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Uwaga!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi ostrzeżeniami:

• Prosimy o przestrzeganie zaleceń użytkowania oraz instalacji zawartych

w instrukcji.

• Głośnik należy zawsze umieszczać na gładkiej i stabilnej powierzchni 

• Prosimy umieszczać głośnik na otwartej przestrzeni, aby uzyskać najlepszą

jakość dźwięku. Nie należy zastawiać otoczenia głośnika.

• Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza głośnika.

Nie należy używać nacisku, czy siły na głośnik.

• Prosimy przechowywać głośnik w temperaturze pokojowej.

Nie wolno umieszczać głośnika blisko źródeł ciepła (piece, kaloryfery, grzejniki)

oraz narażać go na bezpośrednie nasłonecznienie. Należy trzymać głośnik z dala

od wszelkich źródeł otwartego ognia.

• Nie wolno samodzielnie dokonywać napraw głośnika.

W przypadku problemów prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać głośnika na działanie

wody lub używać na mokrej powierzchni.

Witamy!
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Dziękujemy za zakup tego produktu marki Divoom®.
Voombox Power to wytrzymały, przenośny głośnik Bluetooth,
który został wyposażony w najnowsze technologie, takie jak:
łączność Bluetooth i NFC, możliwość ładowania przez USB,
parowanie Double Up w celu połączenia dwóch głosników
Voombox Power, aby uzyskać jeszcze bardziej niesamowite brzmienie.
Jest wodoodporny i gotowy na działnie w nawet najbardziej
wymagających warunkach. Dzięki tej instrukcji odkryjesz pełnię
możliwości tego potężnego głosnika przenośnego nowej generacji.



W zestawie:

1 szt. Voombox-Power
1 szt. kabel USB do ładowania
1 szt. kabel audio

1 szt. instrukcja obsługi

Opis części:

1. Włącznik
2. Parowanie Double Up
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1 szt. opaska na rekę

Patrz poniżej, jak sparować z drugim Voombox Power

3. Przycisk wyszukiwania Bluetooth
4. Odtwarzaj / Pauza / Odbierz / Zakończ połączenie (przytrzymaj)
5. Głośność - / Poprzedni utwór (przytrzymaj)
6. Głośność + / Następny utwór (przytrzymaj)
7. Port ładowania i wyjścia USB
8. Port ładowania Micro USB
9. AUX



Połączenie

Słuchanie muzyki z odtwarzacza obsługującego Bluetooth
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1. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć głośnik, nastepnie naciśnij
przycisk wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
2. Przejdź do: Ustawienia / Bluetooth i sparuj z "Divoom Voombox-Power"
3. Po podłączeniu możesz zacząć odtwarzać muzykę
4. Kliknij przycisk "Odtwórz", aby odtworzyć / wstrzymać muzykę,
naciśnij +/-, aby wyregulować głośność, i przytrzymaj przyciski głośności,
aby zmienić na "Poprzedni utwór" lub "Następny utwór".



Odbieranie / odrzucanie połączeń

Przełączanie pomiędzy sparowanymi urządzeniami
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Naciśnij przycisk "Odtwarzaj", aby odebrać połączenie,
i naciśnij go ponownie, aby zakończyć połączenie.
Przytrzymaj przycisk "Odtwarzaj", aby odrzucić połączenie.

Przełącz się pomiędzy dotychczasowo podłączonymi urządzeniami 
do innego urządzenia mobilnego, wykonując następujące kroki:
1. Przytrzymaj przycisk "Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth"
2. Voombox Power przejdzie w tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth
3. Wyszukaj i połącz Voombox Power z kolejnym urządzeniem mobilnym.
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Łączenie z drugim Voombox Power

