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A. Ważna informacja 



Instrukcje bezpieczeństwa 

- Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję ze wszystkimi 

instrukcjami i ostrzeżeniami. 

- To urządzenie nie jest odpowiednie dla małych dzieci. Podczas korzystania z tego 

urządzenia należy nadzorować niemowlęta. 

- To urządzenie jest przeznaczone do normalnego użytku domowego. Nie jest przeznaczony 

do użytku komercyjnego lub przemysłowego. 

- Urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego należy unikać kapania na niego płynów. 

- Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia, w tym świec i tym podobnych. - Trzymaj 

urządzenie z dala od płynów, w tym wazonów lub podobnych. 

- Nie przechowuj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, ciepła, pyłu, wibracji itp. może być narażony. 

- Nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na wilgoć. 

- Nie czyść urządzenia wodą lub innymi płynami. 

- Nigdy nie należy zasłaniać ani zasłaniać wejść i wyjść tego urządzenia. 

- Nie wkładaj niewłaściwych lub przewidywanych przedmiotów do wejść i wyjść urządzenia. 

- Upewnij się, że urządzenie ma stabilną podstawę podczas ustawiania go w dowolnym 

miejscu, aby uniknąć następczych uszkodzeń spowodowanych upadkiem lub tym podobnych. 

aby uniknąć. 

- Nigdy nie otwieraj urządzenia samodzielnie. 

- Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych. 

 

Wskazówka 

 

- Jeśli kiedykolwiek chcesz pozbyć się tego urządzenia, pamiętaj, aby wcześniej wyjąć baterię 

i zutylizować ją w odpowiedni sposób. Powinien to zrobić wyłącznie specjalista. 

B. Wygląd i funkcje  



 

 

 

funkcja 

1. Silikonowa osłona do ochrony portów 

2. Silikonowe miejsce jako opcja montażu 

3. Głośnik 

4. Grzejnik basowy 

5. Lampki stanu baterii (4 lampki każda dla pojemności 25%) 



6. Wejście AUX (pod silikonową osłoną) 

7. Wejście Micro USB (pod silikonową osłoną) 

8. Wyjście USB / wyjście powerbanku (pod silikonową osłoną) 

9. Przycisk włączania / wyłączania „Power” 

10. Przycisk „-” 

11. Mikrofon (dla funkcji zestawu głośnomówiącego) 

12. Przycisk „+” 

13. Lampka stanu połączenia głośnika bezprzewodowego 

14. Przycisk kontroli wydajności 

15. Przycisk resetowania (wbudowany) 

16. Przycisk Play / Pause / Answer Call 

 

C. Informacje na temat akumulatora i procesu ładowania Uwagi na temat zainstalowanego 

akumulatora litowo-jonowego 

1. Głośnik ma niewymienny wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. W celu optymalnego 

użytkowania należy ładować urządzenie przez 4-6 godzin lub do momentu, aż wszystkie 4 

lampki stanu akumulatora (5) będą świecić w sposób ciągły i przestaną migać. Jest to znak, że 

akumulator jest w pełni naładowany. 

2. Aby przedłużyć żywotność baterii, nie pozostawiaj urządzenia nieużywanego przez dłuższy 

czas. Ponadto należy go ponownie załadować, ponieważ bateria rozładowuje się, nawet jeśli 

nie jest używana. Najlepiej jest w pełni naładować urządzenie przynajmniej raz w miesiącu.. 

Aby naładować baterię 

1. Akumulator można ładować za pomocą dołączonego kabla micro-USB. Wystarczy 

podłączyć go do zasilacza z wyjściem USB 1A lub do laptopa lub komputera stacjonarnego. 

2. Upewnij się, że wyjście, do którego podłączasz kabel, nigdy nie dostarcza napięcia 

wyjściowego większego niż 5V / 1A. 

3. Otwórz silikonową osłonę (1) i podłącz kabel micro USB do wejścia micro USB (7). Podłącz 

drugi koniec do wyjścia USB komputera lub wtyczki zasilania USB, jak wspomniano w 

punktach 1 i 2. 



4.Każda z 4 lampek stanu akumulatora (5) miga lub świeci na stałe. Ma to następujące 

znaczenie: 

1. Kontrolka stanu miga = mniej niż 25% pojemności baterii 

2. Lampka stanu miga = mniej niż 50%, ale więcej niż 25% pojemności baterii 

3. Lampka stanu miga = mniej niż 75%, ale więcej niż 50% pojemności baterii 

4. Lampka stanu miga = mniej niż 100%, ale więcej niż 75% pojemności baterii Jeśli wszystkie 

4 lampki stanu świecą się stale, bateria jest w pełni naładowana. 

