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Mini Bluetooth Stereoanlage

Mini Sistema Stereo Bluetooth
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Mini Bluetooth Stereo SystemPL



Dziękujemy za zakup radiobudzika FM z odtwarzaczem muzyki 
August SE20. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu 
zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli już 
korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z 
instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Nie 
rozbieraj SE20, może to być niebezpieczne i spowoduje 
unieważnienie gwarancji producenta.

Utylizacja
Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane 
zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze 
skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi 
odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów 
dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności
Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej 
pod adresem: http://augustint.com/en/declaration/

Obsługa klienta
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +44 845 
250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli 
potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia 
pozakupowego.

Instrukcja obsługi
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Skrócona instrukcja obsługi
SE20

Przed pierwszym uruchomieniem SE20 w pełni naładuj wbudowaną baterię za 
pomocą przychodzącego w zestawie kabla mini USB. Podłącz przewód mini 
USB do gniazda zasilania urządzenia, a drugi koniec kabla do zasilanego portu 
USB. Pełne naładowanie urządzenia trwa około 3 godziny.
 
Ustawianie zegara. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk M, aby przejść do 
trybu zegara, który będzie sygnalizowany symbolem zegara na górze ekranu i 
przyciemnieniem ekranu. Naciśnij „      " aby przejść do wyboru 
roku/miesiąca/dnia/godziny/minut. Dostosuj odpowiednie wartości naciskając 
„        " lub „ ". Naciśnij „V-" aby przełączyć się pomiędzy trybem 12 i 24 
godzinnym.

Bluetooth. Naciskaj przycisk M do momentu kiedy na ekranie pojawi się 
„BLUE" i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na swoim urządzeniu 
źródłowym wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth. Wybierz „SE20" z listy 
urządzeń. Naciśnij „V+" lub „V-" aby dopasować głośność.

Tryb USB/SD. Po umieszczeniu w urządzeniu pamięci USB lub karty SD, SE20 
rozpocznie odtwarzanie plików MP3 znajdujących się na nośniku pamięci. 
Naciśnij „ " lub „ " aby zmienić odtwarzany utwór. Naciśnij i 
przytrzymaj aby przewinąć aktualnie odtwarzany utwór. Naciśnij „V+" lub „V-" 
aby dopasować głośność.

Radio FM. Naciskaj przycisk M do momentu kiedy na ekranie pojawi się ikona 
FM i częstotliwość w MHz. Aby znaleźć stację radiową naciśnij i przytrzymaj 
przycisk „ " lub „ ". Aby automatycznie znaleźć i zapamiętać wszystkie 
dostępne stacje FM, naciśnij przycisk „ ". Po przeprowadzeniu skanowania 
możesz wybrać zapisane stacje naciskając „ " lub „ ". Stacje zapisane 
są jako P01, P02 itd.

Tryb AUX. Połącz gniazdo słuchawkowe urządzenia źródłowego z gniazdem 
mini USB SE20. Naciskaj przycisk M do momentu kiedy na ekranie pojawi się 
„AUX".

Jeśli masz jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z August International Ltd. 
Nasza infolinia dostępna jest pod numerem: +44 845 250 0586. Adres e-mail: 
service@augustint.com
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Spis treści

1. Instrukcja bezpieczeństwa

Przechowywanie i używanie

Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

Nie wystawiaj 
tego 
urządzenia na 
działanie 
ekstremalnych 
temperatur.

Alcohol

Nie 
przechowuj ani 
nie używaj 
tego 
urządzenia w 
wilgotnym lub 
mokrym 
otoczeniu.

Nie wystawiaj 
tego 
urządzenia na 
działanie 
kurzu, oleju 
lub dymu.

Nie upuszczaj 
ani nie rzucaj 
tym 
urządzeniem.

Podczas 
transportu 
należy 
bezpiecznie 
umieścić 
urządzenie, 
aby uniknąć 
uszkodzenia.

Nie drap i nie 
przekłuwaj 
tego 
urządzenia 
ostrymi 
przedmiotami.

Używaj 
miękkiej 
ściereczki i 
odpowiedniego 
środka do 
czyszczenia 
ekranu LCD i 
obudowy.

