
Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth z zegarem 

FM  model D88 

 

Obsługa przycisków funkcyjnych 

 

1. Ekran LED 

2. Budzik 1 

3. Budzik 2 

4. °C: wskaźnik temperatury 

5. AM: AM = rano 

6. PM: PM = popołudnie 

7. Wskaźnik odtwarzania muzyki Bluetooth 

8. TF: Wskaźnik odtwarzania muzyki z karty pamięci 

9. FM: wskaźnik odtwarzania radia FM 

10. Uchwyt na telefon 

11. MIC: do rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym 

12 : Pauza/Odtwarzanie/WŁ./WYŁ. 

13 : Poprzedni / Zmniejszenie głośności 

14 : Następny / Zwiększanie głośności 

15 M: Tryb 

16. : Dostosuj jasność ekranu 

17. <: Zmniejszanie 

18. >: Zwiększanie 

19. SET: ustawienia 

20. AUX: wejście AUX/wejście na kabel 

21. TF card: Gniazdo karty pamięci 

22. Wskaźnik naładowania baterii 

23. DC 5 V: Port ładowania Micro USB 

1. Przycisk  (Odtwarzanie / Pauza / włączanie / wyłączanie): Naciśnij, 

aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki. Naciśnij i przytrzymaj 

przycisk, aby uruchomić lub wyłączyć głośnik. W trybie FM naciśnij go, aby 

automatycznie wyszukać stacje FM. 

2. Przycisk  (Poprzedni utwór / Zmniejsz głośność): W trybie muzyki:  

naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby 

zmniejszyć głośność. W trybie FM naciśnij go, aby przejść do poprzedniej 

stacji. 

3. Przycisk  (Następny utwór / Zwiększenie głośności): W trybie muzyki:  

naciśnij, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby 

zwiększyć głośność. W trybie FM naciśnij, aby przejść do następnej stacji. 

4. Przycisk M: tryb odtwarzania: tryb Bluetooth, tryb muzyczny do 

odtwarzania dźwięku z karty Micro SD, tryb FM, tryb AUX i tryb zegara. 

Naciśnij, aby przejść w różne tryby. W trybie zegara naciśnij, aby przełączyć 

zegar między formatami 12 i 24 godzinnymi. W trybie 12-godzinnym zapali 

się wskaźnik PM lub AM. AM = rano, PM = popołudnie. Na przykład: 8:00 

PM oznacza godzinę 20 wieczorem. 

5. Przycisk : naciśnij, aby ustawić 3-poziomową jasność ekranu, naciśnij 

i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć ekran. 

6. Przycisk <: naciśnij, aby ustawić godzinę dla zegara i budzika. 

7. Przycisk > naciśnij, aby ustawić godzinę dla zegara i budzika. 

8. Przycisk SET: naciśnij, aby przełączyć wyświetlanie zegara/budzika, 

naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu ustawień zegara/budzika. 

9. Port ładowania Micro USB: Podłącz dołączony kabel USB do portu 

ładowania i podłącz adapter lub inne źródło zasilania, aby naładować głośnik. 

Przed użyciem głośnika należy go w pełni naładować. 

10. Wskaźnik ładowania baterii: Użyj kabla ładującego Micro USB, aby 

naładować głośnik, podczas ładowania będzie świecić się czerwona dioda 

LED. Po zakończeniu ładowania czerwone światło zgaśnie. 

11. Uchwyt na telefon: wyciągnij uchwyt i połóż na nim telefon komórkowy . 

Teraz możesz oglądać film lub słuchać muzyki. 

Odtwarzanie w trybie Bluetooth 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik i wejść w tryb 

Bluetooth. 

2. Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth, z którego mają być przesyłane dane  

(np. telefon komórkowy) i upewnij się, że Bluetooth jest gotowy do 

podłączenia. 

3. Wyszukaj zegar z głośnikiem na urządzeniu, z którego ma być wysyłana 

muzyka, wybierz nazwę urządzenia: D-88 lub G-10, a następnie połącz je. Po 

sparowaniu możesz odtwarzać muzykę za pomocą połączonego urządzenia . 

Połączenie za pomocą systemu głośnomówiącego: W trybie Bluetooth 

naciśnij przycisk , aby odebrać lub rozłączyć się, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk , aby odrzucić połączenie. 

Tryb odtwarzania z karty pamięci 

1. Użyj karty micro SD i skopiuj muzykę MP3 lub inne pliki audio na kartę i 

włóż do gniazda głośnika. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik. 

3. Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu karty pamięci. 

Radio FM 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik. 

2. Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu radia FM. 

3. Naciśnij przycisk w celu automatycznego wyszukiwania stacji, ikona 

FM miga podczas wyszukiwania, a radio zapisuje kanały w sekwencji P01, 

PO2, P03 itd. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać wyszukiwanie. 

4. Po zakończeniu wyszukiwania, radio automatycznie przechodzi do kanału 

P01, zapala się ikona FM. Naciśnij przycisk  lub , aby przełączać  

kanały, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub , aby zmniejszyć lub 

zwiększyć głośność. 

Uwaga: Przed użyciem funkcji FM należy włożyć kabel ładujący micro USB 

do gniazda ładowania głośnika, ponieważ kabel służy również jako antena 

radiowa FM. Jeśli kabel nie jest podłączony, radio nie będzie odbierać 

sygnału. 

