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WSTĘP
Chcemy zapewnić pełną satysfakcję z użytkowania urządzenia 
EnVivo, dlatego dołączamy do niego kompleksową 3-letnią 
gwarancję producenta oraz zapewniamy doskonałą 
obsługę posprzedażową dostępną przez dedykowaną 
infolinię telefoniczną. W razie potrzeby zasięgnięcia porady 
serwisu technicznego lub w mało prawdopodobnym 
przypadku pojawienia się wady zakupionego urządzenia 
należy skontaktować się z naszą infolinią, w celu uzyskania 
natychmiastowej pomocy. Zgłoszenia reklamacyjne złożone 
w ciągu obowiązywania 3-letniej gwarancji będą skutkowały 
nieodpłatną naprawą lub wymianą urządzenia pod warunkiem 
posiadania odpowiedniego dowodu zakupu (należy zachować 
paragon zakupu!) Nie ma to wpływu na uprawnienia ustawowe. 
Należy jednak pamiętać, że gwarancja zostanie unieważniona 
w przypadku wykrycia umyślnego uszkodzenia urządzenia, jego 
użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub demontażu.

OGÓLNE
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM. 
ZACHOWAĆ, ABY MÓC SKORZYSTAĆ PÓŹNIEJ.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Produkty oznaczone tym symbolem są zasilane prądem stałym.

BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytać i stosować się do informacji dotyczących 
bezpieczeństwa.

OGÓLNE INFORMACJE I WSKAZÓWKI  
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy przed użyciem 
głośnika przenośnego przeczytać wszystkie informacje 
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dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące obsługi. 

1. Urządzenia nie należy demontować, otwierać, miażdżyć, 
zginać, odkształcać, dziurawić, ciąć, poddawać działaniu 
mikrofal, palić, malować, nie należy umieszczać w nim 
obcych przedmiotów ani nim rzucać.

2. Chronić głośnik bezprzewodowy przed wilgocią i 
nie zanurzać go w żadnej cieczy. Należy dbać, aby 
urządzenie było przez cały czas suche.

3. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla małych dzieci i niemowląt, aby uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji.

OSTRZEŻENIE
1. Nie przechowywać urządzenia w miejscu o wysokiej 

temperaturze lub miejscach zagrożonych wybuchem.
2. Chronić urządzenie przed deszczem.
3. Nie demontować, naprawiać ani nie modyfikować 

urządzenia.
4. Urządzenie posiada baterię akumulatorową, dlatego 

nie należy umieszczać ani wrzucać go do ognia, aby 
uniknąć wybuchu.

5. Aby wydłużyć żywotność akumulatora, należy ładować i 
użytkować głośnik bezprzewodowy przynajmniej raz  
w miesiącu.

6. Niski stan naładowania baterii może skutkować redukcją 
zasięgu transmisji Bluetooth lub rozłączeniem.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik
bezprzewodowy

Przewód micro USB

Mikrofon przewodowy

Instrukcja obsługi

Przewód audio

Karta gwarancyjna
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OPIS PANELU
 

1. Dyskotekowe światło LED – przytrzymać przycisk Mode, aby 
włączyć/wyłączyć światła LED. Gdy przez głośnik odtwarzana 
jest muzyka, światło dyskotekowe będzie dostosowywać 
się do muzyki. Światła dyskotekowe LED wyłączą się, gdy 
głośność ustawiona jest na wartość 2 lub niższą. 

2. Wyświetlacz LED – wskazuje aktualny wybór i połączenia.
3. Wejście AUX – stereofoniczne gniazdo 3,5 mm umożliwia 
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podłączenie odtwarzacza CD, odtwarzacza MP3, 
smartfona lub innego źródła dźwięku.

