
PARTYBOX 200 
PARTYBOX 300

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EPILEPSJI
Niektóre osoby mogą doznawać wstrząsów 

epileptycznych w związku z migającymi światłami.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTW

Przed użyciem sprawdzić napięcie sieciowe 
PARTYBOX 200/300 zostały zaprojektowane do użytku przy zasilaniu 
prądem przemiennym 100-240 V, 50/60 Hz. Podłączenie do napięcia 
sieciowego innego niż to, do którego przeznaczony jest produkt, 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz pożarowe 
i może uszkodzić urządzenie. W przypadku jakichkolwiek pytań 
dotyczących wymogów napięcia dla danego modelu lub linii 
napięcia w Twoim obszarze, przed podłączeniem urządzenia do 
gniazdka ściennego skontaktuj się dealerem.

Nie używać przedłużaczy 
Aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, używać jedynie zasilacza 
dostarczonego z urządzeniem. Nie zaleca się stosowania 
przedłużaczy z produktem. Jak w przypadku wszystkich urządzeń 
elektrycznych, nie należy prowadzić przewodów zasilających 
pod dywanami, ani umieszczać na nich ciężkich przedmiotów. 
Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić  w 
autoryzowanym centrum serwisowym na fabrycznie nowe. 

Obchodzić się ostrożnie z przewodem zasilającym 
prądem przemiennym 
Odłączając przewód zasilający z gniazda prądu przemiennego, nigdy 
nie ciągnąć za przewód. Gdy użytkownik nie planuje korzystać z 
głośnika przez dłuższy okres, należy odłączyć wtyczkę z gniazda 
zasilania prądem przemiennym.

Nie otwierać obudowy 
Wewnątrz produktu nie ma żadnych podzespołów, które może 
naprawiać użytkownik. Otwarcie obudowy może stworzyć 
zagrożenie porażenia, zaś wszelkie modyfikacje produktu 
unieważnią gwarancję. Gdy woda dostanie się do urządzenia, 
natychmiast odłączyć je od źródła zasilania prądem przemiennym i 
skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
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2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

1 2

3

1) Jednostka główna 
2) Przewód zasilający*
3) Przewód sieciowy (DC) 
*Liczba przewodów oraz rodzaj wtyków mogą się różnić w 
zależności od regionu.

1. WPROWADZENIE 
Gratulujemy zakupu! W niniejszym dokumencie przedstawiono 
informacje na temat głośników PARTYBOX 200 i PARTYBOX 300. 
Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przejrzenie niniejszej 
instrukcji, w której opisano produkt i zawarto dokładną procedurę 
konfiguracji i uruchamiania urządzenia. Przed rozpoczęciem 
korzystania z produktu prosimy przeczytać ze zrozumieniem 
wszystkie instrukcje bezpieczeństwa. 
W razie pytań o te produkty, ich instalację lub działanie należy 
skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta bądź 
odwiedzić witrynę www.jbl.com.
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3. OMÓWIENIE PRODUKTU 

3.1 Panel górny

PartyBox 300

PartyBox 200

1
2

3 4

5
6

7

1
2

3 4

5
6

1)  / 
• Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.(Gitara i mikrofon nie 

znajdują się w zestawie)

2) 
• Rozpocznij, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie.

3) 
• Naciskaj, aby przełączać się pomiędzy poziomem 1 lub 2 

wzmocnienia niskich tonów oraz aby wyłączyć.

4) 
• Naciśnij, aby przełączyć między różnymi schematami światła.
• Naciśnij, aby wyłączyć/włączyć wszystkie światła. 
• Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s, aby włączyć lub wyłączyć 

światło stroboskopowe.

5) 
• Naciśnij, aby włączyć tryb parowania Bluetooth.
• Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s, aby włączyć funkcję True 

Wireless Stereo (TWS).
• Naciśnij i przytrzymaj przez 20 s, aby usunąć informacje o 

wszystkich sparowanych urządzeniach.

6) 
• Włącz lub wyłącz zasilanie.  

7)  (tylko PartyBox 300)
• Wskaźnik poziomu baterii.

Przestroga: 
 – Nie spoglądać bezpośrednio na elementy emitujące światło, gdy 

światła głośnika są włączone.

