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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.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EPILEPSJI
Niektóre osoby mogą doznawać wstrząsów 

epileptycznych w związku z migającymi światłami.
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1. WPROWADZENIE 
Gratulujemy zakupu! Niniejsza instrukcja zawiera informacje o 
głośniku JBL PARTYBOX 100. 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.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

1) Jednostka główna 
2) Przewód zasilający*
3)  Przewodnik szybkiego startu, arkusz informacji o produkcie, karta 

gwarancyjna
*Liczba przewodów oraz rodzaj wtyków mogą się różnić w zależności 
od regionu.
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Działanie diody

Białe (stałe) Włączone zasilanie

Pomarańczowe (stałe) Tryb gotowości

Wyłączono
Wyłączone 
urządzenie

Białe (normalnie migające) Parowanie

Białe (stałe) Podłączono

Wyłączono Nie podłączono

Białe (stałe) Włączono

Wyłączono Wyłączono

Czerwone (normalnie 
migające)

Bateria bliska 
wyczerpania

Białe (normalnie migające) Ładowanie

Białe (stałe) Naładowano

3.2 Panel tylny

2

3

5

6

7

4

1

1) USB
• Pozwala naładować zewnętrzne urządzenie USB.
• Podłączyć do urządzenia pamięci masowej USB.

2) AUX
• Podłączyć do zewnętrznego urządzenia audio za pomocą 

przewodu audio.

3) VOLUME (MIC)
• Obrócić pokrętło, aby dostosować głośność mikrofonu.

4) MIC
• Podłączyć do mikrofonu (niedostępny w zestawie).

5) VOLUME (GITARA)
• Obrócić pokrętło, aby dostosować głośność gitary.

6) GUITAR
• Podłączyć do gitary (niedostępna w zestawie).

7) GAIN
• Przyciski sterujące wzmocnieniem mikrofonu i gitary, którymi 

można dostosować głośnik do różnicy w ich czułości.

3. OMÓWIENIE PRODUKTU 

3.1 Panel górny

1
2
3

45

6

7

1) 
• Wskaźnik poziomu baterii.

2) 
• Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

3) 
• Naciśnij, aby włączyć tryb parowania Bluetooth. 
• Naciśnij i przytrzymaj przez 20 s, aby usunąć informacje o 

wszystkich sparowanych urządzeniach.

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

światło stroboskopowe.

5) 
• Naciskaj, aby przełączać się między poziomem wzmocnienia 

1 i 2 lub je wyłączyć.

6)  / 
• Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
• Naciśnij oba jednocześnie, aby wyciszyć wyjście audio.

7) 
• Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.

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

głośnika są włączone.
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5. ŁADOWANIE
Głośnik PartyBox jest zasilany wbudowanym akumulatorem.

Observações:
 – Antes de começar a usar a caixa de som, carregue totalmente a bateria. 

Isso prolongará a vida útil da bateria.
 – O carregador de bateria funciona apenas com a energia da rede elétrica.

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.

5.1 Ładowanie głośnika
Należy użyć prądu zmiennego do naładowania głośnika PartyBox 100.

5.2 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.

4. WŁĄCZANIE ZASILANIA 

Przestrogi:
 – Należy korzystać tylko z dostarczonego przewodu zasilającego.

Podłączyć jeden koniec przewodu zasilającego AC do gniazda POWER 
z tyłu głośnika, a drugi koniec do gniazda sieciowego.
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6. OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW PARTYBOX

6.1 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 JBL PartyBox 100, aby się połączyć.

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

10m (33ft)

2

DEVICES

JBL PartyBox 100

Bluetooth

Bluetooth

1

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, aby nawiązać połączenie, należy wybrać „JBL 

PartyBox 100” na urządzeniu Bluetooth.

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

USB.

6.2 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 urządzenie USB znajduje się odpowiednia 
zawartość audio. 

Formaty audio

Extension Codec Sample rate Bitrate

WAVE PCM

8 / 11.025 
/ 12 / 16 / 
22.05 / 24 / 
32 / 44.1 / 48

384 / 529.2 / 576 / 
768  / 1058.4  / 1152 /  
1536 / 2116.8 / 2304

MP3

MPEG1 
layer2/3

32 / 44.1 / 48

32 / 40 / 48 / 56 / 64 /  
80 / 96 / 112 / 128 / 
160 / 192 / 224 / 256 /  
320

MPEG2 
layer2/3

16 / 22.05 
/ 24

8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 
/ 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 
128 / 144 / 160

MPEG2.5 
layer3

8 / 11.025 /  
12

8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 /  
56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 
128 / 144 / 160

WMA
8 / 11.025 / 
16 / 22.05 / 
32 / 44.1/48

5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 /  
20 / 22 / 32 / 36 / 40 / 
44 / 48 / 64 / 80 / 96 / 
128 / 160 / 192 / 256 /  
320

6.3 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 z przenośnego urządzenia 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;
• złącze AUX głośnika.



8

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

2

1

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

źródło.

6.4  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) Gire os controles MIC/GUITAR em sentido anti-horário para 
diminuir o volume.

