentru a 
comuta la modul de redare AUX-IN .  

Atunci când utilizaţi un dispozitiv extern, toate funcţiilevor fi controlate de 
către dispozitivul extern, cu excepţia butonului “Redare/Pauză”.	
 



 

Încărcarea bateriei: 
1.	Opriţi dispozitivul, puneţi cablul de încărcare furnizat în fanta de încărcare a 

dispozitivului, conectaţi celălalt la adaptorul furnizat 5V,1A, indicatorul de 
încărcare va lumina roşu continuu. 

2. Timpul de încărcare este de 3-5 ore. Când dispozitivul este încărcat complet, 
indicatorul LED nu va mai lumina. 

3. Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, vă rugăm să nu o lăsaţi la 
încărcat mai mult de 8 ore. 

Notă:  
1. Unitatea va funcţiona cu bateria cu litiu, fără conexiune cu fir. timpul de 
redare cu baterie, depinde de cât de utilizat este aparatul. Volumul ridicat, 
Bass-ul puternic al melodiilor vor folosi mai multă energie. 
2. Bateria reîncărcabilă încorporată nu poate fi înlocuită. Nu o scoateţi şi nu o 
înlocuiţi, nu aruncaţi la gunoi sau în foc. 
3. Atunci când doriţi să curăţaţi dispozitivul, folosiţi o bucată de material textil 
uscat şi moale. Pentru petele mai severe, vă rugăm să umeziţi bucata de 
material textil, numai cu apă. Orice altceva poate dizolva vopseaua sau 
deteriora materialul din plastic.  
 
 
Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate 
 

Acest simbol prezent pe produs sau pe amblaj semnifica faptul 
ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca deseu menajer 
obisnuit.Nu aruncati aparatul la gunoi la sfarsitul duratei de 
functionare ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru 
reciclare.In acest fel veti ajuta la protectia mediului inconjurator si 
veti putea impiedica eventualele consecinte negative pe care  
le-ar putea avea asupra mediului si sanatatii umane. 
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare : 

- contactati autoritatile locale ; 
- accesati pagina de internet : www.mmediu.ro 
- solicitati informatii suplimentare la magazinul de unde ati 

achizitionat produsul 
 


