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MANUAL DE UTILIZARE 

BOXA LED PORTABILA CU BLUETOOTH 

 

 



 

Stimate client,   
Va multumim pentru ca ati achizitionat Boxa LED cu Bluetooth AKAI ABTS-900. 
Pentru a asigura o functionare corecta, va rugam sa cititi cu atentie acest manual 
de utilizare inainte de operare.  
 

Instructiuni importante de siguranta 
◆ Acest produs este conceput astfel incat sa fie protejat impotriva stropilor de apa 
pulverizati pe toate unghiurile. Scaparea produsului complet in apa, poate duce la 
derioararea lui. 
◆ Pastrati boxa departe de orice sursa de caldura  
◆ Ajustati volumul la un nivel adecvat, astfel incat sa evitati deterioararea auzului, sau a 
produsului in sine.  
◆ In cazul in care nu utilizati boxa pentru o perioada indelungata de timp, va rugam sa o 
reincarcati o data pe luna, pentru a preveni deteriorarea bateriei cu litiu. 
 
Caracteristici 
 
1. Doua teme multi-color cu LED-uri  
Teme de lumina complete care se sincronizeaza cu muzica. 
2. Functie Hands-Free si redare muzica prin Bluetooth de pe telefonul mobil.  
Redare muzica prin Bluetooth 3.0 stereo si suport Hands-Free. 
3. NFC (Near Field Communication) 
Asociere printr-o singura apasare cu functia NFC a Smartphone-ului. 
4.  Redare muzica de pe Micro Cardul SD 
Suport de redare pentru toate fisierele MP3. 
5.  Aux In 
Functioneaza ca difuzor extern prin conectarea la o sursa audio de calculator, telefon 
mobil, PSP/MP3/MP4, etc.  
6.  Incarcare prin USB 
Functia de incarcare se realizeaza folosing cablul  
7. Radio FM  
Suport functie Radio FM . 
 
Date Tehnice 
Tensiune de alimentare current continuu: DC 5V 
Impedanta: 4Ω 
Putere de iesire: 2 * 3.0W 
Mufa Jack Aux In: 3.5mm 
Greutate Neta: 410g 
Dimensiuni: 184.7mm* 73.3mm* 81.0mm 
 
 
 
 



 

Continutul Pachetului  
Boxa portabila cu Bluetooth  
Cablu Micro USB  
Manual de utilizare 
Cablu Audio 3.5mm  
 
 
 
Butoane si conexiuni 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

Mod de operare usor 
1.  
1) In timpul redarii muzicii, apasati scurt butoanele  pentru a comuta la melodia 
anterioara/urmatoare.  
2) Apasati lung in mod continuu butoanele pentru a reduce/mari volumul.  
2. M 
Apasati scurt butonul M pentru a comuta modul de redare intre Bluetooth/ Micro Card SD/ 
FM/ AUX IN.  

3.  
Apasati scurt pentru a schimba Tema LED-urilor. 
4.  
Apasati lung butonul  si mentineti pentru 2 secunde pentru a porni boxa, indicatorul va 
lumina albastru. Apasati lung butonul  pentru a opri boxa.  
Apasati scurt butonul  pentru pauza/ redare/ mute/ a raspunde la telefon/ a termina 
apelul telefonic. 
 
5. Indicator luminos 
 
Instructiuni 
 
1. Bluetooth 
(1) Asociere Bluetooth  
Apasati butonul M pentru a intra in modul Bluetooth si activati functia Bluetooth a 
telefonului mobil/ alte dispozitive. Cautati alte dispositive Bluetooth, cand ati gasit 
“ABTS-900”, va rugam sa-l asociati. Boxa va confirma vocal conexiunea “Bluetooth 
Mode”.  
(2) Functia NFC (Este necesar ca telefonul mobil sa aibe functia NFC si boxa sa fie in 
modul Bluetooth. 
Activati functia NFC a telefonului mobil si puneti-l in contact cu zona activa a functiei NFC 
a boxei. Telefonul mobil va va reaminti sa va asociati cu dispozitivul cu Bluetooth.Selectati 
“DA” pentru a indeplini asocierea. 

