
 

Świecący głośnik 
Bluetooth® do basenu 

Model: ITSBO-512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Instrukcja obsługi 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie 

przeczytać niniejszą Instrukcję i zachować ją do użytku w 
przyszłości. 

 
 
 
 



OBSŁUGA 
PRZYCISK ON/OFF (WŁ./WYŁ.): 
Naciśnij przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), który znajduje się w dolnej części produktu, aby włączyć (ON) 
lub wyłączyć (OFF) urządzenie. 

 
ŁADOWANIE BATERII: 
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu naładuj głośnik przez 6 – 8 godzin w następujący sposób: 

1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda ładowania i podłącz zasilacz zewnętrzny do gniazdka 
elektrycznego.  

2. Umieść głośnik basenowy na stacji ładowania. 

3. Podczas ładowania wskaźnik ładowania LED zaświeci się na czerwono i zmieni się na zielono po 
całkowitym naładowaniu urządzenia. 

UWAGA: Zasilacz zewnętrzny należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany lub 
gdy głośnik jest w pełni naładowany.  

PRZESTROGA: Wbudowana bateria do wielokrotnego ładowania nie jest wymienna. Nie należy jej 
wyjmować ani wymieniać na inną. Nie wyrzucać jako część odpadów zmieszanych ani nie wrzucać do 
ognia. Nie wyrzucać zużytego urządzenia jako część zmieszanych odpadów komunalnych. Zużyte 
urządzenie należy zdać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów po całkowitym rozładowaniu baterii. 
Niespełnienie tego warunku może być naruszeniem lokalnych przepisów o gospodarce odpadami. 
Prawidłowy sposób postępowania z zużytymi bateriami należy ustalić na podstawie lokalnie 
obowiązujących przepisów. 

OSTRZEŻENIE: • Zasilacz zewnętrzny należy przechowywać z dala od dzieci. 
• Nie wolno podejmować prób otwarcia zasilacza zewnętrznego. 

 

PRZESTROGA: Jeżeli bateria jest wymieniona na niewłaściwą może wystąpić 
zagrożenie wybuchu. Należy wymienić na taką samą baterię lub jej odpowiednik. 
 

POŁĄCZENIE POPRZEZ BLUETOOTH: 
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że w głośniku basenowym jest włączone zasilanie. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (umieszczony na pilocie), słyszalny będzie aktywacyjny 
sygnał dźwiękowy niezwłocznie po włączeniu Trybu parowania Bluetooth. 

2. Po włączeniu Trybu parowania Bluetooth wybierz „ITSBO-512” z Menu ustawień Bluetooth w 
urządzeniu. Po podłączeniu urządzenia będzie słyszalny kolejny sygnał dźwiękowy. 

3. Aby odłączyć dane urządzenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Bluetooth, słyszalny 
będzie dezaktywacyjny sygnał dźwiękowy wskazujący, że urządzenie zostało odłączone od Trybu 
Bluetooth. 

 
 

 
 



USTAWIANIE TIMERA: 
Funkcja timera w głośniku basenowym umożliwia automatyczne wyłączenie produktu po upływie 
ustawionego czasu. Aby ustawić timer, naciśnij jednokrotnie przycisk TIME (CZAS) (umieszczony na 
pilocie) w celu zmiany koloru, każdy kolor wskazuje inny czas działania timera.. Głośnik basenowy 
będzie świecić się w kolorze LED wybranym dla całego czasu działania timera. Stosuj się do 
poniższych wskazówek: 

Kolor LED Czas działania timera 

Czerwony 30 min. 

Zielony 60 min. 

Niebieski 90 min. 

Żółty 120 min. 

Jasnoniebieski 150 min. 

Różowy 180 min. 
 

*Uwaga: Timer można wyłączyć na dwa sposoby: 
1) Naciśnij przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) znajdujący się na głośniku, BĄDŹ 
2) Jednocześnie naciśnij na pilocie przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) LED oraz przycisk 

Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

 

 1 Brightness Up (Zwiększanie 
jasności) 

2 Brightness Down 
(Zmniejszanie jasności) 

3 LED ON/OFF (WŁ./WYŁ. LED) 
4 Bluetooth - Zobacz 

POŁĄCZENIE POPRZEZ 
BLUETOOTH 

5 Red LED (Czerwony LED) 
6 Green LED (Zielony LED) 
7 Blue LED (Niebieski LED) 
8 Manually Switch LED Color 

(Ręczne przełączanie koloru 
LED) 

