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Introducere
Va veti elibera de fire cu ajutorul boxei Paidia. Nu va veti mai 
stresa seara inainte de culcare cautand cablurile de incarcare sau 
daramand obiectele de pe noptiera dumneavoastra. Boxa Paidia 
dispune dispune de un incarcator fara fir standard Qi pentru a 
reincarca fara efort telefonul, pur si simplu plasati telefonul pe 
suprafata de incarcare cu inductie. Ceasul cu alarma si afisaj cu 
LED-uri multifunctionale, are un sunet incredibil de robust prin 
difuzorul dual de 10W. Conectati-va telefonul prin Bluetooth pentru 
a va transmite muzica preferata sau conectati un alt dispozitiv cu 
muzica folosind linia auxiliara. Incarcati simultan 2 dispozitive prin 
porturile duale USB de incarcare.

Continutul pachetului
• Boxa Paidia
• Incarcator priza
• Cablu Aux
• Manual de utilizare

Specificatii
•Versiune Bluetooth: BK 3.0
•Frecventa Bluetooth: 2.4G~2.48G
•Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP si HSP
• Alimentare: 5V/ 3A
• Putere iesire USB: 5V/ 3A (max)
• Iesire boxa: 5Wx2
• Impedanta: 4 Ω
•Raza de actiune: 10 metri



Compatibilitate
Boxa Paidia este compatibila cu dispozitivele care detin 
tehnologie de incarcare fara fir Qi.

Masuri de precautie:
Cititi cu atentie toate instructiunile de siguranta si avertismen-
tele inainte de a utiliza acest produs. Utilizarea necorespun-
zatoare a acestui produs poate duce la deteriorarea 
produsului sau a produselor atasate acestuia. 
1. Nu dezasamblati produsul sau incercati sa il reparati.
2. Utilizati un cablu de incarcare original prevazut pentru a 
incarca produsul.
3. Nu incercati sa inlocuiti nici o parte a acestui produs sau a 
bateriei din interior.
4. Nu loviti, nu perforati, nu aruncati in foc, nu scurtcircuitati 
contactele si nu expuneti produsul la apa sau alte lichide.
5. Nu depozitati si nu utilizati produsul intr-un mediu cu 
temperaturi ridicate, incluzand lumina puternica a soarelui sau 
caldura.
6. Evitati picaturile, loviturile, abraziunile și impacturile.
7. Daca exista vreun motiv sa credeti ca produsul prezinta 
vreo deteriorare, intrerupeti imediat utilizarea acestuia.
8. Daca descoperiti ca produsul este prea fierbinte, emite un 
miros sau este deformat, perforat sau prezinta un comporta-
ment suspect sau anormal, intrerupeti imediat utilizarea si 
contactati serviciul nostru pentru clienti.



1. Buton de amanare
2. Buton de alarma
3. Buton timp
4. Buton “-“
5. Buton “+”
6. Buton FM
7. Buton AUX
8. Buton multifunctional
9. Porturi de incarcare USB
10. Port de incarcare
11. Port AUX

Descrierea produsului

Instructiuni de operare
1.Setarea ceasului:
• Apasati scurt butonul Timp pentru a face cifrele orelor sa se
aprinda intermitent.
• Setati ora apasand pe butonu “–“ sau “+”.
• Apasati din nou butonul Timp pentru ca cifrele minutelor sa se
aprinda intermitent.
• Setati minutul apasand butonul “-“ sau “+”.
• Apasati scurt butonul Timp sau asteptati 15 secunde pentru a
afisa ora curenta.



2. Setarea alarmei:

• Apasati scurt butonul de alarma pentru ca ora sa se aprinda
intermitent.
• Setati ora apasand pe butonul “-“ sau “ +”.
• Apasati scurt butonul Alarma din nou pentru a face minutul

sa se aprinda intermitent.
• Setati minutul apasand butonul “-“ sau “+”.
• Apasati scurt butonul de alarma sau asteptati 15 secunde

pentru a iesi din setarea alarmei si a reveni la   ora curenta
3. Amanare (Snooze):
• Apasati butonul Amanare pentru a amana alarma timp de 9
minute
• Cand suna alarma, apasati pe Alarma pentru a anula
amanarea.
4. Pornirea sau oprirea alarmei
• Pentru a activa alarma, apasati si tineti apasat butonul Alarma 
pentru cateva secunde pana cand pictograma Alarma se 
aprinde
• Pentru a opri alarma, apasati si tineti apasat butonul Alarma 
pentru cateva secunde pana cand pictograma Alarma se 
aprinde
5. Functia AUX:
• Apasati butonul AUX pentru a intra in modul AUX
• Introduceti cablul de conectare la mufa AUX din spatele
difuzorului pentru a conecta dispozitivul extern sau calculatorul.



6. Controlul muzicii:
• Apasati butonul Multifunctional pentru a reda / intrerupe 
muzica
• Apasati - pentru a selecta scaderea volumului
• Apasati + pentru a selecta cresterea volumului
7. Gestionarea apelurilor:
• In modul Bluetooth, apasati butonul Multifunctional pentru a 
accepta un apel. 
• Apasati din nou butonul Multifunctional pentru a inchide apelul. 
• Puteti respinge apelul numai de pe dispozitiv, nu si de la boxa.
8.  Conectarea NFC:
• Porniti functia NFC a dispozitivului dvs. si atingeti-o in zona 
NFC Sensing Area a boxei Paidia. Dispozitivul dvs. va cere 
permisiunea de a se conecta cu boxa. 
• Alegeti "DA" pentru a finaliza asocierea. 
• Dupa o conectare reusita, indicatorul se va schimba in culoar-
ea albastra. 
• Controlati redarea si volumul de pe dispozitivul conectat
9. Modul Radio
• Apasati butonul FM pentru a intra in modul FM. 
• Apasati si tineti apasat butonul FM timp de 3 secunde pentru a 
cauta si a stoca frecventele FM 
• Apasati butonul “-“ sau “+” pentru a alege postul de radio 
• Tineti apasat “-“ sau “+” pentru a schimba volumul. 
• Apasati inca o data butonul FM pentru a iesi din modul FM 



Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine 
substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii 
umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este 
marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si 
electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu 
deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului 
si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va 
recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt 
materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la 
sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor 
electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste 
centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru 
colectarea DEEE.




