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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
GŁOŚNIK 

SOUND STORM 

Nr partii: 202001 
 

Tworzymy dla Ciebie. 
Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. 
 
Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego 
robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci 
przyjemność. 
 
Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda 
użytkowania łączyły się z przystępną ceną. 
 
W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne 
przeczytanie poniższej instrukcji obsługi. 
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Punkt dostarczania sprzętu: 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@hykker.com 

 

Dane producenta: 
mPTech Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
Strona www: www.hykker.com 
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2. Bezpieczeństwo użytkowania 
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być 
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 

—DZIECI— 
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego 
akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody  
i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka 
lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub 
udławieniem. 

—MODYFIKACJE— 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami zakłócenia radiowe  
i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania 
nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek. 

—NIE RYZYKUJ— 
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się 
korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to 
spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do 
wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń 
przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz 
korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu 
materiałów łatwopalnych. 
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—PROFESJONALNY SERWIS— 
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany 
serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. 
Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub 
przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi 
uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 
—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE— 

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby 
(także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych 
lub psychicznych i bez doświadczenia w obsłudze sprzętu 
elektronicznego. Mogą z niego korzystać jedynie pod 
nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

—BLUETOOTH— 
Głośnik emituje energię elektromagnetyczną  
o częstotliwości radiowej, której poziom jest niższy niż ma 
to miejsce w przypadku innych urządzeń 
bezprzewodowych, takich jak choćby telefony 
bezprzewodowe. Głośnik Bluetooth spełnia wymagania 
standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących 
częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia 
bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające 
wpływ na pracę innych urządzeń. 

—WODA I INNE PŁYNY— 
Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. 
Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – 
zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą 
spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to 
wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić 
do uszkodzenia sprzętu. 
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—OTOCZENIE— 
Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno 
być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można 
go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło ono zagrożenia dla 
ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta 
nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie 
narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie 
stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń 
wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane  
z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na 
działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego 
zepsucia. 

—AKUMULATOR— 
Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo 
niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F 
lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą 
mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu 
akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą 
one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego 
uszkodzenia. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj 
akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch  
i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść  
w specjalnym pojemniku. 

—CHROŃ SŁUCH— 
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na 
wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie 
przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. 
Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną 
wysoką głośnością nie podejdą do niego dzieci, których 
słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia. 
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3. Specyfikacja techniczna 
3.1 Dane techniczne 

Głośnik HYKKER SOUND STORM 

Moc 
2 x 5W + dodatkowe 2 membrany 
Bass Reflex 

Odtwarzanie plików MP3  
Łączność z innymi 
urządzeniami 

Bluetooth, wejście AUX (minijack) 

Czytnik kart microSD (do 128 GB) 

Gniazda 
microUSB, minijack (3,5 mm), USB, 
microSD 

Akumulator Li-ion, wbudowany, 2000 mAh 
Ładowanie 
akumulatora 

5V  1A 

Wymiary 415 x 135 x 111 mm 
 
3.2 Zawartość opakowania 
• Głośnik SOUND STORM 
• Przewód USB - microUSB 
• Instrukcja obsługi 

 
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona 
uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować 
opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. 
 

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji 
drukowanej instrukcji o dużym rozmiarze czcionki lub 

pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego: 

www.mptech.eu/qr/hykker 
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4. Opis urządzenia 
Dzięki możliwości bezprzewodowego połączenia głośnika 
poprzez interfejs Bluetooth można odsłuchiwać na nim nie 
tylko muzykę z urządzeń typu smartfony lub tablety, ale 
także odbierać rozmowy telefoniczne. 
 

5. Przed pierwszym uruchomieniem 
 Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz 

zatwierdzonych przez producenta. Korzystanie  
z niekompatybilnych kart pamięci może sprawić, że 
uszkodzeniu ulegną one same, dane na nich, jak i sam głośnik. 
Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m. in. 
przez nieprawidłowy format karty inny niż microSD lub 
nieobsługiwaną pojemność karty (powyżej 128 GB). 
 

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy lekko wcisnąć 
ją do gniazda złotymi stykami skierowaną w dół aż do 
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Aby wyciągnąć 
kartę, należy ją lekko wcisnąć do gniazda i karta odskoczy. 

 Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować 
akumulator przy użyciu przewodu znajdującego się w zestawie. 
W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie 
konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do 
centrum serwisowego producenta. Należy używać wyłącznie 
ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. 
Używanie niezatwierdzonych ładowarek i przewodów może 
spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie 
urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu 
USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. 
Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są 
objęte gwarancją. 
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 Zalecamy, aby podczas procesu ładowania akumulatora 
urządzenie było wyłączone. 
 