Nigdy nie 
wolno czyścić 
tego 
urządzenia 
tkaniną 
ścierną, 
detergentem, 
spirytusem lub 
jakimkolwiek 
innym 
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2. Główne cechy

    

3. Akcesoria

Przewód zasilający 
mini USB

Przewód audio Instrukcja obsługi

Góra:

Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzeń Bluetooth
Radio FM z możliwością zapisu 12 stacji z szybkim dostępem
Dwa wysokiej jakości głośniki 2x3W
Wbudowana bateria litowa 800mAh
Zegar w formacie 12/24 godzinnym oraz funkcja budzika
Bluetooth V3.0

1. Antena
2. Odtwarzanie / Pauza
3. Głośność w dół
4. Poprzedni
5. Następny
6. Głośność w górę
7. Wybór trybu
8. Wyświetlacz LCD

9. Czytnik kart SD
10. AUX/DC 5V
11. Port USB
12. Przełącznik on/off
13. Dioda LED

Tył:
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4. Nazwy części i funkcje
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5. Tryb Bluetooth

Aby zapewnić najlepszą jakość działania sprzętu, upewnij się, że 
odległość pomiędzy urządzeniem źródłowym a SE20 jest jak 
najmniejsza i przestrzeń pomiędzy nimi jest wolna od 
przedmiotów mogących zakłócać sygnał.

5.1 Parowanie
5.1.1 Parowanie z telefonem komórkowym
1. Wybierz tryb Bluetooth naciskając przycisk M do momentu, 
    aż na ekranie pojawi się „BLUE" oraz symbol Bluetooth. 
    Pojawi się także krótki sygnał dźwiękowy.
2. W telefonie komórkowym wyszukaj dostępne urządzenia 
    Bluetooth (w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi 
    Twojego telefonu).
3. Z listy dostępnych urządzeń wybierz „SE20".
4. Po udanym sparowaniu, z głośnika SE20 powinieneś usłyszeć 
    sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Dostęp do ustawień Bluetooth w telefonie może różnić    
               się w zależności od modelu. Aby uzyskać informacje 

dotyczące telefonu, który posiadasz, skorzystaj z jego 
instrukcji obsługi.

5.1.2 Parowanie z Windows PC
1. Wybierz tryb Bluetooth naciskając przycisk M do momentu, 
    aż na ekranie pojawi się „BLUE" oraz symbol Bluetooth. 
    Pojawi się także krótki sygnał dźwiękowy.
2. Włącz Bluetooth na swoim komputerze.
3. Wybierz „Urządzenia i drukarki" w Panelu sterowania i kliknij 
    „Dodaj urządzenie".
4. Wybierz „SE20" z listy dostępnych urządzeń, aby 
    zainstalować sterowniki.

               
               

5. Jeśli SE20 nie zostanie automatycznie ustawiony jako 
    urządzenie wyjściowe, wybierz „Dźwięk" w Panelu 
    sterowania, następnie zaznacz SE20 i wybierz „Ustaw jako 
    domyślne".

              
              

       

Uwaga: W systemach Windows XP i Vista wymagany jest 
               sterownik Bluetooth innej firmy (nie dołączony do 
               systemu).
Uwaga: Po włączeniu, SE20 automatycznie połączy się z 
              ostatnio sparowanym urządzeniem Bluetooth, jeśli jest 

ono dostępne. Jeśli urządzenie to nie będzie w zasięgu, 
SE20 automatycznie przełączy się w tryb parowania.

5.1.3 Zdalne sterowania
Dzięki SE20, można sterować muzyką odtwarzaną na telefonie 
komórkowym lub komputerze, przez połączenie Bluetooth.

Naciśnij „      " aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie 
muzyki.
Naciśnij „       " lub „ " aby wybrać kolejny bądź poprzedni 
utwór.

Uwaga: Sterowanie odtwarzaniem muzyki działa jedynie dla 
urządzeń obsługujących A2DP. Zapoznaj się z instrukcją obsługi 
urządzenia, aby dowiedzieć się o jego kompatybilności z A2DP.

