
 

MANUAL DE UTILIZARE 
Model: ECHO 

(Boxă portabilă Bluetooth) 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe 

toată perioada utilizarii aparatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod comandă: SPKR-BT-ECHO-WL 

 



 
CARACTERISTICI 

1. Boxă Bluetooth 1.0 de exterior portabila 

2. Ieșire audio foarte clară și efect de sunet dinamic 

3. Cu Bluetooth A2DP, flux fără fir de muzică de la orice dispozitiv compatibil Bluetooth, cum ar fi 

telefonul mobil, notebook-ul, iPhone-ul sau iPad-ul 

4. Împerecherea Bluetooth simplă și sigură pentru operare 

5. Rază de operare de 10 metri 

6. Suportă USB  

7. Radio FM 

8. Funcție Line-in, potrivită pentru PC, MID, TV și alte dispozitive audio 

9. Acumulator încorporat Lithiu 1500 mAh 

10. Cu mâner, ușor de transportat 

ACCESORII 

Cablu de încărcare, cablu Audio, manual de utilizare 

SPECIFICAȚII 

Rază Bluetooth   Până la 10 metri 

Difuzoare   Dimensiune Difuzor: 2.5 inch 

    Putere : 9W, 4 

Conexiuni   USB și AUX-IN cu conector jack 3.5 mm 

Alimentare   Acumulator încorporat Lithiu 1500 mAh 

Reîncărcare   DC 5V 1A ( Cablu de încărcare  USB – micro USB inclus ) 

Dimensiune produs  264.1(L) *92.2(W) * 98.5(H) mm     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

1.ON/OFF             
2. Mufă AUX-IN            
3. Înapoi / Volum – 

4. Mufă de încărcare        
5. Mod ( Bluetooth, memorie USB, 
radio FM și AUX-IN)           
6. Redare / Pauză          
7. Înainte / Volum +          
8. Port USB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bluetooth 

1. Glisați butonul de alimentare pe “ON”, lumina LED devine albastră, clipește rapid și emite două 

semnale sonore. 

2. Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil și căutați numele dispozitivului "ECHO" apoi 

conectați-vă. Lumina albastră LED clipește încet și emite un sunet de trei ori odată conectat cu 

succes. 

3. Redați muzica de pe telefonul mobil. 

4. Apăsați scurt butonul Înapoi sau Înainte de pe dispozitive sau de pe telefoanele mobile pentru a 

selecta melodiile dorite. 

5. Apăsați pe butonul Redare / Pauză de pe dispozitive sau pe telefoanele mobile pentru a reda / opri 

muzica. 

6. Apăsați lung butonul Înapoi sau Înainte pentru a regla volumul în sus și în jos. Sau ajustați volumul 

telefoanelor mobile. 

Redare muzică de pe memorie USB & card Micro SD 

1. Glisați butonul de alimentare în poziția "ON", introduceți memoria flash USB sau cardul micro SD 

în slot, muzica stocată va fi redată automat, iar LED-ul albastru va clipi încet. 

2. În modul redare, apăsați scurt butonul Înapoi sau Înainte pentru a selecta melodiile dorite, apăsați 

lung pentru a regla volumul. 

3. Apăsați Redare / Pauză pentru a reda sau opri muzica. 

4. Glisați butonul de alimentare pe "OFF" în timp când nu utilizați dispozitivul. 

Atenție: În modul de redare Bluetooth, dacă introduceți cardul USB sau Micro SD  se va deconecta 

Bluetooth și va comuta redarea de pe cardul USB. Puteți apăsa butonul Mod pentru a trece din 

nou la modul Bluetooth. 

Radio FM 

1. În modul radio FM, cablul audio furnizat se asociază ca antenă. Introduceți cablul audio pentru a 

obține cel mai bun semnal FM înainte de utilizare. 

2. Glisați butonul de alimentare în poziția "ON", apăsați butonul Mod pentru a comuta la modul radio 

FM. 

3. În modul de redare, apăsați scurt butonul Redare / Pauză pentru scanare automată canale FM și 

pentru a le stoca automat. 

4. Apăsați butonul Înapoi sau Înainte pentru a schimba canalul FM stocat. 

AUX-IN 

Pentru alte dispozitive muzicale compatibile sau pentru playerele MP3 / MP4, utilizați cablul audio furnizat 

pentru a vă conecta dispozitivele. Apoi apăsați butonul "Mod" pentru a comuta la modul AUX-IN. 

Când se utilizează un dispozitiv extern, toate funcțiile vor fi controlate de către dispozitivul extern. 

 



 
Observații 

1. Apăsați butonul Mod pentru a comuta diferite moduri, ordine lor este Bluetooth, memorie USB, 

card Micro SD, radio FM și AUX-IN. 

2. Glisați butonul de alimentare pe "OFF" în timp când nu utilizați dispozitivul. 

Încărcare dispozitiv 

1. Opriți dispozitivul, introduceți cablul de încărcare furnizat în slotul de încărcare al unității, 

conectați celălalt capăt la PC sau la alt încărcător cu ieșire DC 5V (Nu este inclus), indicatorul roșu 

de încărcare se aprinde. 

2. Timpul de încărcare ar trebui să fie de 3 ore. Când se încarcă complet, indicatorul luminos se va 

stinge. 

3. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să nu încărcați mai mult de 8 ore. 

 

 

 

Deseurile de echipamente  electrice si electronice  sunt o categorie speciala de 
deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante 
deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera  sau metale 
grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale  de 
colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca 
acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! 
Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei 
polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari 
separate a EEE: 

 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

 

mailto:suport@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