Aby naładować urządzenie, trzeba podłączyć wtyczkę USB 
przewodu do gniazda w power banku lub ładowarce 
sieciowej dysponującej na wyjściu prądem o natężeniu 1A 
lub w komputerze, laptopie, w których na wyjściu jest 
zazwyczaj 0,5A – w tym przypadku ładowanie MUSI 
odbywać się przy wyłączonym głośniku. Po rozpoczęciu 
ładowania dioda sygnalizacyjna w głośniku zaświeci się na 
czerwono. Podczas ładowania urządzenie może się 
nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno 
wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie 
pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż 
może to grozić pożarem lub uszkodzeniem sprzętu i innych 
elementów otoczenia. Gdy akumulator zostanie 
naładowany, to dioda przestanie świecić. Odłącz przewód 
ładowania z portu USB, z którego pobierana była energia. 
Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, dostarcz je 
wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta. 
 

6. Rozmieszczenie elementów głośnika 

 
1. Mikrofon 
2. Głośniki 

3. Membrany Bass Reflex 
4. Dioda stanu pracy 



 
5. Przyciski regulacji głośności 
6. Przycisk trybu pracy 
7. Przyciski Do tyłu / Do przodu 
8. Przycisk przełączania trybów 

 

 

9. Złącze ładowania (microUSB) 
10. Dioda stanu ładowania 
11. Włącznik 
12. Gniazdo kart microSD 
13. Gniazdo AUX (minijack 3,5 mm) 
14. Gniazdo USB 

 

7. Obsługa głośnika 
7.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie) 

1. Włącz urządzenie. Niebieska dioda zacznie migać i tryb 
pracy Bluetooth zostanie potwierdzony komunikatem. 

2. Wyszukaj w smartfonie, tablecie lub notebooku  
z włączonym modułem bluetooth nazwę 
„HYKKER_SOUND STORM” i sparuj urządzenia. Jeśli 
konieczne będzie wpisanie kodu PIN podaj: 0000. 

3. Po sparowaniu usłyszysz dźwięk potwierdzenia,  
a dioda będzie świeciła na niebiesko. 



PL    © 2020 Hykker. Wszystkie prawa zastrzeżone.            SOUND STORM 

10 

4. Przy połączeniu głosowym lub odtwarzaniu niebieska 
dioda będzie migać. 

 
7.2 Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth 

1. Po sparowaniu głośnika ze smartfonem lub możesz 
sterować odtwarzaczem w smartfonie lub tablecie. 

2. Przycisk (8) pozwala rozpocząć lub zastopować 
odtwarzany utwór. 

3. Wciskanie przycisków (7) pozwala wybierać poprzedni 
lub następny utwór. 

4. Wciskanie przycisków (5) pozwala zmniejszać lub 
zwiększać głośność. 

 
7.3 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez 
Bluetooth 

1. Po sparowaniu głośnika ze smartfonem możesz 
odbierać lub nawiązywać połączenia ze smartfona. 

2. Podczas połączenia przychodzącego krótkie wciśnięcie 
przycisku (8) pozwala odebrać rozmowę. 

3. Krótkie wciśnięcie przycisku (8) podczas rozmowy 
zakończy ją. 

4. Krótkie przyciśnięcie przycisku (8) podczas wybierania 
numeru w telefonie przerwie tę operację. 

5. Dłuższe przytrzymanie przycisku (8), podczas gdy 
przychodzi połączenie, pozwala je odrzucić. 

6. Wciskanie przycisków (5) pozwala zmniejszać lub 
zwiększać głośność. 
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7.4 Odtwarzanie muzyki przez wejście AUX 
Głośnik Bluetooth można podłączyć do dowolnego 
źródła dźwięku, które dysponuje wyjściem audio 
minijack 3,5 mm. Dzięki temu można wykorzystać 

źródła niedysponujące łącznością bezprzewodową Bluetooth. 
 

1. Podłącz przewód z wtyczką minijack (NIE ma go  
w zestawie) do gniazda w głośniku (13), a wtyczkę 
minijack do odpowiedniego wyjścia w źródle dźwięku. 