5. Gdy zaświecą się wszystkie 4 lampki stanu, możesz odłączyć kabel. 

D. Informacje o funkcji banku mocy 

Przed użyciem funkcji powerbanku upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco 

naładowane. Zalecamy, aby urządzenie było ładowane w ponad 50%, jeśli ma być używane 

jako powerbank. 

W pierwszej kolejności sprawdź pozostałą pojemność urządzenia  

1. Naciśnij przycisk kontroli pojemności (14), aby wyświetlić lampki stanu akumulatora (5). 

2. Znaczenie odpowiednich lampek stanu można znaleźć tutaj: 

Nie świeci lampka stanu = mniej niż 5% Pojemność  

Lampka stanu 1 świeci = 5-25% Pozostała pojemność 

Lampka stanu 2 świeci = pozostała pojemność 26-50%  

Lampka stanu 3 świeci = pozostała pojemność 51-75%  

Lampka stanu 4 świeci = pozostała pojemność 76-100% 

Naładuj swoje urządzenie za pomocą powerbanku 

1. Otwórz silikonową osłonę (1), podłącz wyjście powerbanku (8) do urządzenia za pomocą 

dołączonego kabla micro-USB. 

2. Funkcja power banku powinna aktywować się automatycznie po podłączeniu do kabla. 

Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk kontroli pojemności (14), aby ręcznie rozpocząć 

ładowanie. 

3.Po pełnym naładowaniu urządzenia funkcja powerbanku powinna wyłączyć się 

automatycznie po 30 sekundach.  

4. Odłącz kabel, aby zatrzymać ładowanie. 



UWAGA: Nigdy nie pozostawiaj urządzenie podczas ładowania baterii bez nadzoru. 

E. Informacje dotyczące funkcji głośnika (bezprzewodowo przez Bluetooth) Włączanie funkcji 

głośnika 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (9), aż usłyszysz dźwięk. 

2. Lampka stanu głośnika bezprzewodowego (13) zacznie szybko migać, a głośnik będzie w 

„trybie parowania”. 

Podłącz głośnik do urządzenia 

1. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i poszukaj nowych urządzeń, w tym 

przypadku „BTS11”. 

2. Wybierz „BTS11” na swoim urządzeniu i poczekaj na pomyślne nawiązanie połączenia. 

Niektóre urządzenia mogą poprosić o hasło do połączenia, w tym przypadku wybierz „0000”. 

3. Udane połączenie zostanie potwierdzone krótkim sygnałem z głośnika. Ponadto lampka 

stanu (13) nie jest już szybka, ale teraz powoli miga w trybie 4-5 sekund. Powolne miganie 

sygnalizuje istniejące połączenie. 

4. Teraz możesz odtwarzać muzykę na swoim urządzeniu i cieszyć się dźwiękiem na 

urządzeniu XLayer 

Wyłącz funkcję głośnika 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (9), aż usłyszysz dźwięk. 

2. Lampka stanu głośnika bezprzewodowego (13) zgaśnie, a funkcja głośnika będzie 

wyłączona. 

UWAGA: Aby nie zmniejszała się pojemności baterii, funkcja głośnika automatycznie się 

wyłączy, jeśli nie będzie używana dłużej niż 10 minut. 

Odłączanie urządzenia 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (9), aż usłyszysz dźwięk. 

2. Alternatywnie można odłączyć od urządzenia, na przykład dezaktywując funkcję 

Bluetooth. Jednak w tym przypadku głośnik przeskakuje z powrotem do „trybu parowania” i 

można połączyć się ponownie. 

UWAGA: Głośnik zapamiętuje połączenia z urządzeniami, a tym samym przywraca 

połączenia, które zostały odłączone. Jeśli tak się stanie, nawet jeśli chcesz podłączyć głośnik 

do innego urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk Play (16), aż lampka stanu (13) 

ponownie szybko zamiga, a następnie podłącz nowe urządzenie do głośnika, jak opisano 

powyżej. 



Kontroluj swoją muzykę 

1. Użyj przycisku Odtwórz (16), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” (12), aby zwiększyć głośność. 

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” (10), aby zmniejszyć głośność. 

4. Po osiągnięciu maksimum dźwięku zabrzmi toner. 5. Naciśnij jeden raz przycisk „+” (12), 

aby przejść do następnego utworu. 