Gdy posiadasz dwa głosniki Voombox Power, i chcesz je sparować,
aby odtwarzać tę samą muzykę jednocześnie z tego samego
urządzenia mobilnego, wykonaj następujące czynności:
1. Włącz zasilanie w obu głośnikach Voombox Power.
Nie podłączaj żadnego z nich do urządzenia mobilnego.
2. Wciśnij przycisk "Double Up" na jednym z Voombox Power.
Dioda LED będzie wówczas migać szybko, a drugi Voombox Power
zostanie sparowany automatycznie. Po sparowaniu, pojawi się dźwięk
potwierdzający. Pierwszy Voombox Power będzie lewym kanałem, 
a drugi Voombox Power będzie kanałem prawym.
3. Wyszukaj i połącz Voombox Power z urządzeniem mobilnym.
Dostępny będzie tylko jeden Voombox Power. Upewnij się,
że oba głośniki znajdują się blisko siebie 
(nie przekraczaj wystarczającego zasięgu Bluetooth).
4. Po sparowaniu oba urządzenia Voombox Power będą odtwarzać
tę samą muzykę jednocześnie z tego samego źródła.
- Jeśli chcesz rozdzielić parę głośników, naciśnij przycisk "Double Up",
a obie jednostki zostaną rozdzielone.
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Odtwarzanie muzyki z urządzeń nie wspierających Bluetooth

Włóż końcówkę złącza audio 3,5 mm do portu AUX w Voombox Power,
Włóż drugią końcówkę złącza audio do urządzenia audio.
Włącz urządzenie audio i zacznij odtwarzać muzykę.

Ładowanie głośnika

Kabel ładowania USB wyposażony jest w uniwersalną wtyczkę
pasującą do portów USB w komputerach oraz ładowarkach AC.
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Automatyczne wyłączanie

Gdy głośnik nie odtwarza żadnej muzyki, nie szuka połączenia Bluetooth
lub nie pracuje w trybie Bluetooth przez 20 minut, automatycznie się wyłączy.

Ładowanie urządzeń mobilnych przy pomocy głośnika

Podłącz złącze USB typu A (płaskie) do panelu bocznego
głośnika, a następnie podłącz drugie złącze do urządzenia
przenośnego.

Główne cechy:

1. Unikalna budowa oparta na 6 przetwornikach, specjalnie dostrojona
przez zespół inżynierów dźwięku Divoom.
2. 30 W mocy audio - ciesz się prawdziwym dźwiękiem przestrzennym 360 °.
3. Możliwość ładowania przez USB dzięki baterii Li-On 6000 mAh.
4. Wodoodporna, odporna na czynniki zewnętrzne konstrukcja.
5. Najnowsza technologia Bluetooth i NFC do łatwego parowania.



Specyfikacja:
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- Wymiary: 193L x 65 W x 84,5 H mm
- Waga: 745 g
- Przetworniki:
  Pełnozakresowy: x 2
  Silk Tweeter: x 2 
  Passive Radiator: x 2
- Moc wyjściowa: 30 W
- Pasmo przenoszenia: 60-18000Hz
- Stosunek sygnału do szumu: 75 dB
- Czas odtwarzania: > 12 godzin przy 50% głośności
- Pojemność baterii: 6000 mAh
- Napięcie akumulatora: 3,7 V
- Czas ładowania baterii: 2,5-4 godzin
- Ładowanie: przez kabel USB, 5V-2A
- Zasięg bezprzewodowy: do 10 metrów
- Zgodność z technologią Bluetooth: v4.2
- Czas rozmów: do 12 godzin
- Parametry ładowania: 5V / 1A



Niniejszym Shenzhen Divoom Technology Co., LTD. oświadcza, że
Divoom Voombox Power jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego
usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych,
zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych 
punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja

1. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu dojdzie do usterki urządzenia,
zostanie ono bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe pod
warunkami:
2. Oryginalny dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wraz z datą
zakupu zostanie dołączony wraz z wadliwym urządzeniem.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z
akcesorii lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi
produktami Divoom.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
Modyfikacjami, naprawami oraz rozmontowywaniem produktu przez osoby,
które nie są autoryzowane przez producenta. Każda wadliwa część lub
urządzenie pozostaje we własności producenta. Gwarancja nie obejmuje
żadnych uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego używania,
uderzenia, upadku, czy zaniedbań produktu.
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