Сигналы индикатора  

Białe (stałe) Włączenie

Pomarańczowe 
(stałe)

Tryb gotowości

Wyłączono Wyłączenie

Białe (szybko 
migające)

Parowanie

Białe (stałe) Podłączono

Wyłączono Nie podłączono

Białe (stałe) Włączono

Wyłączono Wyłączono

(tylko PartyBox 
300)

Czerwone (szybko 
migające)

Niski poziom 
akumulatora

Białe (wolno 
migające)

Ładowanie

Białe (stałe) Naładowano

3.2 Panel tylny

3

2

1

4

5

6

9

10

8

7

1) AUX
• Podłączyć do zewnętrznego urządzenia audio za pomocą 

3,5 mm przewodu audio (niedostępny w zestawie).

2) USB
• Podłączyć do urządzenia pamięci masowej USB.
• Naładować zewnętrzne urządzenie USB.

3) DC 
• Podłączyć do ładowarki w samochodzie.

4) AC
• Podłączyć do gniazda zasilania AC.

5) INPUT
• Podłączyć do analogowych wyjść audio urządzenia 

analogowego za pomocą przewodu audio RCA (czerwony/
biały) (niedostępny w zestawie).

6) OUTPUT
• Podłączyć do analogowych wejść audio urządzenia 

analogowego za pomocą przewodu audio RCA (czerwony/
biały) (niedostępny w estawie).

7) MIC
• Podłącz mikrofon.

8) GUITAR
• Podłącz gitarę.

9) Głośność (GITARA)
• Obróć pokrętło, aby dostosować głośność GITARY.

10) Głośność (MIKROFON)
• Obróć pokrętło, aby dostosować głośność MIKROFONU.
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4. MIEJSCE INSTALACJI
Uwagi:

 – Aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku, należy postawić głośnik tak, 
by oba przetworniki wysokotonowe znajdowały się w górnej części 
głośnika.

 – Nie siadać na głośniku ani nie wywierać na niego nacisku. W przeciwnym 
razie może dojść do jego awarii i obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

Postawić głośnik na płaskim, stabilnym podłożu, tak aby gumowa 
podstawka była skierowana do dołu. Głośnik można ustawiać 
w pionie lub poziomie. Automatycznie optymalizuje dźwięk, 
przystosowując się do orientacji fizycznej.

a

b

 Orientacja pionowa  Orientacja pozioma

5. WŁĄCZANIE ZASILANIA 
Przestrogi:

 – Należy korzystać tylko z dostarczonego przewodu zasilającego.
 – W przypadku głośnika PartyBox 300, do zasilania można użyć przewodu 

zasilającego AC/DC lub wbudowanego akumulatora.

1. Podłączyć jeden koniec przewodu zasilającego AC do gniazda 
zasilającego z tyłu głośnika, a drugi koniec do gniazda sieciowego.

2. Podłączyć ładowarkę samochodową do gniazda DC w głośniku, a 
następnie do wyjścia ładowarki w samochodzie.
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6. ŁADOWANIE (tylko PartyBox 300)
Głośnik PartyBox 300 jest zasilany wbudowanym akumulatorem. 

Uwagi:
 – Przed pierwszym użyciem głośnika należy całkowicie naładować 

wbudowany akumulator, ponieważ pozwoli to wydłużyć cykl jego 
eksploatacji.

 – Do ładowania wbudowanego akumulatora należy używać tylko prądu 
zmiennego.

6.1 Ładowanie głośnika 
Użyć prądu zmiennego do naładowania głośnika PartyBox 300.

6.2 Sprawdzanie poziomu naładowania 
Głośnik jest zasilany wbudowanym akumulatorem. Po włączeniu 
zasilania głośnik natychmiast wskaże poziom naładowania; stan 
akumulatora w głośniku PartyBox można sprawdzić, naciskając 
dowolny przycisk.

7. OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW PARTYBOX

7.1 Połączenie Bluetooth
Głośnika PartyBox można używać jako zewnętrznego głośnika do 
smartfona lub tabletu z technologią Bluetooth.
1. Naciśnij  , aby włączyć tryb parowania Bluetooth.

2. Wybierz PartyBox 200 lub PartyBox 300, aby nawiązać 
połączenie.

2

1

DEVICES

JBL PartyBox 300

JBL PartyBox 200

Bluetooth

Bluetooth

10m (33 ft)

3. Po nawiązaniu połączenia rozpocznie się przesyłanie dźwięku z 
urządzenia Bluetooth na głośnik.

Uwagi:
 – Na głośniku można zapisać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń. 

Dziewiąte parowane urządzenie zastąpi informacje o pierwszym takim 
urządzeniu.