9. Yellow LED (Żółty LED) 
10 Light Blue LED (Jasnoniebieski 

LED) 
11 Pink LED (Różowy LED) 
12 White LED (Biały LED) 
13 Warm LED - Increase White 

(Ciepły LED – Zwiększanie 
bieli) 

14 Previous Track (Poprzednia 
ścieżka) 

15 Warm LED - Decrease White 
(Ciepły LED – Zmniejszanie 
bieli) 

16 Flash (Migotanie) – Tańczące 
kolory LED w rytm muzyki 

17 Volume Down (Zmniejszanie 
poziomu głośności) 

18 Play/Pause 
(Odtwarzanie/pauza) 

19 Volume Up (Zwiększanie 
poziomu głośności) 

20 Time (Czas) - Zobacz 
USTAWIANIE TIMERA 

21 Next Track (Następna ścieżka) 
22 Smooth (Płynnie) – 

Automatyczna, płynna zmiana 
kolorów LED 

WYMIANA BATERII W PILOCIE: 
• Wymień zużytą baterię poprzez naciśnięcie zaczepu znajdującego się z boku pokrywy baterii, a 

następnie wysuń pokrywę z pilota. 

• Zwróć uwagę na dodatnią (+) i ujemną (-) biegunowość baterii. 
Upewnij się, że nowa bateria (CR2025) jest włożona we właściwy sposób. 

• Pozbywaj się zużytych baterii odpowiedzialnie. 
 



DANE TECHNICZNE 

Temperatura otoczenia podczas pracy ....................................................................  
Od -14°C do 35°C 
(od 7°F do 95°F) 

Diody LED ................................................................................................................  12 x RGB, 0,18W 
na RGB, 7 kolorów 

Bateria ......................................................................................................................  Wielokrotnego 
ładowania, litowa 

 3,7V, 2000mAh (7,4Wh) 
Bateria do pilota........................................................................................................  CR2025 (3V) 
Zakres działania pilota..............................................................................................  Maks. 6 metrów  

(19,7 stóp) 
  
Czas ładowania ........................................................................................................  Ok. 6 godzin 
Czas pracy................................................................................................................  Ok. 4 do 6 godzin 

Ładowarka ...............................................................................................................  
Wejście: 100-240V AC, 
0,6 Amp (maks.), 

 Wyjście: 7,5V 0,6A 
(certyfikat UL) 

  
Zakres częstotliwości Bluetooth ...............................................................................  100Hz ~ 1KHz 
Moc transmisji Bluetooth ..........................................................................................  2,8W 
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EUROPE PLUG 
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PAROWANIE 2 GŁOŚNIKÓW 
Sparuj oba głośniki PRZED połączeniem Bluetooth. 

Parowanie głośników po raz pierwszy 

1) Szybko naciśnij przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) znajdujący się na dwóch (2) głośnikach. 

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) znajdujący się na jednym (1) z głośników. 
Przytrzymaj do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Ten głośnik jest w tym momencie główny. 
Wskaźnik Bluetooth zacznie migać w celu sparowania się z drugim głośnikiem. Jeżeli parowanie 
zakończy się pomyślnie, wskaźnik Bluetooth na głośniku głównym będzie migać szybko. Wskaźnik 
drugiego głośnika Bluetooth zacznie migać wolno i słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. 

3) W tym momencie możesz rozpocząć parowanie z urządzeniem Bluetooth. Kiedy głośniki zostaną 
połączone z urządzeniem Bluetooth, a odtwarzanie muzyki będzie zapauzowane lub zatrzymane, 
wskaźnik Bluetooth na głośniku głównym będzie nadal palić się (w kolorze niebieskim). Wskaźnik 
drugiego głośnika Bluetooth zacznie migać powoli. 

Gdy głośniki znajdują się w trybie Bluetooth i muzyka jest odtwarzana, wskaźniki Bluetooth na OBU 
głośnikach zostaną wyłączone. 

4) Gdy głośniki są spraowane, szybko naciśnij przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) na głośniku głównym. 
Drugi głośnik również zostanie wyłączony przy nadal zapalonym wskaźniku Bluetooth. 

5) Gdy głośniki są sparowane, a drugi głośnik jest wyłączony, głośnik główny nadal będzie odtwarzać 
dźwięk. (szybko naciśnij przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby wyłączyć) Drugi głośnik zostanie 
odłączony od trybu parowania w ciągu 10 sekund sprawiając, że głośnik główny będzie mógł działać 
samodzielnie. 

