
 

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-REBEL-WL 
 
 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ  
Nu folosiți niciodată difuzorul atunci când îl încărcați.  
Nu lăsați copiii să se joace cu produsul.  
Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umedă neabrazivă.  
Nu loviți produsul. 
Nu folosiți boxa în zone cu temperaturi ridicate.  
Performanța produsului va scădea atunci când este utilizat în zonele reci.  
Nu aruncați produsul în foc.  
Nu scufundați difuzorul în apă sau în alt lichid.  
Nu înfășurați cablul în jurul boxei.  
Nu folosiți aparatul dacă are un cablu deteriorat, după ce dispozitivul a dat semne de defecțiune, a 
fost scăpat sau s-a deteriorat în vreun fel. Inspecția și / sau repararea unității trebuie efectuată de o 
persoană calificată înainte de utilizarea ulterioară. 
Nu utilizați sau plasați difuzorul în apropierea unor surse de căldură sau materiale combustibile și 
țineți-l departe de flăcări. 
 
 
 
 
 



Conținut:  
1x Difuzor Bluetooth 
1x Cablu de încărcare USB 
1x Cablu auxiliar de 3.5mm dublu 
1x Manual de instrucțiuni 
 

 Părți principale:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Port micro USB 
2. Intrare auxiliară prin cablu  
3. Comutator pornit / oprit  
4. Port USB (USB nu este inclus)  
5. Portul cardului Micro SD (cardul Micro SD nu este inclus)  
6. URMĂTOR / VOL butonul „+”  
7. Buton Redare / Pauză  
8. Buton ANTERIOR / VOL „-„ 
9. Indicator stare de încărcare cu lumină LED 
 

Reglarea volumului  
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul VOL ”-” pentru a reduce volumul.  
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul VOL „+” pentru a crește volumul.  
 
 
 
 
 
 

Redare 
  
1. Apăsați butonul redare / pauză o singură dată pentru a reda sau întrerupe o melodie; apăsați și 
mențineți apăsat pentru schimbarea modului Bluetooth / FM / AUX / USB. 
2. Apăsați o dată butonul VOL ”-„ pentru a merge la melodia Anterioară.  
3. Apăsați butonul VOL „+” o dată pentru a merge la următorul cântec. 
 
 
  
 
 

Comutator pornit / oprit  
1. Comutați întrerupătorul de pornire / oprire pe „On/Pornit”, indicatorul de stare cu lumină LED 
va deveni albastru.  



2. Comutați întrerupătorul de pornire / oprire pe „Oprit”, lumina se va stinge.  
 
 
 
Conexiune Bluetooth  
Când porniți difuzorul, veți fi în modul Bluetooth. Activați conexiunea Bluetooth pe telefon și căutați 
sau scanați numele Bluetooth „BT SMILE” și apăsați numele pentru a se conecta cu difuzorul. 
Sunetul va reda un sunet „Ding Dong” care indică faptul că Bluetooth-ul a fost conectat cu succes. 
Redați o melodie sau un videoclip de pe telefonul mobil pentru a începe redarea sunetului. 
Dispozitivul care a fost conectat anterior la Bluetooth-ul difuzorului se va conecta automat data 
viitoare. Când Bluetooth-ul telefonului mobil este deconectat, difuzorul va reda un sunet de 
avertizare „Didu”. Distanța maximă de recepție a semnalului este de 10 metri. 
 

Apelare prin Bluetooth  
Când bluetooth-ul telefonului este conectat la difuzor, faceți dublu clic pe butonul "redare / pauză" 
pentru a forma numărul din jurnalul apelurilor telefonului. Când efectuați un apel, faceți clic 
(apăsați scurt) pe tasta de redare / pauză o dată pentru a vă conecta la apel și apoi faceți clic 
(apăsare scurtă) din nou pentru a închide apelul. 
 
Mod micro SD  
Introduceți un card micro SD, difuzorul va recunoaște automat (cu un mesaj vocal) și va transmite 
automat muzica în format MP3. 
 

Modul AUX  
Prin conectarea player-ului dvs. de muzică / telefon la difuzor prin intermediul cablului audio dual 
de 3,5 mm furnizat, difuzorul îl va recunoaște automat. 
 

Mod FM  
În primul rând, introduceți cablul audio jack ca antena radio și apoi apăsați și țineți apăsată tasta 
„redare / pauză” pentru a comuta la modul Radio FM. Apăsați pentru scurt timp tasta „Redare / 
Pauză” pentru a căuta și stoca automat posturile radio. După finalizarea căutării, selectați postul de 
radio pentru a-l reda. Apăsați butonul anterior sau următor pentru a selecta postul de radio. 
 

Încărcare:  
1. Întrucât produsul are o baterie reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul micro USB furnizat 
pentru încărcare. Conectați intrarea micro USB la difuzorul Bluetooth și intrarea USB la un 
computer sau adaptor (nu este inclus). 
2. Tensiunea de încărcare și curentul este de 5V / 1A, vă rugăm să încărcați difuzorul cu o putere de 
intrare mai mică de 5V / 1A. 
3. În timpul procesului de încărcare, indicatorul roșu se va aprinde și apoi se va stinge după ce va 
avea încărcarea completă.  
 
Notă:  
A. Folosiți numai încărcătorul inclus în produs.  
B. Performanțele bateriei pot scădea odată cu încărcarea și ascultarea muzicii de mai multe ori. Este 
un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile. 
 
 
 



Avertizări:  
1. Urmați instrucțiunile din manual înainte de a utiliza difuzorul.  
2. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub 5V / 1A pentru a proteja bateria. 
3. Nu folosiți acest produs lângă apă. Nu scufundați acest produs în niciun lichid și nu stropiți niciun 
lichid pe acest produs. 
4. Depozitați sau utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.  
5. Păstrați produsul departe de surse de căldură precum radiatoare, aeroterme cu aer cald, sobe sau 
alte instrumente generatoare de căldură, deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.  
6. Nu blocați porturile produsului, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED, microfonul etc.  
7. Pentru a vă proteja auzul și pentru a prelungi viața difuzorului, setarea volumului la nivelul 
maxim pentru o lungă perioadă de timp nu este recomandată.  
8. Nu loviți și nu aruncați produsul.  
9. Nu folosiți difuzorul în apropierea câmpurilor electrice sau magnetice puternice.  
10. Nu dezasamblați difuzorul în niciun fel de unul singur. 
 

Specificațiile produsului:  
Versiunea Bluetooth: V5.0  
Dimensiunea produsului: 225 x 60 x 64 mm  
Greutate netă: 439 gr aprox.  
Difuzor: 45mm (X2)  
Timp de redare aproximativ: 3-4 ore  
Timp de încărcare aproximativ: 2,5 - 3,5 ore  
Funcții: Bluetooth, AUX, Micro SD Card, FM, USB. 
 

INFORMAȚII TEHNICE  
Baterie: 3.7V / 1200 mAh  
Alimentare: DC 5V / 1A 
Putere: 3W (X2) 
 
 

 

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 

mailto:suport@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

