
 

 

 

BOXA BLUETOOTH WIRELESS STRIDER 

 

 

 

VĂ RUGĂM CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRIMĂ ȘI FOLOSITI-L PENTRU 

VIITOARELE UTILIZARI. 

  

OPERATIUNI BOXA 

 

IMPERECHEATI (CONECTATI) UN TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH ACTIVAT SAU ALTE 

DISPOZITIVE BLUETOOTH LA BOXA STRIDER 

1. Dacă iBOX Strider nu a fost asociat niciodată cu un dispozitiv Bluetooth înainte, trebuie să 

urmați instrucțiunile de asociere de mai jos pentru a conecta dispozitivul SC-M09 cu dispozitivul 

Bluetooth. 

• În partea inferioară, rotiți comutatorul în poziția ON, LED-ul indicator va clipi în albastru. 

Difuzorul este gata să se împerecheze (legătura) cu dispozitivul Bluetooth. 

• Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil sau a altor dispozitive compatibile Bluetooth 

și activați funcția de căutare sau scanare pentru a găsi SC-M09. 

• Selectați "BT SPEAKER" din lista de dispozitive când apare pe ecranul dispozitivului. Dacă este 

necesar, introduceți codul de trecere "0000" pentru a asocia (lega) dispozitivul iBOX Strider cu 

telefonul mobil sau cu dispozitivul Bluetooth. 



2. După pornirea dispozitivului iBOX Strider, unitatea va căuta ultimul dispozitiv asociat. 

INDICATORUL va bloca rapid în albastru. Dacă aparatul găsește dispozitivul Bluetooth asociat, 

INDICATORul va rămâne aprins. 

3. După asocierea cu succes (conectare), puteți începe să redați muzică de pe dispozitivul 

Bluetooth fără fir la difuzor. 

NOTE: 

1. Consultați manualul telefoanelor mobile, tabletelor, PC-urilor, calculatoarelor sau altor 

dispozitive compatibile Bluetooth pentru operarea prin Bluetooth, deoarece acestea pot varia 

de la model la model. 

2. Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth nu va reda muzica prin difuzor, chiar dacă este conectat 

(legat), dacă dispozitivul nu acceptă profilul A2DP. 

3. Dacă împerecheați (conectând) calculatorul dvs. la iBOX Strider utilizând Bluetooth, este 

posibil să fie necesar să setați difuzorul ca dispozitiv de sunet implicit al computerului.  

4. Dacă iBOX Strider este lăsat în așteptare timp de aproximativ 5 minute fără conectarea la 

niciun dispozitiv compatibil Bluetooth, acesta se va opri automat pentru a economisi energia 

acumulatorului. 

Utilizarea telefonului SC-M09 ca difuzor handsfree Bluetooth 

1. Conectați telefonul mobil la iBOX Strider prin Bluetooth, conform descrierii de mai sus. 

2. Când recepționați un apel pe telefonul mobil, apăsați pe butonul PAUSE / PLAY din partea 

inferioară pentru a comuta apelul primit de la telefonul mobil la difuzorul iBOX Strider. Se va 

auzi un sunet scurt, confirmând că apelul a fost primit. Completați apelul utilizând microfonul 

încorporat și difuzorul de pe iBOX Strider. 

3. Reglați controlul de volum al telefonului dvs. mobil pentru a obține nivelul dorit al sunetului. 

4. Pentru a termina apelul, trebuie doar să țineți din nou butonul PAUSE / PLAY pe iBOX Strider. 

Se aude un sunet scurt și se va termina apelul. Dacă ați jucat muzică de pe telefonul mobil la 

difuzorul iBOX Strider înainte de a răspunde la apel, muzica va relua automat redarea când 

închideți. 

5. Pentru a ignora un apel primit, țineți apăsat butonul PAUSE / PLAY de pe difuzor timp de 

aproximativ 2 secunde, se va auzi un sunet de beep și apelul va fi ignorat. 

Redenumirea ultimului număr cu difuzorul 

Difuzorul va reapela în mod automat ultimul număr pe care l-ați apelat atingând de două ori 

butonul PAUSE / PLAY al difuzorului. 

Notă: această funcție este dependentă de telefon. 



Re-conectarea la telefonul mobil 

Dacă telefonul mobil este deja asociat (conectat) cu difuzorul, dar a fost deconectat chiar și cu 

cele două dispozitive Bluetooth activate, le puteți re-lega prin: 

1. Opriți difuzorul și apoi îl porniți din nou pentru a re-lega telefonul mobil. INDICATORUL va 

bloca rapid pentru aproximativ 2 secunde dacă difuzorul și telefonul mobil au fost re-conectate 

cu succes. 

2. De asemenea, puteți re-conecta difuzorul utilizând funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil. 

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al telefonului mobil. 

INSTRUCTIUNI INCARCARE 

 

Această unitate funcționează cu o baterie Li-ion încorporată, care poate fi reîncărcată fie cu 

ajutorul portului USB de pe computer, fie de la un adaptor de alimentare USB (nu este inclus), 

cu o putere nominală de DC5V, de 500 mA sau mai mare. 

 

Notă: Microfonul USB care se află pe această unitate nu este destinat numai încărcării 

acumulatorului Li-ion încorporat, dar și pentru modul AUX PLAY MODE. 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI PENTRU PRIMA DATA 

2.) Încărcați acumulatorul Li-ion încorporat minim 2 ore înainte de prima utilizare. 