Wejście AUX 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik. 

2. Naciśnij przycisk M, żeby przełączyć w tryb AUX. 

3. Podłącz kabel audio 3,5 mm (kabel Aux nie jest dołączony) i podłącz do 

innych odtwarzaczy audio, aby odtwarzać muzykę z tego urządzenia. 

Ustawienia zegara 

a. Gdy wyświetlany jest zegar, naciśnij przycisk SET, aby anulować ikonę 

 1 i ikonę 2. 

b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET i wprowadź ustawienia zegara. Gdy 

numer godziny miga, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić godzinę. 



C. Naciśnij ponownie przycisk SET, liczba minut zacznie migać, naciśnij 

przycisk < lub >, aby ustawić minuty. 

D. Na koniec naciśnij przycisk SET, wyjdź z ustawień i zapisz je. 

 
Ustawienia budzika 

1. Włączanie/wyłączanie budzika: naciśnij przycisk SET, podświetlona ikona  

  1 oznacza włączenie tylko budzika nr 1. Naciśnij ponownie przycisk SET, 

podświetlona ikona  2 oznacza włączenie tylko budzika nr 2. Naciśnij 

jeszcze raz przycisk SET, podświetlone ikony   1 i  2 oznaczają 

włączenie obu budzików. Kolejne naciśnięcie przycisku SET spowoduje  

wyłączenie alarmów. Nie będzie już widoczna żadna ikona . 

2. Ustawienie budzika nr 1 

a. Naciśnij przycisk SET, wskaźnik ikony  1 zaświeci się, a wyświetlany 

czas nie będzie migać. 

b. Przytrzymaj przycisk SET i wprowadź ustawienia budzika nr 1. Gdy miga 

numer godziny, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić godzinę . 

c. Naciśnij ponownie przycisk SET, liczba minut zacznie migać, naciśnij 

przycisk < lub >, aby ustawić liczbę minut. 

d. Naciśnij ponownie przycisk SET" a następnie naciśnij przycisk  < lub  > aby 

wybrać dzwonek alarmu od L-1 do L-5. 

e. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby wyjść z ustawień i je zapisać. 

3. Ustawienia budzika nr 2 

a. Naciśnij przycisk SET, wskaźnik ikony  1 zaświeci się, a wyświetlany 

czas nie będzie migać. 

b. Przytrzymaj przycisk SET i wprowadź ustawienia budzika nr 1. Gdy miga 

numer godziny, naciśnij przycisk < lub >, aby ustawić godzinę. 

c. Naciśnij ponownie przycisk SET, liczba minut zacznie migać, naciśnij 

przycisk < lub >, aby ustawić liczbę minut. 

d. Naciśnij ponownie przycisk SET, a następnie naciśnij przycisk < lub >, aby 

wybrać dzwonek alarmu od L-1 do L-5. 

e. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby wyjść z ustawień i je zapisać. 

 
 

Wyświetlanie temperatury 

W trybie zegara temperatura jest wyświetlana co 10 sekund. 

 
Uchwyt na telefon 

Wyciągnij uchwyt i połóż na nim telefon komórkowy. Teraz możesz oglądać  

film lub słuchać muzyki. 

 
Specyfikacja 

Wersja Bluetooth: 5.0 

Moc wyjściowa: 3 W THD = 10% 

Pasmo przenoszenia: 80Hz-20 KHZ 

SNR:>65dB 

Zniekształcenie: <0,5% 

Częstotliwość radiowa: 87,5 MHz-108 MHz 

Zakres temperatur: -30 ° C do 50 ° C 

Jasność wyświetlacza: 3 poziomy 

Głośnik:: 4Ω/3 W 

Waga produktu: 0.32 kg 

Bateria: bateria litowa 3,7 V 1400 mAh 

Rozmiar szer. x gł. x wys.: 131*46*69mm 

Żywotność baterii:  

Wbudowany akumulator: bateria litowa 3,7 V 1400 mAh;  

Czas działania: Ok. 3-6 godzin (zależne od głośności odtwarzania) 

Czas ładowania: Ok. 3-4 godziny 

Czuwanie: Ok. 200 godzin 

Zawartość zestawu 

1 x Głośnik z zegarem 

1 x instrukcja obsługi 

1x kabel ładujący Micro USB 

Uwagi 

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem tego produktu i 

zachowaj ją na przyszłość. 

2. Delikatnie przetrzyj ekran LED ściereczką do obiektywów, aby uniknąć  

zarysowania powierzchni. 

3. Połączenie: Bluetooth, karta micro SD do 16G, kabel Aux 3.5 line-in, 87,5-

108 MHz. 

4. Urządzenie posiada wbudowany akumulator, można ładować je za 

pomocą adaptera telefonu komórkowego lub komputera. Gdy głośnik wyda 

sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania baterii, 

naładuj głośnik. Jeśli go nie używasz, wyłącz go. Jeśli nie używasz urządzenia  

przez dłuższy czas, ładuj go co 2-3 miesięce, aby chronić baterię. 

5. Gdy głośnik ulegnie awarii, możesz go zresetować za pomocą przycisku 

„RESET” wbudowanego w gnieździe AUX, wciskając go za pomocą ostrego 

metalowego przedmiotu jak np. wsuwka do włosów. 

 

 