6. Naciśnij jeden raz przycisk „-” (10), aby wrócić do utworu. 

Zestaw głośnomówiący 

1. Jeśli odbierasz połączenie przychodzące podczas istniejącego połączenia, możesz je 

odebrać za pomocą głośnika. 

2. Twój dzwonek zostanie odtworzony automatycznie, a muzyka zatrzyma się w tym 

momencie. 

3. Naciśnij przycisk Play (16), aby odebrać połączenie.  

4. Teraz możesz wykonać połączenie bez użycia rąk. 

5. Naciśnij ponownie przycisk Play (16), aby zakończyć połączenie.  

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Play (16) przez 3 sekundy, aby zignorować połączenie 

przychodzące. 

UWAGA: Pamiętaj, aby mówić do mikrofonu (11). Zalecamy odległość 40-60 cm. 

Akustyczne przypomnienie „niskiej stanu naładowania” 

1.Jeśli akumulator powinien być rozładowany, głośnik będzie co godzinę automatycznie 

wysyłać sygnał dźwiękowy. 

2. Powinieneś naładować urządzenie w odpowiednim czasie, jeśli chcesz kontynuować 

słuchanie muzyki. 

3. Jeśli głośnik jest całkowicie pusty, ładowanie może potrwać do 15 minut, zanim urządzenie 

będzie mogło zostać ponownie uruchomione. 

F. Informacje o funkcji głośnika (za pomocą kabla AUX) Głośnika można także używać z 

dostarczonym kablem audio AUX. Otwórz silikonową osłonę (1) i włóż kabel do wejścia AUX 

(6). Głośnik automatycznie przełączy się w tryb AUX. W tym momencie lampka stanu (13) 

zmienia kolor z niebieskiego na czerwony. Teraz możesz obsługiwać głośnik za pomocą 

przycisków (10), (12), (16). 



G. „Zresetuj” urządzenie  

Jeśli konieczne jest zresetowanie urządzenia, użyj ostro zakończonego przedmiotu (takiego 

jak długopis lub wykałaczka) i naciśnij wbudowany przycisk resetowania (15). Nie zostawiaj 

głośnika, jeśli działa i nie ma potrzeby resetowania! Reset powinien być konieczny tylko w 

wyjątkowych przypadkach. 

H. Dane techniczne 

masa 64 x 36 x 132 mm 

waga 316g  

głośnik Specyfikacja BT V3.0 

Obsługiwane profile A2DP, AVRCP, HSP 

Zasięg Do 10 metrów 

bateria Litowo-jonowy 3,7 V, 4000 mAh 

Czas pracy do 10-12 godzin 

Input Micro-USB Port DC 5V/1A 

Audio Moc wyjściowa  5 W  

Częstotliwość  100 Hz - 20 000 Hz 

SNR  > 50 dB 

Audio In  800 mV RMS, 10 000 omów 

Powerbank USB Type-A Output DC 5V 1A (max.) 

Zakres działania 0 do 40°C 

 

Dalsze instrukcje bezpieczeństwa 

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie. 

- Używaj urządzenia wyłącznie do ładowania za pomocą dostarczonego kabla. 

  - Ładuj i rozładuj urządzenie raz na trzy miesiące 

- Nie należy ładować bez nadzoru. W przypadku zwarcia lub uszkodzenia mechanicznego 

istnieje ryzyko przegrzania i pożaru 

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych cieczach. 

- Unikaj wstrząsów, wstrząsów i upadków. 

- W przypadku wycieku płynu urządzenie nie może być w żadnym wypadku ponownie 

używane. 

- Modyfikacja lub modyfikacja produktu wpływa na bezpieczeństwo produktu. Ryzyko 

obrażeń! 

- Nigdy nie otwieraj urządzenia bez upoważnienia. 



- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. 

- Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów 

To urządzenie elektryczne nie należy do odpadów domowych. W celu prawidłowej utylizacji 

skontaktuj się z publicznymi punktami zbiórki w swojej społeczności. To urządzenie 

elektryczne nie należy do śmieci. W celu prawidłowej utylizacji skontaktuj się z firmą użytku 

publicznego w swojej społeczności w celu utylizacji. 

Gaudio niniejszym oświadcza, że urządzenie Xlayer Powerbank PLUS jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5 / WE. 

Deklaracja zgodności znajduje się pod następującym adresem: 

www.gaudio.de/ke/210329.pdf 

 

Gaudio Multimedia GmbH | Inselkammerstr.10 | 82008 Unterhaching | Made in China 

Januar 2016 

 


