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Használati útmutató

“

”

SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: következő szám, hosszan
nyomva: hangerőt fel. AUX módban nem működik.
“

”

SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: előző szám, hosszan
nyomva: hangerőt le. AUX módban nem működik.
“

”

SD kártya módban röviden nyomja meg ezt a gombot: lejátszás/szünet. Bluetooth módban
röviden megnyomva ezt a gombot: lejátszás/szünet/válasz/vége/törlés/párosítás. Bluetooth
módban kétszer megnyomva: utolsó szám újrahívása, hosszan nyomva 2mp-ig: hívás elutasítása.
SD kártya/AUX módban megnyomva átvált SD kártya módról AUX módra, vagy fordítva.
▲Bluetooth párosítás
●Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
●Nyomja meg a KI- és bekapcsolás gombot Bluetooth mód indításához, a kék LED fény 6
alkalommal fel fog villanni. Röviden megnyomva a lejátszás/szünet gombot, kék és piros LED
felváltva fognak villogni.
●Kövesse a mobiltelefonja által megadott instrukciókat, és engedélyezze a Bluetooth keresést.
Általában ezt a beállítások, csatlakozás, vagy Bluetooth menüben teheti meg, ahol
kiválaszthatja a Bluetooth eszközök keresését
●A mobiltelefon S10 Bluetooth Speaker névként fogja látni a készüléket, csatlakozás előtt meg
fogja kérdezni, hogy kíván-e csatlakozni ehhez a készülékhez. Válassza az igen vagy csatlakozás
opciót a mobiltelefon és hangszóró párosításához.
●Adja meg a jelszót, 0000, és nyomja meg a csatlakozás gombot. (Megjegyzés: Ha a csatlakozás
sikeres, kék LED fény fel fog villanni. Ha a párosítás sikertelen, a LED fény kéken és pirosan fog
villogni felváltva. Ebben az esetben próbálja újra a párosítást).
▲Villogás leírás
Zöld fény villog: SD kártya MP3 mód
Zöld fény világít: SD kártya MP3 szünet, vagy AUX mód
Kék fény villog: Bluetooth mód
Piros és kék fény felváltva villog: Bluetooth párosítás
Piros lámpa világít: töltés
Piros lámpa nem világít: a készülék fel van töltve
Piros lámpa villog: akkumulátor lemerül
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▲Aljzat útmutató

▲Tulajdonságok
Helyezze be az SD kártyát zene lejátszásához. A beépített dekódernek köszönhetően
meghallgathatja a memóriakártyán található zenéket.
AUX bemeneti csatlakozó
AUX módban könnyedén hallgathat zenét PC-ről, iPod/Iphone-ról MP3-at vagy akár MP4-et.
Bluetooth kihangosító
Használja a Bluetooth kapcsolatot vezeték nélküli kommunikációhoz.
Bluetooth sztereó
Sztereo Bluetooth hangszóró támogatja az A2DP/AVRCP-t, melynek segítségével élvezheti a
vezeték nélküli HI-FI sztereo zenét.

▲Jellemzők
Akkumulátor: 3.7V

Kapacitás: 520mAh

Töltőfeszültség:5V

Hangszóró mérete: 45mm 4Ω 3W

Nettó súly: 230g

S/N:≥95Db

Torzítás:≤0.5%

Méret:60*60*50mm

▲Megjegyzés
●Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a termékkel.
●Ne üsse meg vagy törje össze a készüléket.
●Ne használja nagyon párás és magas hőmérsékletű környezetben. A termék teljesítménye
csökken, ha hidegben használja
●Ne dobja a készüléket tűzbe.
●Ne fedje el a készülék tetejét.
●Kérjük forduljon szakszervizhez, ha a készülék megsérül, vagy nem működik megfelelően. Ne
próbálja meg szétszedni vagy megjavítani.

