
 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

BOXĂ BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 
îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

 

Cod comandă: SPKR-BT-PEALBK-WL / SPKR-BT-PEALGY-WL 
 

 

Pornirea / oprirea difuzorului: 
1. Pornire: apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde, așteptați un sunet de 
întâmpinare, după care indicatorul LED albastru clipește intermitent. 

2. Oprire: apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde, așteptați un mesaj vocal, 
după care indicatorul LED se stinge. 
 

Conectare / împerechere: 
1. Porniți boxa portabilă, indicatorul LED albastru va clipi în modul de așteptare. 

2. Porniți funcția Bluetooth de pe telefon și căutați dispozitivul cu numele „CT-331”, faceți clic pe acest 
dispozitiv pentru a vă conecta. După o conexiune reușită, așteptați un mesaj vocal, după care se aprinde 
indicatorul LED în albastru. 

3. Difuzorul se conectează automat la telefon după pornirea difuzorului și a funcției bluetooth pe 
telefon, dacă înainte a fost utilizată această conexiune. 

 

 



Control muzical: 
1. Apăsați scurt butonul Pause / Start pentru a opri sau porni muzica. 

2. Apăsați scurt pe „-” pentru a trece la melodia anterioară din lista de redare. 

3. Apăsați scurt pe „+” pentru a trece la următoarea melodie din lista de redare. 

4. Apăsați lung „-” pentru a reduce volumul. 

5. Apăsați lung „+” pentru a crește volumul. 

Conținutul pachetului: boxă portabilă, cablu Micro-USB, manual de utilizare 

Răspunde la un apel primit: o scurtă apăsare pe butonul „răspunde la apel / respinge un apel”. 
Încheiați un apel: o scurtă apăsare pe butonul „răspunde la apel / respinge un apel”. 
Pentru a respinge un apel primit: țineți butonul „răspunde la apel / respinge un apel” timp de 2 secunde. 
Apelați ultimul număr: faceți dublu clic pe „răspunde / respinge apelul.”  

* Nu toate telefoanele mobile acceptă răspunderea și primirea unui apel de la dispozitiv terț, în acest 
caz, verificați în setările telefonului. 
 

Încărcarea difuzorului: 
1. Folosiți un cablu Micro-USB 

2. Încărcați difuzorul cu o tensiune de intrare 5V / 1A. 

3. Folosiți cablul din pachet pentru încărcarea boxei portabile 

4. Capacitatea bateriei poate scădea din cauza numărului de reîncărcări. Acesta este un fenomen normal 
care nu este un defect de fabricație. 

5. Încărcați difuzorul dacă indicatorul LED roșu se aprinde, indicatorul se va stinge automat după o 
încărcare completă. 

 

Funcționalitatea butoanelor: 
1. Porniți / opriți difuzorul. 

2. Melodia următoare / Creșterea volumului 

3. Pauză / Start 

4. Răspunsul unui apel / Respingerea unui apel 

5. Melodia anterioara / Scăderea volumului 

6. Intrare Micro-USB 

 

Precauții: 
1. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. 

2. Pentru a proteja bateria, încărcați boxa cu o tensiune de intrare 5V / 1A. 



3. Nu folosiți difuzorul în apropierea apei sau în camere cu umiditate ridicată. Nu scufundați în apă și nu 
pulverizați apa pe boxa portabilă. 

4. Depozitați la temperatura camerei. 

5. Păstrați difuzorul departe de căldură și de lumina directă a soarelui. 

 
Specificații: 
Bluetooth: 5.0  
Putere: 5W 
Curent de intrare: - DC5V / 1A 
Capacitatea bateriei - 500 mA / h  
Port micro-USB 
Frecvența sunetului: 100-16000 Hz  
Timp de redare (presupunând un volum sonor mediu) - până la 3 ore  
Timp pentru o încărcare completă: 2 ore  
Raza de conectare: 10 metri (fără obstacole)  
Dimensiune: 75x75x110 mm  
Funcții acceptate: răspunde / respinge / încheie / anulează un apel, ajustarea volumului, comutarea 
melodiilor, pornirea / oprirea difuzorului. 
 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie 
specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea 
sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze 
de efect de seră  sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. 
Depunând la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați 
responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie 
reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat 
electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei 
poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei 
colectări separate a EEE: 
 

 

Importator și distribuitor: 
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 
suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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