4. Wskaźnik ładowania – świeci podczas ładowania. Po 
zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.

5. Port ładowania – aby naładować urządzenie, należy użyć 
dołączonego przewodu micro USB.

6. Sterowanie głośnością muzyki – obrót pokrętła umożliwia 
regulację głośności muzyki (0-30 na wyświetlaczu LED).

7. Sterowanie głośnością echa – użyć pokrętła, aby 
wyregulować efekt echa podczas korzystania z mikrofonu.

8. Sterowanie głośnością mikrofonu – użyć pokrętła, aby 
wyregulować głośność mikrofonu.

9. Przycisk zasilania – przytrzymać przycisk, aby włączyć/
wyłączyć głośnik przenośny.

10. Przycisk trybu – nacisnąć, aby zmienią tryb, przytrzymać, 
aby włączyć/wyłączyć dyskotekowe światła LED. 

11. Przycisk wstecz/poprzedni – nacisnąć, aby powrócić do 
poprzedniej ścieżki.

12. Przycisk odtwarzania/pauzy – nacisnąć, aby odtwarzać/
wstrzymać muzykę.

13. Przycisk do przodu/następny – nacisnąć, aby przejść do 
następnej ścieżki.

14. Port micro SD – odtwarzanie muzyki z podłączonej karty 
micro SD.

15. Port USB – odtwarzanie muzyki z podłączonego napędu USB.
16. Wejście mikrofonowe – gniazdo 6,35 mm do 

podłączenia mikrofonu.
17. Wbudowany głośnik. 
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18

18. Przełącznik ON/OFF: włączanie/wyłączanie mikrofonu.
 
OBSŁUGA GŁOŚNIKA BEZPRZEWODOWEGO
WŁĄCZANIE
Przytrzymać przycisk Power. Włączy się wyświetlacz diodowy. 
Aby wyłączyć głośnik bezprzewodowy, ponownie przytrzymać 
przycisk Power.

ŁADOWANIE
Głośnik bezprzewodowy posiada wbudowaną baterię 
akumulatorową. Dołączony przewód micro USB należy 
podłączyć do głośnika i ładowarki USB lub portu USB komputera. 
Podczas ładowania świeci diodowy wskaźnik ładowania. Po 
zakończeniu ładowania diodowy wskaźnik ładowania zgaśnie.

Podczas ładowania można korzystać z głośnika bezprzewodowego.

PAROWANIE BLUETOOTH
Podczas pierwszego użycia danego telefonu/tabletu z 
głośnikiem bezprzewodowym należy wykonać poniższe 
wskazówki, aby połączyć się z głośnikiem.
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USTAWIENIA 

1. Nacisnąć przycisk 
POWER, aby  
włączyć głośnik.

3. Przejść do opcji 
Bluetooth i włączyć 
Bluetooth w  
telefonie/tablecie.

2. W telefonie przejść do 
okna ustawień.

4. Na liście urządzeń 
Bluetooth wyszukać 
nazwę: ENV-1668 i 
wybrać to urządzenie.

ENV-1668

USTAWIENIA 
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5. Jeżeli parowanie 
przebiegnie pomyślnie, 
ikona Bluetooth 
przestanie migać na 
wyświetlaczu LED. Od 
tej chwili możliwe będzie 
odtwarzanie dźwięku z 
telefonu/tabletu  
przez głośnik.

6. Aby zmienić głośność 
muzyki, należy użyć 
pokrętła głośności.

Uwaga: Aby połączyć się z innym urządzeniem, należy 
najpierw przerwać aktualne połączenie Bluetooth.

Uwaga: Po włączeniu głośnik bezprzewodowy automatycznie 
połączy się ze wcześniej sparowanym urządzeniem Bluetooth.

Uwaga: Podczas korzystania z głośnika bezprzewodowego 
należy pamiętać o zwiększeniu głośności na telefonie/tablecie.

DYSKOTEKOWE DIODY LED
Przytrzymać przycisk Mode, aby włączyć/wyłączyć światła LED.

Światła dyskotekowe będą migać i/lub układać się we wzory 
dostosowane do rytmu muzyki.
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MIKROFON
Podłączyć przewód mikrofonowy 6,35 mm do portu MIC na 
głośniku bezprzewodowym. Przestawić przełącznik mikrofonu w 
położenie ON. Dźwięk z mikrofonu będzie teraz słyszalny przez 
głośnik bezprzewodowy. Obrócić pokrętło głośności mikrofonu 
(Mic Vol), aby wyregulować głośność mikrofonu.

ECHO MIKROFONU
Podczas korzystania z mikrofonu do dźwięku pochodzącego 
z mikrofonu można dodać efekt echa – za pomocą pokrętła 
regulacji głośności echa (Echo Vol). 