Conectați unitatea la portul USB al calculatorului sau la un adaptor de alimentare USB (nu este 

inclus) utilizând cablul USB inclus. 

3.) Indicatorul LED va deveni roșu în timpul încărcării și va deveni albastru atunci când unitatea 

este complet încărcată. Deconectați cablul USB de la sursa de alimentare după ce acumulatorul 

este complet încărcat. 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI INTERNE 

După o utilizare prelungită, bateria internă va deveni slabă și operația poate deveni 

intermitentă. Când încărcarea bateriei interne este foarte scăzută, LED-ul Indicator va clipi roșu 

pentru a vă avertiza să reîncărcați acumulatorul intern cât mai curând posibil. 

Conectați difuzorul într-un port USB al computerului sau într-un adaptor de alimentare DC5V, 

500mA și sus (nu este inclus) utilizând cablul USB inclus. Deconectați cablul USB de la difuzor de 

îndată ce acesta este încărcat complet. 

Încărcarea în modul pornit 

• LED-ul Indicator este ROSU în timpul încărcării. 



• LED-ul indicator se va schimba de la ROSU la ALBASTRU atunci când bateria este complet 

încărcată. 

Notă: 1. Timpul de încărcare va varia dacă ascultați muzică în timp ce încărcați bateria internă. 

Vă recomandăm să opriți difuzorul în timpul procesului de încărcare. 

2. Pentru a prelungi durata de funcționare a unei baterii reîncărcabile, se recomandă 

descărcarea completă a acesteia înainte de o încărcare completă. 

3. Bateriile reîncărcabile trebuie ciclate pentru performanțe maxime și o durată mai lungă de 

viață a bateriei. Dacă nu utilizați playerul de multe ori, asigurați-vă că reîncărcați acumulatorul 

cel puțin o dată pe lună, pentru a menține funcționarea corectă a bateriei interne. 

Încărcarea în modul oprire a unității 

• LED-ul Indicator este ROSU în timpul încărcării. 

• LED-ul indicator se va schimba de la ROSU la ALBASTRU atunci când bateria este complet 

încărcată. 

GHID DEFECTIUNI 
Simpotom Problema Posibla  Solutie 

Nu incarca 

Adaptorul de alimentare USB 

(nu este inclus) nu este 

conectat la o priză de perete, 

iar cablul USB (inclus) nu este 

conectat la mufa mini USB de 

pe partea inferioară a 

difuzorului. 

Conectați adaptorul de alimentare USB (nu este 

inclus) într-o priză de perete și conectați cablul 

USB (inclus) în mufa mini USB a difuzorului. 

Priza de perete nu 

funcționează. 

Conectați un alt dispozitiv la aceeași priză pentru a 

confirma că priza funcționează. 

Portul USB al computerului nu 

funcționează. 

Asigurați-vă că alimentarea computerului este 

pornită și încercați un alt port USB. 

Fara sunet 

Bateria iBOX Strider este 

moartă. 
Reîncărcați bateria. 

Difuzorul nu este conectat la 

telefonul mobil. 

Treceți prin procesul "Speaker Operations" pentru 

a conecta difuzorul. 

Plasarea difuzoarelor este în 

afara ariei de acoperire. 

Reluați difuzorul în gama de operare Bluetooth 10 

metri. 

Volumul este prea mic. Măriți volumul dispozitivului. 

Sunetul este 

distorsionat. 

Nivelul volumului este prea 

mare. 
Reduceți volumul dispozitivului. 

Sursa sunetului este 

distorsionat . 

Dacă fișierul de sunet sursă este de slabă calitate, 

distorsiunea și zgomotul sunt ușor de observat cu 

difuzoare de mare putere. Încercați o altă sursă 

audio, cum ar fi un CD de muzică. 

Unitatea se 

încălzește după 

o redare extinsă 

la volum mare. 

Asta este normal 
Opriți aparatul pentru o perioadă de timp sau 

reduceți volumul. 

 



Instrucțiuni privind protecția mediului 

Notă: Acest dispozitiv este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / WE și Legea poloneză 

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) cu un simbol DEEE (un container de deșeuri încrucișat). 

Acest marcaj înseamnă că acest dispozitiv, după ce nu mai este folosit, nu poate fi amplasat împreună cu alte tipuri de deșeuri 

menajere. 

Notă: acest dispozitiv nu poate fi așezat împreună cu deșeurile municipale! Produsul trebuie depozitat în locuri special pregătite 

pentru acest scop (colectare separată). 

Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare pentru 

sănătatea locuitorilor și pentru mediul natural care rezultă din prezența substanțelor periculoase și depozitarea și prelucrarea 

necorespunzătoare a acestor dispozitive și echipamente. 

 

 DECLARATIE DE CONFORMITATE 

 

Subsemnatul, un reprezentant al companiei menționate mai jos: 

Impet Computers Sp. z o.o. 

ul. Marywilska 34 

03-228 Warszawa 

Prin prezenta, declar ca următorul produs: difuzor Bluetooth iBox Strider 

este conform cu Directiva Directivei privind echipamentele radio (RED) 2014/53 / UE. Au fost aplicate următoarele standarde: 

Art. 3.1(a) Siguranta EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

Art. 3.1(b) EMC 
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 

Art. 3.2 Radio 
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2010 

ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2010 

 

Dispozitivul poate fi utilizat în toate țările UE.                               

Varsovia, 10.06.2016                                            Łukasz Domżalski 

                  Product manager 

 


