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Główne cechy urządzenia :
Kompaktowy rozmiar
Metalowa obudowa
Odtwarzanie plików w formacie MP3
Odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników aby bezproblemowo współpracować z systemami Windows. Urządzenie
może być również używane jako przenośny dysk USB.
Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.
ŁADOWANIE
Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą
dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera
Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadbaj, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu
baterii a przed kolejnym zadbaj, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie
baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.
OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH
ON/OFF: Włącznik
i Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów. Aby zmienić
głośność bez użycia pilota przytrzymaj na dłużej w/w przyciski służą one również do zmiany głośności.
/Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM automatyczne wyszukiwanie kanałów.
M - MODE – przycisk znajduje się tam gdzie regulacja głośności, służy do przełączania pomiędzy odtwarzaniem z różnych
nośników.
V – regulacja głośności
PIERWSZE URUCHOMIENIE:
Włącz urządzenie przytrzymując przycisk zasilania. Pojawi się menu, w którym można wybrać interesujący nas tryb.
Przyciskami nawigacji przechodzimy do kolejnych trybów na liście. Klawiszem M wybiera się dany tryb. Pamiętaj aby w
urządzeniu znajdowała się karta Micro SD! Przytrzymanie klawisza M przenosi nas do głównego menu. Kliknij M w
danym trybie aby wejść do dodatkowych funkcji. Środkowy, okrągły przycisk służy jako play/pause.

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.