 –  Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth zajdzie 
konieczność podania kodu PIN, należy wprowadzić „0000”.

 – Działanie połączenia Bluetooth zależy od odległości między tym 
produktem i urządzeniem Bluetooth, a także warunków zewnętrznych.

Aby odłączyć urządzenie Bluetooth:
• wyłącz ten głośnik;
• przerwij połączenie Bluetooth na urządzeniu; lub
• przenieś ten głośnik poza zasięg połączenia Bluetooth.

Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem Bluetooth:
• podczas ponownej próby połączenia głośnika będzie 

automatycznie wyszukiwać ostatnio używanego urządzenia;
• w przeciwnym razie należy wybrać „JBL PartyBox 300” lub 

„JBL PartyBox 200” na urządzeniu Bluetooth, aby nawiązać 
połączenie.

Uwaga: 
 – Aby opuścić tryb Bluetooth, należy wsunąć urządzenie pamięci masowej 

USB.
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7.2 Połączenie USB
Dzięki głośnikowi PartyBox można cieszyć się muzyką 
przechowywaną na urządzeniu pamięci masowej USB, na przykład 
odtwarzaczu plików MP3.
Podłącz urządzenie USB do portu USB w głośniku PartyBox.
Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie. Jeśli tak się nie 
stanie, sprawdź, czy na urządzeniu USB znajduje się odpowiednia 
zawartość audio.

Formaty audio  

Rozszerzenie Kodek Częstotliwość 
próbkowania Przepływność

WAVE PCM 44,1 KHz ~192 KHz < 5 Mbps

LPCM 44,1 KHz ~192 KHz < 5 Mbps

IMA_ADPCM 44,1 KHz ~192 KHz < 5 Mbps

MPEG 44,1 KHz ~192 KHz < 5 Mbps

MULAW 44,1 KHz ~192 KHz < 5 Mbps

MP3 MPEG1 
layer1/2/3

32 KHz ~ 48 KHz 32 Kbps ~ 
320 Kbps

MPEG1 
layer1/2/3

16 KHz ~ 24 KHz 8 Kbps ~ 
160 Kbps

MPEG2.5 
layer3

8 KHz ~ 12 KHz 8 Kbps ~ 
160 Kbps

WMA ≤ 320 Kbps 8 Kbps ~ 
48 Kbps

7.3 Połączenie AUX
Uwagi:

 – Gdy urządzenie źródłowe USB nie odtwarza muzyki, połączenie 
Bluetooth może przerwać to połączenie i rozpocząć odtwarzanie muzyki 
ze smartfona.

 – Gdy urządzenie USB jest używane, połączenie Bluetooth nie może 
zakłócić jego pracy.

 – Priorytet urządzeń to kolejno USB, Bluetooth i AUX.

Aby odtwarzać muzykę na przenośnym urządzeniu audio za 
pomocą tego głośnika, należy upewnić się, że nie są używane 
połączenia Bluetooth ani urządzenie USB.
1. Podłączyć 3,5 mm przewód audio (niedostępny zestawie) do:

• gniazda głośnika w przenośnym urządzeniu audio;
• złącza AUX głośnika.

2. Włączyć przenośne urządzenie audio, aby rozpoczęło odtwarzanie 
muzyki.

2

1

Uwaga: 
 – Aby opuścić tryb AUX, należy najpierw wybrać Bluetooth lub USB jako 

źródło. 

7.4 Podłączanie sygnałów wejściowych INPUT
Uwaga: 

 – Aby odtwarzać muzykę na urządzeniu analogowym za pomocą tego 
głośnika, należy upewnić się, że nie są używane połączenia Bluetooth 
lub AUX ani urządzenie USB.

Podłączyć parę przewodów audio RCA (czerwony/biały, 
niedostępne w zestawie):
• wyjścia audio RCA (czerwony/biały) w urządzeniu analogowym 

(telewizor, odtwarzacz DVD itd.);
• złącza INPUT (L/R) z tyłu głośnika.

RL
AUDIO OUT

.

.

.
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7.5 Miksowanie dźwięku z użyciem mikrofonu lub 
gitary
Korzystając z mikrofonu (niedostępny zestawie) lub gitary elektrycznej 
(niedostępna w zestawie), można miksować ich dźwięk ze źródłem 
audio. 
1. Aby obniżyć głośność, należy obrócić w lewo pokrętło głośności 

MIC/GITARA.