WEJŚCIE AUX IN
Za pomocą dołączonego przewodu dźwiękowego 3,5 mm do 
głośnika bezprzewodowego można podłączyć telefon/tablet/
odtwarzacz CD/zestaw kina domowego.Tryb AUX można 
wybrać jedynie wówczas, gdy do wejścia AUX podłączony 
jest przewód dźwiękowy 3,5 mm.

TRYB USB/KARTY MICRO SD
Możliwe jest podłączenie napędu USB lub karty micro SD w celu 
odtwarzania zapisanych na nich plików dźwiękowych MP3.

Uwaga: Obsługiwane są napędy USB i karty SD o 
pojemności do 32 GB

Uwaga: Obsługiwane są pliki dźwiękowe w formacie MP3

PRZEŁĄCZANIE TRYBU
Aby wybrać tryb AUX, Bluetooth, USB lub micro SD, nacisnąć 
przycisk Mode.

Uwaga: Uruchomienie trybu AUX, USB i micro SD wymaga 
podłączenia do odpowiedniego portu urządzenia  
lub przewodu.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nigdy nie używać silnych substancji czyszczących, szczotek 
ani ostrych przedmiotów. Można w ten sposób uszkodzić 
powierzchnię urządzenia.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Urządzenie czyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem 
urządzenia pozostawić je do całkowitego wyschnięcia. 

PRZECHOWYWANIE
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, przed 
schowaniem urządzenia zalecamy pełne naładowanie 
jego akumulatora i ładowanie go co 3 miesiące. Pozwoli to 
uchronić akumulator przed uszkodzeniem. 

Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
przechowywać w temperaturze pokojowej.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Numer modelu: ENV-1668 
Moc wyjściowa RMS: 20 watów
Napięcie zasilania: USB 5V  2A
Zasięg Bluetooth 4.2 do 10 metrów
Częstotliwość Bluetooth: 2402-2480 MHz 
Moc EIRP (maks.): 4,63 dBm dla BT
Impedancja głośnika: 4 omy
Wejście pomocnicze 3,5 mm
Oświetlenie efektowe: 4 diody LED (3 diody RGB i 1 żółta
dioda), łącznie 4 W
Wbudowana akumulatorowa bateria litowo-jonowa:  

2 x 3,7V  2000 mAh 7,40Wh 
Wejście mikrofonowe 6,35 mm oraz sterowanie głośnością mikrofonu
Czas odtwarzania dźwięku z włączonymi światłami: do 5-7 godzin
Czas odtwarzania dźwięku z wyłączonymi światłami: do 7-9 godzin
Czas ładowania: około 3-3,5 godziny
Obsługiwane są napędy USB i karty SD o pojemności do 32 GB
Rozmiar: 19 x 17,5 x 26,5 cm
Waga: 2,1 kg 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie  
jest ładowane.

Przewód USB 
jest poprawnie 
podłączony do 
portu USB z boku 
głośnika lub 
ładowarki USB/
komputera.

Podłączyć 
przewód USB 
(dołączony) do 
gniazda micro 
USB głośnika.

Upewnić się, 
że wtyczka 
USB przewodu 
podłączona jest 
do ładowarki USB 
lub komputera.
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Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie  
jest ładowane.

Gniazdo zasilania 
nie działa.

Podłączyć inne 
urządzenie do 
tego samego 
gniazda zasilania, 
aby upewnić 
się, że gniazdo 
działa. Jeżeli 
wykorzystywane 
jest gniazdo 
USB komputera, 
upewnić się, że 
komputer jest 
włączony.

Przewód zasilający 
USB nie działa.

Sprawdzić, 
czy przewód 
zasilający USB 
działa za pomocą 
innego urządzenia 
ładowanego 
przez USB lub 
innego przewodu 
micro USB.

Brak dźwięku.

Akumulator jest 
rozładowany.

Naładować 
urządzenie.

Głośnik przenośny 
nie został 
sparowany z 
urządzeniem 
Bluetooth.

Wykonać 
procedury 
opisane w sekcji 
„Parowanie 
Bluetooth”, aby 
podłączyć głośnik 
przenośny.
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Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Brak dźwięku. Ustawiono zbyt 
niską głośność.

