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Instrukcja obsługi 

GŁOŚNIK BLUETOOTH 

RS-1030 VagaBoy 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

PRZESTROGA 
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 

osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy 

wyłączyć je. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Pod żadnym 
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 
Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko 
autoryzowane centrum serwisowe. 

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki 
gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 

1. Mikrofon 
2. Przycisk trybu 
3. Przycisk + 
4. Przycisk Play  
5. Przycisk - 
6. Przycisk włącz/wyłącz 
7. Wskaźnik sygnalizacyjny 

 
Akcesoria: kabel USB-C, kabel AUX, pasek 
 
 
 
 
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 

• Całkowicie naładuj głośnik przed pierwszym użyciem. 
• Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania 

przez 2 sekundy. 
• Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania 

przez 8 sekund. 
Sparowanie urządzenia przez Bluetooth 

• Aby połączyć się z urządzeniem, wybierz tryb parowania za pomocą przycisku 
trybu Bluetooth. Niebieski wskaźnik sygnalizacyjny zaczyna szybko migać - 
głośnik jest w trybie parowania. 

• Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. 
Znajdź głośnik pod nazwą Bluetooth „RS-1030“ i podłącz się do niego. 

• Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświeci się niebieski wskaźnik 
sygnalizacyjny. 

 
PRZYCISKI + ORAZ – 

• Aby regulować głośność, naciśnij krótko przycisk + lub –. 
• Aby wybrać poprzedni lub następny utwór, naciśnij przycisk – lub + przez 2 

sekundy. 
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PRZYCISK PLAY 
• Aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij krótko przycisk Play. 
• Aby odebrać połączenie przychodzące na sparowanym urządzeniu lub się 

rozłączyć, naciśnij krótko przycisk Play. 
• Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk Play 

przez 2 sekundy. 
• W trybie parowania Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk Play przez 2 

sekundy, aby rozłączyć urządzenie. 
 
PRZYCISK TRYBU 

• Krótkie naciśnięcie przycisku trybu umożliwia wybór między trybem parowania 
Bluetooth, trybem AUX lub trybem odtwarzania z karty pamięci. 

• Aby włączyć lub wyłączyć tryb parowania TWS dla dwóch głośników, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy. 

 
AUX 

• Podłącz kabel AUX do telefonu komórkowego, a następnie do głośnika. Po 
pomyślnym nawiązaniu połączenia niebieski wskaźnik sygnalizacyjny miga 
powoli podczas odtwarzania i świeci, gdy odtwarzanie zostanie przerwane. 

 
KARTA PAMIĘCI (karta Micro SD do 64 GB) 

• Jeżeli włożysz kartę pamięci do głośnika, rozpocznie on automatycznie 
odtwarzanie utworów z tej karty (niebieski wskaźnik sygn. miga powoli). 

• Obsługiwane formaty to APE / FLAC / WMV / WAV / MP3. 
 
FUNKCJA TWS (True Wireless Stereo) 

• Jeżeli kupisz drugi głośnik BT, możesz sparować oba głośniki, aby uzyskać 
dźwięk stereo. 

• Umieść głośniki blisko siebie i włącz tryb parowania Bluetooth na obu. Przed 
parowaniem upewni się, że oba głośniki są odłączone od innego urządzenia. 

• Wybierz główny głośnik i przytrzymaj przycisk trybu na nim przez 2 sekundy. 
Głośnik przełącza się w automatyczny tryb parowania TWS i paruje się z 
drugim głośnikiem (niebieski i żółty wskaźnik sygnalizacyjny migają). 
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• Wyszukaj w urządzeniu Bluetooth nazwę głośnika „RS-1030“ podłącz się do 
niego. 

• Po pomyślnym sparowaniu zaświecą się niebieski i żółty wskaźnik 
sygnalizacyjny. 

 
WODOSZCZELNOŚĆ IPX7 

• Wodoszczelność IPX7 zapewnia ochronę przed pryskającą wodą lub przy 
zanurzeniu w czystej wodzie na głębokość 1 metra do 30 minut. 

Przestroga: Aby zapewnić wodoszczelność, odłącz wszystkie kable od głośnika i 
szczelnie zamknij wszystkie wejścia zaślepkami. Podczas ładowania głośnik nie 
może wejść w kontakt z wodą. Głośnik nie może mieć kontaktu ze słoną wodą, 
cieczami przetworzonymi przemysłowo lub chemikaliami. 

 
PARAMETRY 
Model: RS-1030 
Wersja Bluetooth: 5.0 
Zasięg połączenia: ≥18 m 
2 głośniki 2x15 W 
Pasmo przenoszenia: 0 Hz~18 kHz 
Typ baterii: 3,7 V/3600 mAh 
Zniekształcenie: ≤ 1 % 
Wodoszczelność: IPX7 
Czas odtwarzania (przy normalnej głośności): 10-12 godz. 
Czas ładowania: ok. 3 godz. 
 
Sprzęt radiowy 
Maksymalna moc radiowa w pasmach częstotliwości, w których urządzenie radiowe 
działa wynosi 5 dBm oraz 2,4 GHz. 
 
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚĆCI UE 
 
Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typ 
RS-1030 jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
www.rohnson.eu 



Głośnik Bluetooth RS-1030 VagaBoy 30 PL 
 

 
6 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Napięcie znamionowe DC 5V 
Poziom mocy 30 W 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