 
 



 

(3) Redare muzica prin Bluetooth  
Va rugam sa activati telefonul mobil sau alte dispozitive de redare si Boxa va reda muzica 
aleasa.  
(4) Functia de apelare telefon mobil prin Hands-free  
Dupa asociere, folositi telefonul mobil pentru apel telephonic si box ava intra in modul 
Hands-Free. 
Atunci cand primiti un apel, apasati scurt butonul  pentru a raspunde, reapasand 
butonul veti inchide apelul. Apasati de doua opri butonul  si boxa va reapela ultimul 
numar de telefon.  
 
2. Teme LED-uri  
Apasati scurt butonul  pentru a comuta intre temele cu LED-uri. Exista doua teme 
luminoase diferite.  

                         
 
 
Nota: Tema “CLUB” este afisata doar atunci muzica este redata 
 
3. Redare muzica de pe Micro Cardul SD 
Inserand Micro Cardul SD in boxa, aceasta va intra in modul card de memorie si va 
incepe redarea de muzica de pe Micro Card in mod direct. (boxa va confirma vocal “PLAY 
BY TF CARD”)  
Boxa are suport de redare pentru format MP3/WMA.   
 

 



 

4. Radio FM  
Apasati butonul M pentru a intra in modul FM. (Boxa va confirma vocal “FM mode” )  
Apasati scurt butonul  si veti intra in modul automat de cautare.   
In modul FM, apasati scurt butoanele  pentru a comuta la canalul radio 
anterior/urmator. 
 
5. Aux In  
Utilizati cablul audio de 3.5 mm inclus, plentru a conecta boxa la o sursa audio (calculator, 
MP3/MP4, telefon mobil). Apasati scurt butonul M pentru a intra in modul AUX IN (Boxa 
va confirma vocal “AUX mode”). Boxa va reda muzica de la sursa audio externa.   
Nota: Un nivel scazut de incarcare a bateriei va afecta calitatea sunetului muzical, va 
rugam sa incarcati boxa folosind un adaptor de 5V 1A, cat mai curand. 
 
8. Incarcarea Boxei  
Boxa are are o baterie cu litiu incorporata. Folositi cablul USB inclus pentru a conecta 
boxa la computer sau la un adaptor de buna calitate de 5V/1000mA.. In timpul incarcarii, 
indicatorul LED va lumina portocaliu. Atunci cand incarcarea s-a efectuat, indicatorul LED 
nu va mai lumina, (se va stinge).  
 
Depanare  
 
1. Cum sa procedez in cazul in care boxa nu se poate asocia cu dispozitivul 

Bluetooth si nu poate reda muzica in mod corespunzator? 
 

Va rugam sa verificati in specificatiile/ manualul de utilizare al dispozitivului cu 
Bluetooth, daca dispozitivul poate suporta transmisia audio stereo A2DP. Daca da, va 
rugam sa activati modul stereo A2DP. 

 
2. Cum sa procedeaz in cazul in care Micro Cardul SD nu functioneaza  
 

(1) Asigurati-va ca Micro cardul SD este in stare buna de functionare. De asemenea 
verificati daca fisierele audio sunt in formatul corect – MP3/WMA.  
 

(2) In afara de situatia mai sus mentionata, problema poate fi cauzata de 
compatibilitatea Micro cardului SD.  
Va recomandam sa formatati Micro Cardul SD in format de fisiere FAT32.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEZAFECTAREA echipamentelor electrice si electronice uzate 
 Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că 
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu 
aruncaţi aparatul la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci 
duceţi-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veţi 
ajuta la protejarea mediului înconjurător şi veţi putea împiedica eventualele 
consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător şi veţi 

putea împiedica eventualele consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului şi 
sănătăţii umane. 
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare: 

− Contactaţi autorităţile locale; 
− Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro; 
− Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. 

 