2. Głośnik automatycznie przełączy się na obsługę 
wejścia AUX, co zostanie potwierdzone dźwiękiem. 

3. Odtwarzane w urządzeniu źródłowym utwory powinny 
być słyszalne w głośniku. 

4. Krótkie wciśnięcie przycisku (8) włączy funkcję 
wyciszenia dźwięku (mute). 

5. Wciskanie przycisków (5) pozwala zmniejszać lub 
zwiększać głośność. 

6. Odłączenie przewodu z gniazda w głośniku spowoduje 
przełączenie głośnika do ostatnio używanego trybu. 

 
7.5 Odtwarzanie muzyki z plików MP3 z kart microSD 

 KARTY PAMIĘCI 
Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych i zatwierdzonych 
przez producenta. Podłączenie niekompatybilnej karty pamięci 
może spowodować usunięcie przechowywanych na niej danych 
lub uszkodzić samą kartę, jak i urządzenie. Niekompatybilność 
karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy 
format karty (inny niż microSD) lub nieobsługiwaną pojemność 
karty (powyżej 128 GB). 
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Czytnik kart microSD do 128 GB 
Dzięki kartom microSD o pojemności do 128 GB 
możesz słuchać ulubionej muzyki bez konieczności 

podłączania do głośnika jakiegokolwiek innego urządzenia. 
Wystarczy nagrać na karcie muzykę w formie plików MP3, 
włożyć ją do gniazda i rozpocząć słuchanie. 
 

1. Włóż odpowiednią kartę pamięci z zapisanymi na niej 
utworami w formacie MP3 do gniazda (12) stykami  
w dół - wciskamy kartę do usłyszenia 
charakterystycznego kliknięcia. 

2. Głośnik automatycznie przełączy się na obsługę karty 
microSD, co zostanie potwierdzone dźwiękiem. 

3. Odtwarzanie utworów rozpocznie się automatycznie. 
4. Kolejne lub poprzednie utwory wybiera się, 

przyciskając krótko przyciski (7). 
5. Wciskanie przycisków (5) pozwala zmniejszać lub 

zwiększać głośność. 
6. Aby wyciągnąć kartę, należy ją lekko wcisnąć do 

gniazda i karta sama odskoczy. 
7. Wyjęcie karty spowoduje przełączenie głośnika do 

ostatnio używanego trybu. 
 

 Pamiętaj, że wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 
podczas pracy głośnika może doprowadzić do uszkodzenia 
karty, zgromadzonych na niej danych, a także samego 
urządzenia. 
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7.6 Odtwarzanie muzyki z plików MP3 z pamięci USB 
1. Włóż pamięć USB z zapisanymi na niej utworami  

w formacie MP3 do gniazda (14). 
2. Głośnik automatycznie przełączy się na obsługę 

pamięci USB, co zostanie potwierdzone dźwiękiem. 
3. Odtwarzanie utworów rozpocznie się automatycznie. 
4. Kolejne lub poprzednie utwory wybiera się, 

przyciskając krótko przyciski (7). 
5. Wciskanie przycisków (5) pozwala zmniejszać lub 

zwiększać głośność. 
6. Wyjęcie pamięci USB spowoduje przełączenie głośnika 

do ostatnio używanego trybu. 
 

 Pamiętaj, że zbyt mocne wkładanie i wyjmowanie pamięci 
USB może doprowadzić do uszkodzenia pamięci lub gniazda  
w głośniku. 
 
7.7 Przycisk M 
Przycisk M (6) służy do przełączania trybów pracy głośnika. 
Przykładowo, gdy do głośnika podłączono więcej niż jedno 
źródło dźwięku, np. Bluetooth, kartę pamięci z plikami MP3 
i odtwarzacz przez wejście AUX, dzięki przyciskowi  
M można szybko przełączać się pomiędzy nimi. 
 
7.8 Wyłączanie urządzenia 
Aby wyłączyć urządzenie, wybierz przełącznikiem (11) tryb 
OFF. 
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8. Rozwiązywanie problemów 
W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się  
z poniższymi poradami. 

Urządzenie nie 
daje się włączyć 

Naładuj akumulator. 

Po podłączeniu 
głośnika 

przewodem do 
portu USB w 

ładowarce lub 
komputerze 

akumulator się nie 
ładuje 

Sprawdź wyjście USB w komputerze lub 
ładowarce. 
Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, 
to użyj innego, sprawdzonego  
i zatwierdzonego przez producenta. 
Jeśli sprawdzony i zatwierdzony przez 
producenta przewód nie pozwala na 
ładowanie, to zgłoś się z urządzeniem do 
serwisu producenta. 

Nie można 
odtworzyć plików 

z karty microSD 
lub pamięci USB 

Sprawdź, czy nośnik jest kompatybilny  
z urządzeniem. Jeśli nie, to użyj innego. 
Sprawdź, czy na nośniku faktycznie 
znajdują się pliki MP3. 
Sprawdź, czy nośnik jest sformatowany  
w systemie FAT. 