6. Tryb USB/SD
SE20 umożliwia odtwarzanie plików muzycznych w formacie 
MP3 zapisanych na kartach SD i pamięciach USB. Numer 
utworu będzie wyświetlany przez 2 sekundy, następnie na 
wyświetlaczu pojawi się czas odtwarzania utworu.
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Naciśnij „      " lub „      " aby zmienić odtwarzany utwór. 
Naciśnij i przytrzymaj „      " lub „      " aby przewinąć aktualnie 
odtwarzany utwór w przód lub w tył.
Naciśnij „V+" lub „V-" aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Uwaga: W trybie USB/SD ikona USB lub SD będzie 
wyświetlana nad czasem odtwarzania.

7. Tryb AUX
Połącz SE20 z urządzeniem zewnętrzym za pomocą 
dołączonego do zestawu przewodu. Naciskaj przycisk M do 
momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się „AUX". 
SE20 może odtwarzać muzykę z urządzeń posiadających 
gniazdo 3.5mm, takich jak komputer PC, telefon komórkowy, 
odtwarzacz MP3 lub MP4 i inne.
Uwaga: W trybie AUX ikona AUX będzie wyświetlana nad 
zegarem.

8. Radio FM
Po włączeniu, SE20 automatycznie przejdzie do trybu radia FM, 
jeśli w urządzeniu nie ma umieszczonej karty SD lub pamięci 
USB.
Aby automatycznie wyszukać i zapisać dostępne radiostacje, 
naciśnij „      ". Po zapisaniu, możesz wybierać stacje naciskając 
„      " i „      ". Maksymalnie 12 stacji radiowych może zostać 
zapisanych przez urządzenie. Będą one wyświetlane jako P01, 
P02 itd.
Aby znaleźć kolejną stację na wyższej bądź niższej 
częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj odpowiednio „      " lub 
„      ".
Uwaga: W trybie radia FM ikona FM i częstotliwość 
wyświetlane są na ekranie.

9. Dioda LED
Kiedy urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie 
USB/SD/FM/AUX/zegar, dioda LED emituje ciągłe białe 
światło.

W czasie przechodzenia do trybu Bluetooth oraz w trybie 
parowania dioda będzie migać mniej więcej 2 razy w ciągu 
sekundy, migać szybko a następnie wyłączy się po udanym 
sparowaniu (bez odtwarzania muzyki) lub będzie migać co 2 
sekundy (w czasie odtwarzania muzyki).

Ikona zasilania pojawi się na 5 sekund po przełączeniu trybu 
urządzenia. Następnie zniknie i pojawi się ponownie dopiero 
gdy poziom baterii będzie niski.

10. Ustawienia zegara
10.1 Ustawienia daty i czasu
Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu zegara. Następnie 
naciśnij „     " aby przejść do wyboru 
roku/miesiąca/dnia/godziny/minut. Dostosuj odpowiednie 
wartości naciskając „      " lub „      ". Naciśnij „     " aby 
zakończyć ustawienia. Naciśnij „V-" aby przełączyć się 
pomiędzy trybem 12 i 24 godzinnym.
W trybie zegara wyświetlane są: rok, miesiąc, dzień, godzina i 
minuty. Podświetlenie ekranu jest przyciemnione.

10.2 Ustawienia budzika
W trybie zegara naciśnij i przytrzymaj przcisk M, aby ustawić 
budzik lub wyłączyć go. Kiedy alarm jest ustawiony, symbol 
budzika jest wyświetlany na ekranie. Aby budzik zadziałał, 
SE20 musi być włączony i znajdować się w w trybie zegara.
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11. Specyfikacja

Wyświetlacz LCD

Specyfikacja Bluetooth

Głośniki

Port USB / czytnik kart SD

Pasmo przenoszenia

Format odtwarzanych plików

Separacja

Wbudowana bateria

S/N

Czas pracy na baterii

Zakres częstotliwości radia FM

Czas pracy zegara w trybie 
czuwania

Czas ładowania

Wymiary

Waga

150 x 125 x85mm

87.5 – 108.0MHz

Około 2 dni

3 godziny

70dB

Około 7 godzin

40dB(1KHz)

3.7V/800mAh wbudowany akumulator 
litowo-jonowy

80Hz – 18KHz

mp3

2 x 3W

Obsługuje pamięci/karty o pojemności 
do 16GB i w formacie FAT (port USB)

Bluetooth V3.0 + EDR

1.8"

320g

Napięcie ładowania DC 5V

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „     " aby wejść w ustawienia 
budzika. Ustaw godzine naciskając przycisk
 „      " lub „      ", następnie naciśnij „     " aby ustawić minuty w 
taki sam sposób. Naciśnij ponownie „     " aby zakończyć 
ustawienia.