2) Conecte o microfone à entrada MIC/GUITAR da caixa de som.

3) Fale no microfone ou toque a guitarra.
• Para ajustar o volume da fonte de áudio, pressione  / .
• Para ajustar o volume do microfone ou guitarra, gire o controle 

MIC/GUITAR.

1) Aby obniżyć głośność, należy obrócić pokrętło głośności MIC/
GITARA w lewo.

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.
Aby dostosować poziom echa mikrofonu, gdy mikrofon jest 
podłączony:
• Naciśnij  /  , aby przełączyć poziom echa (poziom echa 1 

ustawiono jako domyślny).
• Naciśnij  /  , aby przełączyć z poziomu 1 na 2.
• Naciśnij  /  , aby wyłączyć poziom echa.

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

należy obniżyć do minimum i usunąć urządzenie z gniazda.

6.5 Ładowanie zewnętrznych urządzeń USB
Głośnika można używać jako ładowarki do akumulatorów 
instalowanych w urządzeniach USB.
Podłączyć urządzenie USB do portu USB z tyłu głośnika.
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7.  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.

8. USTAWIENIA

8.1 Tryb TWS
Dwa głośniki PartyBox 100 można podłączyć do siebie w trybie TWS.

1) Naciśnij i przytrzymaj  na obu głośnikach jednocześnie przez 
5 s; wyemitowany zostanie sygnał wskazujący tryb parowania 
głośników. Po nawiązaniu połączenia TWS wyemitowany zostanie 
następny sygnał.

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

10m (33ft)

8.2 Tryb demonstracyjny

Przestroga:
 – Aby włączyć tryb demonstracyjny, wymagane jest zasilanie głośnika 

PartyBox prądem zmiennym (AC).
 – W przypadku odłączenia zasilania sieciowego urządzenie PartyBox 

zostanie wyłączone. Po wznowieniu zasilania sieciowego urządzenie 
PartyBox automatycznie przejdzie w tryb demo.

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 posiada trzy ścieżki muzyczne o długości 30 s każda.

Odtwarzanie
• Naciśnij  , aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie 

(jedna próbka będzie odtwarzana tylko przez 30 sekund).

• Naciśnij przycisk  po wstrzymaniu, aby odtworzyć następny 
utwór.

8.3 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.
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8.4 Instalacja głośnika

a)  Stojak na głośnik 
Głośnik PartyBox należy ustawiać na stojaku (sprzedanym oddzielnie) 
dla ogólnego wzmocnienia systemu nagłośnienia.

b)  Korzystanie ze stojaka na głośnik 
W przypadku zakupienia stojaka na głośnik można skorzystać z 
adaptera uchwytu wysięgnikowego wbudowanego w obudowę 
głośnika PARTYBOX 100.

9. DANE TECHNICZNE
• Nazwa produktu: PartyBox 100
• Wejście zasilania: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
• Wbudowany akumulator: Litowo-jonowy 2500 mAh, 14,4 V
• Pobór mocy: 60 W
• Pobór  mocy w trybie gotowości: 

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

• Wyjście USB: 5V  2.1A
• Przetworniki: 2 woofery + 2 tweetery
• Impedancja głośników: 4 Ω
• Całkowita moc wyjściowa: 160 W
• Stosunek sygnału do szumu (S/N): 80 dBA
• Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 18 KHz (-6 dB)
• Czas ładowania baterii: 5 h
• Czas odtwarzania na baterii: 12 godzin
• Wersja Bluetooth: 4,2
• Bluetooth profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
• •Maks. moc nadajnika Bluetooth® 15 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 (wej. AUX): 370 mV rms (złącze 3,5 mm)
• Wejście cyfrowe: Bluetooth/USB -9 dBFS
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  288 x 551 x 290 mm /  

11,3 x 21,7 x 11,4 cala
• Masa netto 9,7 kg \ 21,4 funta

*12 hrs battery playtime is only for reference and may vary depending 
on music content and battery aging after numerous charging and 
discharging cycles. It’s achievable with a predefined music source, 
light show switch off, volume level at 7 and BT streaming source.
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10. 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.
• 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.

11. 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.
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12. ZNAK TOWAROWY

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente 
autorizados. 
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os 
procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende 
aos requisitos técnicos aplicados. 
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.
gov.br

Znak i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do 
firmy Bluetooth SIG, Inc. używane przez firmę HARMAN International 
Industries, Incorporated na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i 
nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
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Торговая марка : JBL

Назначение товара :  Активная акустическая система

Изготовитель :  Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик 
Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения : Китай

Импортер в Россию :  OOO “ХАРМАН РУС СиАйЭс“, Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1

Гарантийный период : 1 год

Информация о сервисных центрах :   www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467 

Срок службы : 5 лет

Товар сертифицирован  

Дата производства :    Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы 
символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка 
соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, 
где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 
2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно 
вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным 
обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки 
не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, долговременного воздействия влаги, сильных магнитных полей. 
Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.
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towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w  Stanach 
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SIG, Inc. uzywane przez firme HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji. 
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