Nie działa 
połączenie przez 

Bluetooth 

Upewnij się, że Twoje urządzenie jest 
poprawnie sparowane z głośnikiem. 
Sprawdź, czy urządzenia nie są oddalone 
od siebie o więcej niż 10 m w otwartej 
przestrzeni. Przeszkody (meble, ściany) 
zmniejszają zasięg współpracy urządzeń. 

Słaba jakość 
dźwięku przy 
odtwarzaniu  

Uszkodzeniu mógł ulec głośnik. 
Słaba jakość dźwięku w źródle lub plikach 
z muzyką. 

Głośnik jest Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona 
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poprawnie 
sparowany z 

urządzeniem przez 
Bluetooth, ale nic 

nie słychać 

na minimum. 
Sprawdź głośność połączenia Bluetooth 
ustawioną w Twoim urządzeniu. 
Sprawdź, czy w urządzeniu nie masz 
ustawionego ograniczenia w wysyłaniu 
dźwięku lub jest ustawiany inny kanał 
przesyłania dźwięku. 

Nie słyszę muzyki 
w trybie AUX 

Sprawdź, czy przewód, wtyczki lub 
gniazda, czy nie są uszkodzone. 
Upewnij się, że prawidłowo został 
podłączony przewód pomiędzy 
głośnikiem a źródłem dźwięku. 
Sprawdź, czy głośność w źródle lub 
głośniku nie jest ustawiona na minimum. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się 
z serwisem producenta. 

 
9. Konserwacja urządzenia 
Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 
• Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od 

zasięgu dzieci. 
• Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one 

uszkodzić części elektroniczne urządzenia. 
• Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one 

powodować skrócenie żywotności elektronicznych 
komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw 
sztucznych i zniszczyć akumulator. 

• Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej 
zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. 

• Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. 
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Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je 
poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

• Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej 
ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu 
kwasowym lub zasadowym. 

Opakowanie urządzenia można poddać 
recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał 
opakowania). 
 

Symbol oznacza INNE tworzywa sztuczne, w tym 
laminaty folii z tworzyw sztucznych, tworzywa 
sztuczne pochodzenia organicznego i mieszaniny 
polimerów. 
 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
 

 

10. Bezpieczeństwo otoczenia 
Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego 
używanie lub gdzie może powodować zakłócenia  
i niebezpieczeństwo. 

Uwaga 
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje 

sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem 
urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych 

zaleceń. 
 

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w 
zakresie częstotliwości. 

Zakres częstotliwości Bluetooth 2402-2480 MHz 
Moc transmitowana 2,49 dBm EIRP 
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11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 
Urządzenie oznaczone jest symbolem 
przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie  
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE  
o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE). Produktów 

oznaczonych tym symbolem po upływie okresu 
użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz  
z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do 
wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne 
odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie 
tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz 
właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do 
ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma 
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu 
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien 
skontaktować się z odpowiednim organem władz 
lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem 
sprzedaży, w którym zakupił sprzęt. 
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12. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów 
Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE ze 
zmianami zawartymi w Dyrektywie 
2013/56/UE o utylizacji baterii  
i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony 

symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol 
oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub 
akumulatory nie powinny być wyrzucane razem  
z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz 
traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. 
Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem  
z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy 
baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci 
odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, 
recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling 
baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby 
dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach 
recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się 
z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub 
wysypiskiem. 
 

13. Korzystanie z instrukcji 
13.1 Wygląd 
Zdjęcia urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi 
mogą się różnić od rzeczywistego produktu. 
 
13.2 Znaki towarowe 
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 
danych firm. 
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13.3 Zgody 
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część 
niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, 
rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana  
w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek 
środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym 
przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub 
przechowywanie w jakichkolwiek systemach 
przechowywania i udostępniania informacji. 
 
14. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE 

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że 
głośnik HYKKER Sound Storm jest zgodny z 
Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 

zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: 

www.mptech.eu/qr/hykker 
 
15. Gwarancja 
Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży 
produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z naprawy 
gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta 
(+48 71 71 77 400) lub punktem sprzedaży. Produkt 
oddawany do naprawy powinien być kompletny i najlepiej 
w oryginalnym opakowaniu. Pamiętaj o dołączeniu 
dokumentu potwierdzającego zakup. 
Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie: 

www.mptech.eu/gwarancja 
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User manual 
SPEAKER 

SOUND STORM 

Lot number: 202001 
 

We create for you. 
Thank you for choosing Hykker device. 
 

This product has been designed especially for you. We are 
doing everything to make its use pleasurable and 
comfortable. 
 

