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Stimate client,   
Va multumim ca ati achizitionat aceasta boxa cu Bluetooth si lantern pentru bicicleta. 
Pentru a asigura o functionare corecta, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte 
de utilizare.  
 

Instructiuni importante de siguranta 
�Acest produs este conceput astfel incat sa fie protejat de stropi de apa din toate unghiurile. 
Scaparea produsului in apa poate deteriora aparatul 
� Tineti boxa departe de orice sursa de caldura.  
� Reglati volumul la un nivel adecvat, astfel incat sa evitati deteriorarea auzului sau a produsului 
in sine. 
� Daca nu utilizati produsului pentru o perioada indelungata de timp, va rugam sa incarcati bateria 
o data pe luna, pentru a preveni deteriorarea bateriei cu litiu.  
 
INDICATORI LUMINOSI 

ALIMENTAREA 

Pornit 
Indicator luminos albastru permanent, intermitent atunci cand cautati un 
dispozitiv Bluetooth. 

Oprit  LED-uri oprite. 
 

INCARCARE BATERIE 

Baterie descarcata Cu semnal sonor "Battery low". 

Se incarca Indicator LED rosu permanent. 
Se incarca in timpul 
utilizarii 

Indicator LED rosu permanent si indicator intermitent LED 
albastru. 

Se incarca in timp ce un 
dispozitiv Bluetooth este 
conectat Indicator rosu permanent cu indicator albastru permanent 

Incarcare completa 
LED-uri oprite, indicator LED intermitent albastru daca aparatul 
este pornit. 

 

BLUETOOTH 

Cautare  Indicator LED albastru intermitent rapid. 

Conectat Indicator LED albastru permanent. 
 
ASCULTARE MUZICA 
Apasati butonul  pentru a comuta intre urmatoarele moduri de redare a muzicii: Bluetooth, Aux 
in, cititor card TF, radio FM. Apasati scurt butonul  sau  pentru a creste sau reduce volumul 
difuzorului. Apasati lung butonul  pentru a incepe redarea de pe dispozitivul Bluetooth sau din 



 

AUX IN. Apasati scurt butonul  sau  pentru a schimba melodiile.  
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
PORNIRE/OPRIRE, apasati lung butonul . ABTS-N01 va incepe automat sa caute dispositive 
Bluetooth active din apropiere. (veti auzi urmatoarele indicatoare sonore  “ Power ON” si 
“connected”). 

Aux In 
Utilizati cablul audio de 3.5mm pentru a conecta boxa la o sursa audio (PC, MP3/MP4, telefon 

mobil). Apasati scurt butonul  pentru a intra in modul “AUX IN” (veti auzi urmatorul indicator 

sonor “AUX in mode”). Boxa va reda muzica din sursa audio.  
 
Radio FM 
Apasati butonul M pentru a intra in modul radio FM. Apasati scurt butonul  , apoi boxa va intra 
automat in modul de cautare.  
In modul radio, apasati lung butoanele pentru a comuta la canalul de radio 
anterior/urmator. (Veti auzi indicatorul sonor ”FM mode”). 
 
Redarea muzicii de pe Micro card SD 
Cand introduceti un Micro card SD in boxa, aceasta va reda automat muzica de pe card. (veti auzi 
indicatorul sonor “MP3 Mode”).  
 
Atentie: Bateria aproape descarcata va afecta calitatea sunetului, asadar va rugam sa 
incarcati boxa folosind un incarcator (5V 1A). 
 
LANTERNA 

Apasati butonul  pentru a comuta intre diferite intensitati de lumina a lanternei: fascicul 

complet, jumatate de faza, lumina intermitenta si oprire lumina. 
 
Nota: Lanterna functioneaza si atunci cand boxa este oprita.  
 
INCARCAREA 
Cand bateria este aproape descarcata, reincarcati prin conectarea cabulului USB in orice port 
USB standard de la computer sau de la un dispozitiv de incarcare. Indicatorul LED rosu se va 
stinge cand incarcarea este completa. 
 
Date tehnice 
Voltaj  : DC 5V 
Impedanta : 4Ω 
Iesire  : 3.0W 
Mufa Aux in : 3.5mm 
Greutate neta : 0.2kg 



 

Dimensiuni : 160*48*48mm 
 
Continutul pachetului 
Boxa Bluetooth, cablu Micro USB, cablu audio de 3.5mm, support pentru bicicleta, curele, 
manualul utilizatorului. 
 
 
DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI 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. 


