
STARRY WIRELESS SPEAKER 

Instruction Manual (Read before proceeding) 

 

Power 

 The speaker works on an internal rechargeable lithium battery. Please charge 

your speaker fully before first use. 

 Connect the speaker’s Micro USB socket with the power source’s USB port 

through USB cable. 

 A red light indicates the speaker is charging. When the battery is full, the red 

light will turn off. 

 Disconnect the USB cable when it is fully charged. 

 

BT Speaker Operation 

 Turn on wireless speaker by flicking the switch to the middle position on the side 

of the speaker 

 The Blue light will flash quickly. This indicates the speaker is entering Wireless 

Pairing mode. 

 Turn on the Bluetooth function on your device and select the speaker “STARRY 

BT Speaker” to connect. You device will pair without a password but if required 

enter 0000 to finalise the pairing. 

 Start playing music on your device. The LED lights will flash and change with the 

beat of your music. 

 Keep your device within 10 meters of your speaker to ensure optimal audio 

quality. 

 Turn the speaker off when not in use by flicking switch to the OFF position. 

 

Caution: 

 This is not a toy. Please keep away from small children. 

 Please keep away from water.  

 Low battery may cause poor Bluetooth Connection 

 Do not overcharge the battery 

 Do not expose battery pack to excessive heat such as sunshine or fire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מאירים םאופטייסיבים רמקול 

 מדריך הוראות

 הפעלה

  הרמקול פועל על סוללת ליתיום פנימית נטענת. בבקשה טענו את הרמקול שלכם במלואו

 לפני השימוש הראשון. 

  חברו את שקע המיקרוUSB לשקע ה- USB  של מקור המתח באמצעות כבלUSB . 

  נורה אדומה מסמלת שהרמקול בטעינה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, האור האדום

 יכבה. 

 נתקו את כבל ה- USB  .כאשר הוא טעון במלואו 

 

 Bluetoothפעולת רמקול 

  .הפעילו את הרמקול האלחוטי על ידי הסתת המתג למיקום אמצעי בצידו של הרמקול 

  .האור הכחול יהבהב במהירות. זה יציין שהרמקול נכנס למצב שיוך אלחוטי 

 הפעילו את תכונת ה- Bluetooth " על המכשיר שלכם ובחרו ברמקולSTARRY BT 

Speaker .כתבו המכשיר שלכם ישתייך ללא סיסמה אך אם יש צורך " כדי להתחבר

 כדי לסיים את השיוך.  0000

 לד תהבהב ותשתנה בהתאם לקצב ע מוזיקה על המכשיר שלכם. תאורת התחילו להשמי

 המוזיקה שלכם. 

  מטרים מהרמקול שלכם כדי להבטיח איכות שמע  10שמרו על המכשיר שלכם בטווח של

 מיטבית. 

  .כבו את הרמקול שלכם כאשר אינו בשימוש על ידי הסתת המתג למצב כבוי 

 

  זהירות:

  .זהו אינו צעצוע. הרחיקו מהישג ידם של ילדים קטנים 

  .הרחיקו ממים 

  סוללה חלשה תגרום לחיבורBluetooth  .חלש 

  .אין לטעון את הסוללה טעינת יתר 

 .אין לחשוף את מארז הסוללה לחום גבוה כשמש ישירה או אש 

 

 