We made sure that elegance, functionality and convenience 
of use were combined with an affordable price. 
 
For the sake of your safety, please read this manual 
carefully. 
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Equipment delivery point: 
mPTech Sp. z o.o. 

Krakowska 119 street 
50-428 Wrocław, Poland 

Helpline: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@hykker.com 

 

Manufacturer: 
mPTech Ltd. 

Nowogrodzka 31 street 
00-511 Warsaw, Poland 

Website: www.hykker.com 
Made in China 

1. Table of contents 
1. Table of contents .................................................................... 21 

2. Safety of use ............................................................................. 22 

3. Technical Specification ......................................................... 24 

3.1 Technical data ...................................................................................... 24 

3.2 Package content ................................................................................. 25 

4. Device description ................................................................. 25 

5. Before the first start .............................................................. 25 

6. Arrangement of the elements of the speaker ................ 27 

7. Speaker control ....................................................................... 28 

7.1 Bluetooth connection (pairing) ..................................................... 28 

7.2 Playing music via Bluetooth ........................................................... 28 

7.3 Receiving and making a call via Bluetooth ................................ 28 

7.4 Playing music via AUX input .......................................................... 29 

7.5 Play music from MP3 files on microSD cards .......................... 29 

7.6 Playing MP3 format music from USB memory ....................... 31 

7.7 "M" button............................................................................................. 31 

7.8 Switching off the unit ........................................................................ 31 

8. Troubleshooting ..................................................................... 32 

9. Maintenance of the device .................................................. 33 

10. Surroundings security ........................................................ 34 

11. Correct disposal of used equipment .............................. 35 

12. Correct disposal of used battery ..................................... 35 

13. The use of the manual ......................................................... 36 

13.1 Appearance ........................................................................................ 36 



EN    © 2020 Hykker. All rights reserved.                      SOUND STORM 

22 

13.2 Trademarks ........................................................................................ 36 

13.3 Consents ............................................................................................. 36 

14. Declaration of conformity with European Union 
Directives ...................................................................................... 37 

15. Warranty ................................................................................ 37 

 
2. Safety of use 
Read these guidelines carefully. Not following them may be 
dangerous or illegal. 

—CHILDREN— 
This device is not a toy. Keep the device, its accessories and 
packaging out of reach of children. Cables and plastic 
packaging may wrap around the child's neck or be 
swallowed, resulting in suffocation or choking. 

—MODIFICATIONS— 
The manufacturer is not liable for radio or TV interferences 
caused by independent alterations. Similarly, when using 
non-original connection cables and chargers. 

—DO NOT RISK— 
Do not switch on the device when the use of electronic 
devices is prohibited or if it might cause interference or 
danger. Always abide by any kinds of prohibitions, 
regulations and warnings conveyed by the staff of the entity 
where you wish to use the device.  Do not use the device 
near flammable fabrics. 

—QUALIFIED SERVICE— 
This product may only be repaired by qualified service 
personnel of the manufacturer or by an authorised service 
centre. Repairing by an unauthorized or unqualified service 
may cause device damage and warranty loss. 
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—PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE— 
This device should not be operated by people (including 
children) with limited physical or mental abilities, as well as 
by people with no earlier experience in operation of 
electronic equipment They may use the device only under 
supervision of people responsible for their safety. 

—BLUETOOTH— 
The wireless speaker emits electromagnetic energy at  
a radio frequency that is lower than that of other wireless 
devices, such as cordless phones. The Bluetooth wireless 
speaker complies with safety standards and radio 
frequency recommendations. All wireless devices may 
cause interference to other devices. 

—WATER AND OTHER LIQUIDS— 
Protect the device from water and other liquids. Avoid 
using the device in environments with high humidity like 
kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture 
to appear in the device, which adversely affects the 
electronics and may cause damage to the equipment. 

—SURROUNDINGS— 
The speaker should not be used in dusty conditions. It 
should be placed on a stable surface so that it cannot be 
damaged or pose a risk to humans and animals. Make sure 
that children and animals do not have access to the unit - 
they can damage it. Do not expose the device to sunlight 
and do not place it in close proximity to heat-generating 
devices. Plastic parts may deform, which may affect the 
operation of the device or cause it to break down 
completely. 
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—BATTERY— 
Avoid exposing the battery to very high/low temperatures 
(below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme 
temperatures can affect its service life. Avoid contact of the 
battery with liquids and metal objects, which may result in 
total or partial damage to the battery. Do not destroy, 
damage or dispose of the battery pack in a fire - it may cause 
explosion and fire. Worn-out or impaired battery place in a 
dedicated container. 