Zwiększyć 
głośność na 
podłączonym 
urządzeniu 
Bluetooth.

Zwiększyć 
głośność głośnika 
przenośnego.

Nie można 
podłączyć 
głośnika 
przenośnego.

Urządzenie 
Bluetooth jest 
wyłączone.

Włączyć 
urządzenie 
Bluetooth.

Usługa Bluetooth 
jest wyłączona w 
telefonie.

Włączyć funkcję 
Bluetooth w 
telefonie.

Wersja Bluetooth 
nie jest 
obsługiwana.

Użyć innego 
urządzenia 
Bluetooth.

Głośnik przenośny 
nie znajduje się w 
trybie Bluetooth.

Nacisnąć przycisk 
Mode, aby 
zmienić tryb 
Bluetooth.

Niedostateczna 
jakość dźwięku.

Urządzenie 
Bluetooth znajduje 
się na krańcu 
zasięgu głośnika 
przenośnego.

Przybliżyć 
urządzenie 
Bluetooth 
do głośnika 
przenośnego.



ENV-1668
17  223075310       accession-de@telemarcom.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Podczas 
parowania 
głośnik przenośny 
wymaga podania 
hasła.

Starsze urządzenia 
mogą wymagać 
podania hasła.

Wprowadzić 
kod „0000”, 
aby połączyć 
się z głośnikiem 
przenośnym.

 

Deklaracja zgodności: (patrz dostarczony dokument). Produkty oznaczone

tym symbolem są zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi na

terenie Wspólnoty Europejskiej.

UTYLIZACJA
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) zawierają materiały, 
części i substancje, które jeśli nie utylizowane prawidłowo, 
mogą być niebezpieczne dla środowiska i szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego. Sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które są 
oznaczone logo WEEE (jak pokazano po lewej stronie), nie 
należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Skontaktuj 
się z lokalnym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, które 
będzie w stanie podać szczegóły dotyczące opcji recyklingu 
dostępnych w Twojej okolicy.

Ten symbol na baterii lub na opakowaniu oznacza, że bateria 
dostarczona wraz z tym produktem nie może być traktowana 
jako odpad z gospodarstw domowych. Recykling materiałów 
pomoże chronić zasoby naturalne. Skontaktuj się z lokalnym 
przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, które będzie w stanie 
podać szczegóły dotyczące opcji recyklingu dostępnych w 
Twojej okolicy.
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Importer: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Dania.

Data publikacji: 2021/8

Wersja: ENV-1668

WYPRODUKOWANO W CHINACH



Deklaracja zgodności UE 
 
Firma 

Nazwa firmy: Accession ApS 
  

Adres 
korespondencyjny: 

Vandmanden 34, Aalborg, Denmark 

  

Kod pocztowy: 9200 
  

Miasto: Aalborg 
  

Numer telefonu: +45 7026 6696 
  

Adres e-mail: doc@accessionx.com 
 
oświadcza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za niniejszą deklarację zgodności, która dotyczy następującego produktu: 

Model urządzenia / produkt:  Party Speaker 
  

Typ: 1668 (FY-38) 
  

Partia: PO-1668 
  

Numer seryjny: N/A 
 
Przedmiot deklaracji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami unijnymi: 

RED 2014/53/EU  2011/65/EU RoHS Directive & amendment 
directive 2015/863/EU 

REACH 1907/2006   
  

Zastosowano następujące zharmonizowane standardy i specyfikacje techniczne: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017  EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

EN 55032:2015 + A1:2020, Class B  EN 62479:2010 

EN 55035:2017 + A11:2020  EN 50663:2017 

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 
(2020-09) 

 For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 + 
A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014; 
EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-
1:2015 

  
   

Jednostka notyfikowana (jeśli ma zastosowanie):  4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej: 
N/A   

 

Informacje dodatkowe: 
N/A 

 
Podpisana przez i w imieniu: 

Aalborg, Denmark    2021-09-13  Jian Zhou, Buying Director 
Miejsce wystawienia  Data 

wystawienia 
 Nazwisko, funkcja, podpis 

   




