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ŁADOWANIE
Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki
USB lub komputera. Gdy urządzenie się ładuje czerwona dioda na wyświetlaczu pali się czerwonym światłem.
UWAGA! Głośnik jest wyposażony w wewnętrzną baterie oraz dodatkowo gniazdo do którego można włożyć dodatkową baterię BL-5C w celu wydłużenia czasu
pracy głośnika.
Głosnik jest urządzeniem służącym do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z nośników usb, kart pamięci microSD, oraz z przenośnych odtwarzaczy
muzycznych. Głośnik również za pomocą dołączonego kabla można podłączyć do komputera. Głośnik wyposażony jest w Radio.
Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą ekranu dotykowego lub pilota.
Aby uruchomić urządzenie należy włączyć go za pomocą przycisku on/off
M – mode zmiana pomiędzy radio/pozostałe nośniki
EQ –zmiana barwy dźwięku
Przeszukiwanie stacji, po włączeniu opcji radio, na pilocie wybieramy SCN po odszukaniu stacji można przechodzić pomiędzy zaprogramowanymi stacjami
używając klawisza strzałek. Jeśli znajdujemy się na wybranej częstotliwości to można ją zaprogramować pod klawiszem od 1-9 naciskając i przytrzymując
klawisz wduszony ok. 3 sek.

 DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
Przewijanie w przód , w tył
Zmiana głośności odtwarzania
Wyszukiwanie stacji radiowych

 ODTWARZACZ MUZYKI MP3
Odtwarzane formaty : MP3, WMA, WAV
Wyjście słuchawkowe umożliwia odtwarzanie muzyki również przez słuchawki
Przewijanie w przód i w tył
Zmiana głośności odtwarzania
 RADIO FM
Wbudowane Radio FM 87.5 - 108 MHz
Manualne i automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
Pamięć 30 stacji
 POZOSTAŁE FUNKCJE
Wyświetlacz LCD czarny - wyświetlanie danych w kolorze czerwonym
Zasilanie - akumulator zewnętrzny BL-5C ( standard NOKIA )
Ładowanie akumulatora przez USB z komputera lub z gniazdka prądowego
Slot kart pamięci micro SD do 16 GB
Wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek
Wejście USB 2.0 do podłączenia pendriva
W zestawie kable audio jack 3,5 mm do podłączenia między innymi mp4 , mp3 , telefonu
Pilot zdalnego sterowania w zestawie
Odporny na wstrząsy (Anti-Shock)
Dotykowy panel sterowania
Kolor obudowy : czarny , biały , niebieski , żółty
Wymiary: 13 cm x 13 cm x 13 cm
Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