—PROTECT HEARING— 
To avoid hearing damage, do not use the device at high 
volume levels for a long period of time, do not put operating 
device directly to the ear. Make sure that children whose 
hearing is particularly vulnerable to damage do not come 
into contact with the device when using it at a high volume. 
 

3. Technical Specification 
3.1 Technical data 

HYKKER SOUND STORM Speaker 

Power 
2 x 5W + 2 additional Bass Reflex 
membranes 

File playback MP3  
Connectivity with 
other equipment 

Bluetooth, AUX input (minijack) 

The card reader microSD (up to 128 GB) 

Sockets 
microUSB, minijack (3,5 mm), USB, 
microSD 

Battery Li-ion, built-in, 2000 mAh 
Charging the battery 5V  1A 
Dimensions 415 x 135 x 111 mm 
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3.2 Package content 
• SOUND STORM speaker 
• Cord USB - microUSB  
• User manual 

 

If any of the above items is missing or damaged, please contact 
your dealer. We advise to keep the container in case of any 
complaints. 
 

You can obtain a free printed version of the manual with 
the large font size or download it from the web address 

below: 
www.mptech.eu/qr/hykker 

 

4. Device description 
With the wireless Bluetooth speaker connection, you can 
not only listen to music from devices such as smartphones 
or tablets but also receive phone calls as if you were on  
a hands-free device. 
 

5. Before the first start 

 Use only compatible and manufacturer approved memory 
cards. Using incompatible memory cards can damage the 
memory cards themselves, the data on them, and also the 
loudspeaker. Incompatibility of a memory card may be caused 
by, among other things, an incorrect card format other than 
microSD or an unsupported card capacity (over 128 GB). 
 

To insert the memory card correctly, press it gently into the 
slot with the gold contacts pointing downwards until you 
hear a characteristic click. To pull out the card, push it 
gently into the slot and the card will pop out. 
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 Use the supplied cable to charge the battery before switching 
on the device for the first time. If you have problems with the 
battery or need to replace it, please contact the manufacturer's 
service centre. Use only chargers and cables approved by the 
manufacturer. Using incompatible chargers and cables can 
cause explosion of the battery or damage to your device. 
Incorrect charger connection (USB cable) can cause damage to 
the AC adapter or the device. All damages resulting from 
improper handling are not covered by the warranty. 
 

 We recommend that you turn off the device during the 
battery charging process. 
 
To charge your device, you need to plug the USB plug of the 
cable into a power outlet on a powerbank or network 
charger with 1A current at its output or a laptop with 0.5A 
at its output, in which case charging MUST be done with the 
speaker turned off. When charging starts, the signalling 
diode in the speaker lights up red. The device can heat up 
during charging. It is a regular occurrence and should not 
affect the stability or performance of the device. Do not 
leave the charged device unattended, as this may result in 
fire or damage to equipment and other environmental 
hazards. When the battery is charged, the LED will turn off. 
Disconnect the charging cable from the USB port from 
which power was being drawn. If the device does not charge 
properly deliver it (with the charger) to a service center of 
the manufacturer. 
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6. Arrangement of the elements of the speaker 

 
1. Microphone 
2. Speakers 

3. Bass Reflex Membranes 

4. Operating status LED 
 

 
5. Volume control buttons 
6. Operating mode button 
7. Buttons Back / Forward 
8. Mode switch button 

 

 

9. Charging connector (microUSB) 
10. Charging status LED 
11. Switch 
12. microSD card(s) slot 
13. AUX socket (3.5 mm minijack) 
14. USB port 
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7. Speaker control 
7.1 Bluetooth connection (pairing) 

1. Turn on the device. The blue LED will flash and the 
Bluetooth mode will be confirmed by a message. 

2. With the bluetooth mode active search your 
smartphone, tablet or notebook for the name 
"HYKKER_SOUND STORM" and pair the device. If you 
need to enter a PIN code, please enter it: 0000. 

3. After pairing, you will hear confirmation sound and the 
status LED will light up blue. 

4. During voice or playback, the blue LED will blink. 
 

7.2 Playing music via Bluetooth 
1. Once the speaker is paired with the source device, you 

can control the player on your smartphone or tablet. 
2. Press the (8) button to start or stop the song that you 

are currently playing. 
3. Press the buttons (7) to select the previous or next 

track. 
4. Press the buttons (5) to decrease or increase the 

volume. 
 

7.3 Receiving and making a call via Bluetooth 
1. After pairing the speaker with the smartphone, you can 

answer or make calls. 
2. During an incoming call, a short press on the button (8) 

allows you to answer the call and a long press rejects it. 
3. Shortly pressing the button (8) during the conversation 

will end it. 
4. Short pressing of the key (8) while dialing a number in 

the phone will cancel the operation. 
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5. Pressing the button (8) for a longer time during an 
incoming call allows you to reject the call. 