Aby dezaktywować funkcję parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk na dowolnym głośniku, aż 
słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. 

Automatyczne ponowne parowanie głośników 

Jeżeli głośniki zostały sparowane przed ich wyłączeniem, sparują się one automatycznie podczas 
następnego włączenia zasilania. 

Głośniki są wyposażone w funkcję pamięci, aby kontynuować działanie w tym samym trybie, jaki działał 
przed wyłączeniem głośników. 

Przełączanie sposobu działania głośnika głównego 

1) Odłącz urządzenie Bluetooth. 

2) Naciśnij i przytrrzymaj przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) na głośniku w celu wyznaczenia pracy 
głośnika głównego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 
Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. NIE WOLNO połykać baterii. 

Znajdujący się na wyposażeniu pilot zawiera baterię pastylkową wielkości monety/przycisku. Jeżeli 
bateria pastylkowa zostanie połknięta, może to doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych, a 
nawet zgonu. 

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. 

Jeżeli komora baterii nie zamyka się dokładnie, należy zaprzestać użytkowania produktu i 
przechowywać go z dala od dzieci. 

Jeżeli istnieje podejrzenie, że bateria została połknięta lub włożona do środka dowolnej części ciała, 
należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej. 
 
Nie wolno narażać baterii na nadmierne ciepło, tj. światło słoneczne, ogień itp. 
 
Wtyczka zasilająca lub gniazdo zasilania urządzenia pełnią funkcję urządzenia odłączającego, do 
którego należy zapewnić łatwy dostęp. 
 
Urządzenia nie wolno wystawiać na działanie kapiących lub rozpryskiwanych płynów, a także nie wolno 
na nim stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. 

 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Niniejsze produkty jak i opakowania nie są zabawkami; należy przechowywać z dala od dzieci. 

• Pilot i ładowarka nie są wodoodporne, dlatego przez cały czas należy je przechowywać w suchym 
miejscu. 

• W celu ładowania produktu należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego. 

• Nie należy ładować produktu w basenie, w wodzie lub na deszczu; ładowanie powinno odbywać 
się w suchym miejscu wewnątrz pomieszczenia. 

• Jeżeli produkt nie jest używany, należy odłączyć zasilacz sieciowy od źródła zasilania. 

• Nie wolno stawać na produkt lub skakać po nim. 

• Nie wolno używać produktu, jeśli jest on pęknięty lub uszkodzony. 

• Produkt należy przechowywać z dala od substancji chemicznych oraz źródeł ciepła. 

• Nie wolno podejmować prób otwarcia produktu. 

Używanie na zewnątrz: 

• Zasilacz sieciowy nie powinien być używany na zewnątrz; nie należy go wystawiać na działanie 
deszczu, wilgoci, płynów lub ciepła. 

• Nie należy wystawiać pilota na działanie deszczu, wilgoci, płynów, ani źródeł ciepła. 

• Nie wolno używać tych produktów, jeśli są one pęknięte lub uszkodzone. 

• Nie należy używać tego produktu jako urządzenia pływającego. 

• Nie wolno ładować tego produktu na zewnątrz. 

• Pływający głośnik do basenu charakteryzuje się odpowiednim poziomem wodoodporności, 
jednakże nie powinien on być całkowicie zanurzany, ponieważ może to doprowadzić do 
uszkodzenia głośnika/świateł. 

 



 

Ogólne zasady pielęgnacji: 

Po zakończeniu użytkowania produktów zaleca się ich wyłączanie, przepłukiwanie czystą wodą oraz 
wycieranie do sucha przy użyciu miękkiej szmatki. Jeżeli produkty nie są używane, należy 
przechowywać je z dala od dzieci i w miejscu, które nie jest wystawione na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. 

 
Należy zwrócić uwagę, że: Ze względu na stałe udoskonalanie produktu, jego konstrukcja i parametry 
techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
 
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów. 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
 
Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, 
Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 
 

 Firma Innovative Technology Electronics, LLC niniejszym oświadcza, że 
produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi 
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 
jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
www.victrola.com/eudoc 

 Symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie 
można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Na 
użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usunięcie zużytego urządzenia 
poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i 
recykling zużytych urządzeń w momencie ich utylizacji pomaga chronić zasoby 
naturalne i zapewnia wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać dalsze informacje o miejscach 
przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu, należy skontaktować się z 
lokalnymi władzami lub z miejscem zakupu produktu. 

 


