
GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY 
BLUETOOTH MP3 CHARGE 3+ 

Instrukcja obsługi



Głośnik CHARGE 3  – to doskonały bezprzewodowy głośnik mobilny z radiem fm! 

Wysokiej jakości dźwięk i głębia basu zaskoczy nawet wymagających klientów , którzy na pewno
docenią też to że głośnik jest wodoodporny. To doskonała propozycja dla każdego kto chce mieć
muzykę  zawsze przy sobie: grill,  plaża, ogród.  Moc głośnika to aż  20 WAT– z powodzeniem
wystarczy do puszczania muzyki na mniejszych imprezach.  Muzykę  można odtwarzać  przez
bluetooth np. z telefonu ale również z USB lub karty pamięci TF. 

Posiada funkcję zestawu głośnomówiącego!

Czym różni się nasz głośnik CHARGE 3+ od innych odstępnych na allegro?
Wymiarami, nasz jest o wymiarach 213 x 87 x 88,5mm głośniki konkurencji mimo iż w nazwie
mają CHARGE są zdecydowanie mniejsze. A co najważniejsze nasz głośnik jest o mocy 20W  
o wymiarach głośnika 2 x 55mm. Sprawdź informację czy konkurencja podaje ten parametr.

Specyfikacja towaru:

• Bluetooth / wersja 4,1
• Czytnik kart microSD do 32GB
• Port USB / Port AUX Jack 3,5mm
• Głośniki: 2 x 45mm
• Moc 20W / Subwoofer: 2 x 50mm
• Funkcja zestawu głośnomówiącego
• Akumulator 3.7V 2000mAh
• Funkcja Powerbanku / PowerBank: 2000mAh, 2.1A
• Czas odtwarzania: ok. 5h
• Czas ładowania ok. 3- 4h
• Zasięg ok. 10m
• Wymiary: 213 x 87 x 88,5mm
• Waga: 800g
• W zestawie:
• Głośnik Bluetooth Charge 3
• Kabel zasilający micro USB
• Kabel miniJack 3.5mm
• Instrukcja obsługi
• Wytrzymałe opakowanie

Cechy produktu:

• Jeden  z  lepszych  -  w  pełni  funkcjonalny,  świetnie  brzmiący  przenośny  głośnik  bluetooth  
z wbudowanym akumulatorem oraz wodoodpornością na zachlapania - zapewni komfort.
• Model charakteryzuje się dużą głośnością i dobrą jakością dźwięku.
• Urządzenie działa poprzez połączenie bluetooth lub kablowe.
• Wyposażony w zestaw głośnomówiący (mikrofon), radio fm, czytnik kart microSD, wejście USB
oraz microUSB oraz Aux.



Instrukcja obsługi:

1. Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć/wyłączyć należy przycisnąć przycisk O z kreską.

2. Zmiana trybów odtwarzania
Aby wybrać tryb należy nacisnąć odwrócony znaczek klepsydry. Po naciśnięciu można wybrać
Bluetooth i radio FM. Po włożeniu karty micro SD lub podłączeniu do wejścia USB dysku przenośnego
lub po podłączeniu do wejścia liniowego (AUX) pojawią się
dodatkowe opcje: Karta TF, USB i AUX (wejścia ukryte).

3. Regulacja głośności odtwarzania
Do regulowania głośności używamy + i - (dłużej naciskamy)

4. Zmiana odtwarzanego utworu
Aby zmienić utwór należy nacisnąć + lub -.

5. Inne przyciski
Play/pause – nacisnąć, aby odtworzyć lub wstrzymać utwór bądź wyszukać stację. Tym przyciskiem też
odbieramy rozmowę.

6. Ładowanie zasilania
Aby naładować głośnik należy podpiąć zasilacz ze smartfonu (micro USB). Bateria ładuje się do 4,5
godziny, a czas pracy głośnika do 20 godzin. Poziom baterii sygnalizują też diody na dole (5 diod)

7. Radio FM
Aby wybrać tryb należy nacisnąć odwrócony znaczek klepsydry. Po naciśnięciu można wybrać 
Bluetooth i radio FM. Podepnij kabel microUSB (załączony w zestawie)- kabel służy jako antena. Aby 
wyszukać stację należy nacisnąć i przytrzymać play/pausa, gdy zostanie wyszukana stacja 
przechodzimy + i -.

8. Bluetooth
Można podłączyć do głośnika muzykę ze smartfonu przez bluetooth i sparować w telefonie wybierając
CZARGE3. Jak połączy się będzie dźwięk. Aby sparować dwa głośniki pod jeden bluetooth, należy
dłużej nacisnąć na odwróconą klepsydrę.

9. Odbieranie połączenia
Można odbierać połączenia, gdy smartfon połączony przez bluetooth z głośnikem. Aby odebrać naciśnij
play/pausa.