6. Press the buttons (5) to decrease or increase the 
volume. 

 
7.4 Playing music via AUX input 

 You can connect a Bluetooth speaker to any audio 
source that has a 3.5 mm minijack audio output. This 
allows you to use sources that do not have Bluetooth 

wireless connectivity. 
 

1. Connect the mini-jack cable (NOT supplied) to the 
speaker jack (13) and the mini-jack plug to the 
corresponding output on the audio source. 

2. The loudspeaker will automatically switch to AUX input 
support, which will be confirmed by a beep. 

3. The songs played in the source device should be heard 
in the speaker. 

4. Short pressing (8) will activate the mute function. 
5. Press the buttons (5) to decrease or increase the 

volume. 
6. Disconnecting the cable from the speaker jack will 

switch the speaker to the last mode used. 
 

7.5 Play music from MP3 files on microSD cards 

 MEMORY CARD 
Use only compatible and manufacturer-approved memory 
cards. Connecting an incompatible memory card may erase 
data stored on the memory card or damage the memory card 
itself or the device.  
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The incompatibility of a memory card may be caused by, among 
other things, an incorrect card format (other than microSD) or 
an unsupported card capacity (over 128 GB). 
 

 MicroSD card reader - up to 128 GB. 
With up to 128GB microSD cards, you can listen to 
your favorite music without having to connect any 

other device to the speaker. Simply record your music as MP3 
files on your card, insert it into the slot and start listening. 
 

1. Insert a suitable memory card with MP3 songs stored 
on it into the slot (12). Connectors of the card should be 
facing downwards - press the card until you hear  
a characteristic click. 

2. The loudspeaker will automatically switch to microSD 
card use, which will be confirmed by a beep. 

3. Songs will start playing automatically. 
4. The next or previous songs are selected by briefly 

pressing the (7) buttons. 
5. Press the buttons (5) to decrease or increase the 

volume. 
6. To pull out the card, push it gently into the slot and the 

card will pop out by itself. 
7. Removing the card will switch the speaker to its most 

recently used mode. 
 

 Remember that inserting or removing a memory card while 
the loudspeaker is in operation can damage the memory card, 
the data stored on it, and the device itself. 
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7.6 Playing MP3 format music from USB memory 
1. Insert a USB stick with MP3 songs stored on it into the 

slot (14). 
2. The loudspeaker will automatically switch to USB 

memory use, which will be confirmed by a beep. 
3. Songs will start playing automatically. 
4. The next or previous songs are selected by briefly 

pressing the (7) buttons. 
5. Press the buttons (5) to decrease or increase the 

volume. 
6. Removing the USB memory will switch the speaker to 

the last used mode. 
 

 Please note that if you insert or remove USB memory stick 
too vigorously, it may damage the memory or the socket in the 
speaker. 
 
7.7 "M" button 
The "M" button (6) is used to switch between speaker 
modes. For example, if more than one audio source is 
connected to a loudspeaker, e.g. Bluetooth, memory card 
with MP3 files and AUX source, with the "M" button, you 
can quickly switch between them. 
 
7.8 Switching off the unit 
To turn off the unit, select the OFF mode with the switch 
(11). 
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8. Troubleshooting 
If you have problems with the unit, please refer to the 
following tips. 

The device cannot 
be switched on. 

Charge the battery. 

When the speaker 
is connected to a 
USB port on the 

charger or PC, the 
battery does not 

charge. 

Check the USB output on your computer 
or charger. 
Check the cable. If it is defective, use 
another one, checked and approved by 
the manufacturer. 
If a tested and approved by the 
manufacturer cable does not allow 
charging, please contact the 
manufacturer's service department. 

Files cannot be 
played back from 
microSD card or 

USB memory stick 

Check that the media is compatible with 
the device. If not, use another one. 
Check if there are any MP3 files on the 
media. 
Check if the media is formatted to FAT 
type of file. 

Bluetooth 
connection does 

not work 

Make sure that your device is paired 
correctly with the speaker. 
Check that the devices are not more than 
10 m apart in the open air. Obstacles 
(furniture, walls) reduce the range of 
cooperation possible between devices. 

Poor sound quality 
during playback  

The loudspeaker could have been 
damaged. 
Poor sound quality in the source or music 
files. 
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The speaker is 
correctly paired to 

the device via 
Bluetooth, but 
nothing can be 

heard 

Check that the volume is not set to 
minimum. 
Check the volume of the Bluetooth 
connection set on your device. 
Make sure that you have not set a limit on 
audio streaming on the unit and that you 
have set a correct channel for sending 
audio. 

