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Najważniejsze cechy i funkcje

• Głośniki 3'': 5W + 5W

• Subwoofer 3'': 5W

• Moc łączna 2.1 HIFI: 15W
• Pasmo przenoszenia: 100-20000Hz
• Obsługiwana pamięć: USB / karta SD
• Obsługiwany format: mp3
• Wbudowana antena FM, auto-skan, pamięć do 30 stacji
• Wyraźny i czysty dźwięk
• Regulacja głośności
• Regulacja basów
• Wygodny panel sterujący
• Wyświetlacz LCD
• Wbudowany akumulator 1000mAh
• Wymiary: 39,5cm x 14cm x 10,5cm
• Waga: 1,1kg

Opis
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Słuchanie muzyki

• poprzez ustawienie stacji radiowej - odtwarzacz posiada wbudowaną antenę 
radiową, która sprawdzi się w każdym miejscu. Pożądaną częstotliwość możemy 
wprowadzić ręcznie, lub pozwolić urządzeniu automatycznie ustawić fale radiowe 
(autostrojenie). Odtwarzacz posiada pamięć do 30 stacji, chcąc włączyć konkretną 
stację radiową, po prostu wybieramy z pamięci jedną z wcześniej zapisanych 
pozycji, bez konieczności przechodzenia całej skali.

• poprzez podpięcie pendrive'a do gniazda USB
• poprzez podpięcie zewnętrznego odtwarzacza MP3, czy telefonu, za pomocą 

gniazda IN LINE 3,5mm (kabelek dołączony do zestawu)
• Przy pomocy łącza bluetooth poprzez połączenie telefonu, laptopa czy tabletu 

poprzez odbiornik bluetooth obsługujący profil A2DP.

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Odtwarzacz obsługuje wszystkie rodzaje pamięci przenośnych typu pendrive, odtwarzacze 
mp3 podłączone wtyczką bądź kablem USB. 

Obsługa

1. Ustaw przełącznik w pozycji „ON” - zaświeci się wyświetlacz.
2. Po włożeniu karty SD czy pamięci USB pliki audio odtworzą się automatycznie.
3. Aby przełączać utwory, naciśnij krótko przyciski NEXT lub PREV. Długie 

przyciśnięcie spowoduje przewinięcie utworu.
4. Nacisnij przycisk MODE, by przełączać się pomiędzy trybami odtwarzania.
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Słuchanie radia

1. Ustaw przełącznik w pozycji „ON” bez włożonej pamięci USB i karty SD.
2. Naciśnięcie przycisku Play/Pause spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych.
3. Użuj przycisków NEXT i PREV by przełączać stacje.
4. Możesz włączyć wybrane radio poprzez wbicie częstotliwości na klawiaturze 

numerycznej pilota.

Ładowanie

1. Ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.
2. Włóż dołączony kabelek w wejście do ładowania.
3. Podłącz do komputera do wejścia USB, lub do ładowarki USB z napięciem 5V.
4. Ładowanie trwa 6-8 godzin – nie należy ładować dłużej, niż 8 godzin.
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WYPRODUKOWANO W: ChRL

Zawartość składników niebezpiecznych w produkcie 
(części elektryczne) może powodować niebezpieczne 
następstwa dla środowiska oraz zdrowia. Po zużyciu 
produktu NIE wolno wyrzucać go wraz z innymi odpadami, lecz należy przekazać do 
sprzedawcy, lub punktu zbiórki zużytych produktów elektrycznych. Konsument nie może 
wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
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