2. Podłączyć mikrofon lub gitarę do gniazda MIC/GITARA w 
głośniku.

3. Zacząć śpiewać przez mikrofon lub grać na gitarze.

• Aby dostosować głośność źródła dźwięku, należy nacisnąć 
 / ;

• Aby dostosować głośność mikrofonu lub gitary, należy 
obrócić pokrętło głośności MIC/GITARA.

W celu regulacji poziomu pogłosu mikrofonu, gdy jest podłączony:
• Naciśnij  / , aby przełączyć poziom pogłosu (poziom 

pogłosu 1 ustawiony jest jako domyślny).
• Naciśnij  / , aby przełączyć z poziomu 1 na poziom 2.
• Naciśnij  / , aby wyłączyć echo.

Przestroga: 
 – W przypadku niekorzystania z mikrofonu ani gitary, głośność 

MIC/GITARA należy obniżyć do minimum i usunąć urządzenie z gniazda. 

7.6 Ładowanie zewnętrznych urządzeń USB
Głośnika można używać jako ładowarki do akumulatorów 
instalowanych w urządzeniach USB.
Podłączyć urządzenie USB do portu USB z tyłu głośnika.

PartyBox 300

PartyBox 200
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8. PRZENOSZENIE GŁOŚNIKÓW 
PARTYBOX 
Przestrogi:

 – Przed rozpoczęciem przenoszenia, od głośnika należy odłączyć 
wszystkie przewody.

 – Aby uniknąć obrażeń ciała i/lub strat materialnych, należy mocno 
trzymać urządzenie podczas jego przenoszenia.

9. USTAWIENIA

9.1 Tryb TWS
Oba głośniki PartyBox można podłączyć do siebie w trybie TWS.
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s przycisk  na obu głośnikach 

jednocześnie; zostanie nawiązanie połączenie TWS. Domyślnie 
jako pierwszy połączony z urządzeniem zostanie główny głośnik 
(kanał L), zaś drugim będzie głośnik pomocniczy (kanał P).

2. Naciśnij przycisk L/R na jednym głośniku, aby przełączyć 
kanał L / kanał P / stereo; drugi głośnik zmieni to ustawienie 
automatycznie.

3. Aby opuścić tryb TWS, naciśnij i przytrzymaj przez 5 s przycisk  
na jednym z głośników lub wyłącz głośnik.

10m (33 ft)

9.2 Tryb demonstracyjny
Przestrogi:

 – Jeśli odłączono zasilanie AC (tylko głośnik PartyBox 300), a następnie 
podłączono je ponownie, tryb demonstracyjny zostanie wznowiony 
automatycznie.

 – Aby włączyć tryb demonstracyjny, wymagane jest zasilanie głośnika 
PartyBox prądem zmiennym (AC).

Aby włączyć lub wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij i 
przytrzymaj przez 5 s oba przyciski:  i .
W trybie demonstracyjnym wszystkie wejścia są wyłączone, 
podobnie nieaktywne są przyciski  /  /  / .

Uwaga:
 – Głośnik PartyBox ma wbudowane trzy ścieżki muzyczne o długości 30 

s każda.

Odtwarzanie 
• Naciśnij przycisk , aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić 

odtwarzanie.
• Naciśnij przycisk  po wstrzymaniu, aby odtworzyć kolejny 

utwór.
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9.3 Tryb gotowości
Urządzenie przejdzie w tryb uśpienia po 20 minutach nieaktywności.
• Jeśli głośnik PartyBox zasilany jest przez akumulator, po 20 

minutach nieaktywności wyłączy się automatycznie.
• Jeśli głośnik PartyBox jest zasilany prądem zmiennym (AC) lub 

prądem stałym (DC) z sieci elektrycznej, po 20 minutach braku 
aktywności przełączy się w tryb gotowości.

Naciśnij przycisk  (zasilanie) lub przerwij tryb gotowości 
strumieniowaniem Bluetooth, aby przełączyć głośnik w tryb 
normalnej pracy.

10. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu PartyBox 300 PartyBox 200

Wejście zasilania 100-240 V ~ 50/60 Hz

Wejście zasilania DC 12 V  8 A

Wbudowany 
akumulator 

Litowo-jonowy 
10,4 Ah, 7,2 V N.D.