I cannot hear the 
music in AUX 

mode 

Check that the cable, plugs and sockets 
are not damaged. 
Make sure that the cable between the 
speaker and the sound source is properly 
connected. 
Check that the source or speaker volume 
is not set to minimum. 

If the problem persists, contact the manufacturer's 
service department. 

 
9. Maintenance of the device 
To extend the service life of the device: 
• Keep the device and its accessories out of reach of 

children. 
• Avoid contact between the unit and liquids, as these can 

damage the electrical parts of the unit. 
• Avoid very high temperatures for it can shorten the life of 

device electronic components, melt the plastic parts and 
destroy the battery. 

• Use the original accessories only. Violation of this rule 
may result in an invalidation of the warranty. 

 



EN    © 2020 Hykker. All rights reserved.                      SOUND STORM 

34 

• Do not try to disassemble the device. Tampering with the 
device in an unprofessional manner may cause serious 
damage to the device or destroy it completely. 

• For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent 
with a high concentration of acids or alkalis. 

 
The packaging of the device can be recycled in 
accordance with local regulations.  
 
Symbol for cardboard (packaging material). 
 
Symbol means OTHER plastics, including plastic film 
laminates, organic plastics and polymer blends. 
 
 
 

For indoor use. 
 

10. Surroundings security 
Turn off the device in areas where its use is forbidden or 
when it may cause interference or danger. 
 

Attention 

The manufacturer is not responsible for any 
consequences caused by improper usage of the device 

and not obeying the above instructions. 

 

The maximum radio frequency power emitted in the 
frequency range. 

Frequency range Bluetooth 2402-2480 MHz 

Transmit Power 2.49 dBm EIRP 
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11. Correct disposal of used equipment 
The device is marked with a crossed-out garbage 
bin, in accordance with the European Directive 
2012/19/EU on used electrical and electronic 
Equipment (Waste Electrical and Electronic 
equipment - WEEE). Products marked with this 

symbol should not be disposed of or dumped with other 
household waste after a period of use. The user is obliged to 
get rid of used electrical and electronic equipment by 
delivering it to designated recycling point in which 
dangerous waste are being recycled. Collecting this type of 
waste in designated locations, and the actual process of 
their recovery contribute to the protection of natural 
resources. Proper disposal of used electrical and electronic 
equipment is beneficial to human health and environment. 
To obtain information on where and how to dispose of used 
electrical and electronic equipment in an environmentally 
friendly manner user should contact their local government 
office, the waste collection point, or point of sale, where the 
equipment was purchased. 
 
12. Correct disposal of used battery 

In accordance with Directive 2006/66/EC as 
amended by Directive 2013/56/EU on the 
disposal of batteries and accumulators, this 
product is marked with the symbol of a crossed-

out waste bin. The symbol indicates that the batteries used 
in this product should not be disposed with normal 
household waste, but treated according to the legal 
directives and local regulations.  



EN    © 2020 Hykker. All rights reserved.                      SOUND STORM 

36 

It is not allowed to dispose of batteries and accumulators 
with unsorted municipal waste. Users of batteries and 
accumulators must use the available collection points of 
these items, which allows them to return, recycle and 
disposal. Within the EU, the collection and recycling of 
batteries and accumulators is a subject to separate 
procedures. To learn more about existing procedures of 
recycling of batteries and accumulators please contact your 
local office or an institution for waste disposal or landfill. 
 
13. The use of the manual 
13.1 Appearance 
Pictures contained in this manual may differ from the actual 
product. 
 
13.2 Trademarks 
All brand names and product names are trademarks or 
registered trademarks of their respective companies. 
 
13.3 Consents 
Without prior written consent of the manufacturer, no part 
of this manual may be photocopied, reproduced, translated 
or transmitted in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying, recording or storing in 
any systems of storing and sharing information. 
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14. Declaration of conformity with European Union 
Directives 

mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the 
HYKKER Sound Storm speaker complies with 
the Directive 2014/53/EU. The full text of the 

EU Declaration of Conformity is available at the following 
Internet address: 

www.mptech.eu/qr/hykker 
 
15. Warranty  
The product is covered by a 2 year warranty from the date 
of sale of the product. If you need warranty repair, please 
contact the manufacturer's hotline (+48 71 71 77 400) or 
the retailer. The product returned for repair should be 
complete and preferably in its original packaging. 
Remember to attach a document confirming your purchase. 
The warranty terms and conditions can be found on the 
website: 

www.mptech.eu/gwarancja 
 
 