SE20 posiada funkcję drzemki. Po uruchomieniu alarmu naciśnij 
„     ", V-, „       /       " lub V+ aby włączyć tryb drzemki, albo 
naciśnij M aby anulować alarm. W trybie drzemki ikona „Zz" 
wyświetlana jest obok ikony budzika. Aby anulować ponowne 
włączenie alarmu w trybie drzemki, naciśnij „     ". Ikona „Zz" 
znikinie z ekranu.

Jeśli nie anulujesz alarmu lub nie włączysz drzemki, alarm będzie 
działał przez 1 minutę. Włączy się 3 razy co 5 minut.

10.3 Wybór dźwięku alarmu
W trybie zegara i przy aktywowanym alarmie (ikona alarmu 
wyświetlana jest na ekranie), naciśnij przycisk V+ (ikona anteny 
radiowej powinna wyświetlić się na ekranie). SE20 musi być 
włączony i znajdować się w trybie zegara, aby alarm mógł 
zadziałać.

Kiedy nadejdzie czas włączenia alarmu, SE20 zacznie odtwarzać 
muzykę z podłączonego nośnika pamięci lub uruchomi radio FM, 
jeśli żaden nośnik nie znajduje się w urządzeniu. Domyślny 
dźwięk alarmu nie zostanie uruchomiony.

Kiedy jako dźwięk alarmu używane jest radio FM bądź pliki z 
nośników pamięci, odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane i 
nie zakończy się po 1 minucie. SE20 zapamiętuje ostatnio 
odtwarzany utwór z nośników pamięci bądź ostatnio słuchaną 
stację radiową i używa ich jako dźwięku alarmu, jeśli alarm został 
zaprogramowany do użycia nośnika pamięci lub radia.
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12. Często zadawane pytania

Poniżej wymienione problemy nie oznaczają wadliwości 
urządzenia. Proszę zapoznaj się z listą zanim zgłosisz 
konieczność naprawy gwarancyjnej.

RozwiązanieProblem Możliwa przyczyna

Urządzenie nie 
włącza się

Wtyczka kabla zasilającego 
może być poluzowana; 
Wbudowana bateria może 
być rozładowana

Sprawdź podłączenie 
przewodu zasilającego.

Radio nie działa Brak sygnału

Nie można 
znaleźć SE20 
poprzez 
Bluetooth

SE20 nie znajduje się w 
trybie parowania

Naciśnij przycisk M aby 
wybrać tryb Bluetooth.

Głośność jest ustawiona na 
zbyt niskim poziomie lub 
odtwarzanie zostało 
zatrzymane

Spróbuj zwiększyć 
głośność SE20 i 
urządzenia źródłowego lub 
wznów odtwarzanie na 
urządzeniu źródłowym.

Przenieś radio w inne 
miejsce lub dopasuj 
położenie anteny.

Gwarancja na produkt wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu. W ciągu 
tego okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiejkolwiek 
wady wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie 
zostanie wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). Produkt 
alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już 
dostępny lub możliwy do naprawy.
Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

 Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z 

     instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

 Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancja 

     obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.

 Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie, 

     zaniedbanie, wypadek i klęskę żywiołową.

 Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub 

     uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą 
     żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.

 Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie 

     ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuzgodnione zwroty 
     produktu.

 Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w 

     oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną 
     kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub 
prawnych uprawnień.

Obsługa klienta:
Telefon: +44 845 250 0586
Email: service@augustint.com

13.Gwarancja

Brak dźwięku
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Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi 
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w 
Internecie pod adresem http://www.augustint.com/en/declaration
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