Pobór mocy 60 W

Pobór mocy w trybie 
gotowości

<2 W z połączeniem BT; <0,5 W bez 
połączenia BT

Wyjście USB 5 V  2,1 A

Przetworniki 2 niskotonowe + 3 wysokotonowe

Impedancja głośników 4 omy

Znamionowa moc 
wyjściowa 120 W RMS

Całkowita moc 
wyjściowa  240 W Maks

Stosunek sygnału do 
szumu (S/N) 65 dBA

Pasmo przenoszenia 45 Hz - 18 KHz (-6db)

Wersja Bluetooth 4.2

Profil Bluetooth A2DP, AVRCP

Zakres częstotliwości 
nadajnika Bluetooth 2402 - 2480 MHz

Maks. moc nadajnika 
Bluetooth® 12 dBm (EIRP)

Modulacja nadajnika 
Bluetooth GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Zasięg połączenie 
Bluetooth Około 10 m (33 stopy)

System plików USB FAT16, FAT32

Format plików USB .mp3, .wma, .wav 

Czułość wejścia • AUX w: 500 mV rms (złącze RCA); 
250 mV rms (gniazdo 3,5 mm). 

• Wejście cyfrowe: 
Bluetooth/USB -12 dBFS

Wymiary 
(szer. x wys. x gł.) 310 mm x 690 mm x 320 mm 

Masa netto 15.84 kg 15.32 kg 
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12. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Urządzenie jest zgodne z przepisami prawa energetycznego Unii 
Europejskiej.

Tryb połączenia Bluetooth 
Urządzenie jest przeznaczone do strumieniowania muzyki za 
pomocą łączności Bluetooth. Użytkownik może strumieniować 
audio za pomocą połączenia Bluetooth do głośnika. Gdy 
urządzenie jest połączone za pomocą technologii Bluetooth, w 
celu zapewnienia prawidłowej pracy połączenie Bluetooth musi 
pozostawać przez cały czas aktywne.
Urządzenie przejdzie w tryb uśpienia (gotowość w sieci) po 20 
minutach brak aktywności; pobór mocy w tym trybie wynosi 
poniżej 2,0 W. Aktywność urządzenia można przywrócić, używając 
połączenia Bluetooth.

Tryb bez połączenia Bluetooth
Urządzenie przejdzie w tryb gotowości po 20 minutach braku 
aktywności; pobór mocy w tym trybie jest niższy od 0,5 W.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Przestroga: 
 – Nigdy nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie 

problemów z użytkowaniem tego produktu, przed skontaktowaniem się 
z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

System
Nie można włączyć urządzenia. 
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda 

zasilania oraz do głośnika PartyBox.
• W przypadku modelu PartyBox 300 upewnij się, że głośnik jest 

całkowicie naładowany; w przeciwnym razie użyj przewodu 
zasilającego do podłączenia zasilania.

Dźwięk
• Głośnik PartyBox nie emituje dźwięku. 
• Upewnij się, że głośnik PartyBox jest zasilany.
• Sprawdź, czy poziom głośności jest wystarczająco wysoki.
• Sprawdź, czy głośnik jest połączony ze źródłem muzyki.

Bluetooth
Nie można podłączyć urządzenia do głośnika PartyBox.
• Sprawdź, czy włączono funkcję Bluetooth na urządzeniu.
• Głośnik PartyBox jest już podłączony do innego urządzenia 

Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj Bluetooth, aby odłączyć 
dotychczasowe urządzenie i sparować nowe.

Niska jakość dźwięku z połączonego urządzenia Bluetooth.
• Odbiór Bluetooth jest słabej jakości. Przesuń urządzenie bliżej 

głośnika PartyBox lub usuń przeszkody między urządzeniem i 
głośnikiem PartyBox.
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13. LICENCJA

Słowo Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi znakami 
handlowymi Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez 
HARMAN International Industries, Incorporated jest objęte licencją. 
Inne znaki towarowe i nazwy towarowe należą do odpowiednich 
właścicieli.



HARMAN International  Industries, 
Incorporated  8500 Balboa 
Boulevard,  Northridge, CA 91329 
USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. JBL jest znakiem 
towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w  Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Cechy, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Znak i logo Bluetooth® to zastrzezone znaki towarowe nalezace do firmy Bluetooth 
SIG, Inc. uzywane przez firme HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji. 
Inne znaki towarowe i nazwy towarowe naleza do odpowiednich włascicieli. HDMI, logo HDMI i High-
Definition Multimedia Interface sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi 
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.Wyprodukowano na licencji 
Dolby Laboratories. Symbole Dolby, Dolby Audio, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są znakami 
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
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