
INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNYCH 
GŁOŚNIKÓW / RADIA: 
KTX-A002 MUSIC BOX 

 

UWAGA:  

1. Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi 
oraz zaleceniami producenta.  

2. Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach wilgotnych lub 
zaparowanych. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie oddziaływanie 
warunków atmosferycznych i płynów.  

3. Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu dużych źródeł ciepła takich jak 
grzejniki, kaloryfery, piece itp. 

4. Podczas czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć / odłączyć od zasilania. 
Do czyszczenia używaj jedynie lekko wilgotnej szmatki. Nie wolno stosować 
żrących środków ani nie zanurzać urządzenia w wodzie.  

5. Podczas burzy niezwłocznie odłącz urządzenie od źródła zasilania. 
Uszkodzenie wynikłe z przepięć w instalacji elektrycznej lub podłączenia do 
nie właściwego źródła zasilania nie podlega naprawie gwarancyjnej.  

6. W razie wątpliwości co do poprawnego działania, skontaktuj się z serwisem w 
celu sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania. Nie dokonuj samodzielnie 
napraw (skutkuje to utratą gwarancji). 

 ŁADOWANIE:  

Aby naładować akumulator podłącz urządzenie za pomocą dostępnego kabla 
do źródła zasilania. Czas ładowania to ok. 3 do 5 godzin. Urządzenia nie 
należy przeładowywać. Podczas ładowania nie użytkować urządzenia. 
Akumulator ładuje się z portu USB lub zasilacza (opcjonalnie - jeśli jest w 
zestawie) o napięciu 5V.  

 

PRZEŁĄCZNIKI:  

1. Przełącznik ON/OFF z tyłu obudowy pozwala na włączenie i wyłączenie 

urządzenia.  

2. Na obudowie znajduje się 5 dodatkowych przycisków do obsługi urządzenia:  

MODE - wybór odtwarzanej pamięci lub radia: RADIO, USB, microSD 

II /    - odtwarzanie /stop 

I /- - zmiana stacji radiowej / zmiana utworu / ściszanie  

I /+ - zmiana stacji radiowej / zmiana utworu / podgłaszanie  

EQ - equalizer 



OBSŁUGA I USTAWIANIE: 
 

1. USTAWIANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI  
a) MODE 
b) I /-  - ciszej 
c) I /+  - głośniej 

 
2. USTAWIENIE RADIA 

a) MODE 
b) II /    - wyszukiwanie i automatyczne zapisywanie stacji pod numerami 

P1, P2, P3 …. P16 
c) I /-  - zmiana stacji na poprzednią 
d) I /+ - zmiana stacji na następną 

 
3. ODTWARZANIE PAMIĘCI PRZENOŚNYCH – głośniczki odczytują pliki 

MP3 z USB oraz karty microSD 
a) MODE - wybór odtwarzanej pamięci lub radia: RADIO, USB, microSD 
b) I /-  - zmiana utworu na poprzedni 
c) I /+ - zmiana utworu na następny 

 
4. EQUALIZER - służy do korekcji barwy dźwięku - Z jego pomocą można 

regulować tony niskie, średnie i wysokie 
 

 
DOSTĘPNE GNIAZDA:  
- USB  
- Czytnik kart pamięci microSD  
- „Line In” - Jack 3,5mm   
- DC 5V   
 
ZESTAW ZAWIERA:  
- Radio / Głośniki multimedialne - KTX-A002 MUSIC BOX  
- Kabel USB/DC - Kabel Jack 3,5mm / Jack 3,5mm  
- Adaptery do telefonów GSM   
 
DANE TECHNICZNE:  

1. Moc wyjściowa: 6W (2*3W) RMS THD=10%  
2. Czułość: 86dB  
3. Pasmo przenoszenia 150Hz - 16kHz  
4. Wejścia: Line In, USB, Czytnik kart microSD, DC 5V  
5. Wymiary: 11cm x 5cm x 5cm  
6. Waga głośników: 520g 

Oficjalny Dsytrybutor – ZUH KONTEXT s.c. 15-727 Białystok 
Ul. Hetmańska 10 

Gwarancja – 12 miesięcy. Uszkodzenia mechaniczne nie 
podlegają gwarancji ani żadnych innych roszczeń 


