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1. AUDIO fájlok lejátszása

2. Hangerő szabályozás

4. Lejátszandó zeneszám kiválasztása

3. Párosítás mobiltelefonnal

5. AUX bemenet

Kapcsolja be a készüléket az eszköz vezérlőpaneljén. Ezután csatlakoztathatja MP3 formátumú fáj-
lokat tartalmazó pendrive eszközét az USB portba, vagy TF kártyáját a TF kártya portba. A készülék 
automatikusan lejátssza az eszközön található MP3 fájlokat.

A hangerőt a  gomb hosszan tartó megnyomásával növelheti, a  gomb hosszan tartó megnyo-
másával pedig csökkentheti.

Külső eszközről történő zenelejátszás esetén nyomja meg a vezérlőpanelen vagy a távirányítón 
található  gombot a következő, vagy a  gombot az előző zeneszám lejátszásához. A lejátszás 
szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot, majd a lejátszás folytatásához nyomja meg újra.

A mode gomb segítségével állítsa a készüléket Bluetooth módra. A készülék ezt „Bluetooth mode” 
hangjelzéssel jelzi. Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót, és keresse meg az elérhető 
eszközök közül a hangszórót, majd csatlakozzon rá. Sikeres párosítás esetén a kihangosító készülék 
rövid csengés hangjelzést ad ki. Innentől a zenelejátszás, FM rádió hallgatás, de még a telefonálás 
is a kihangosító készüléken keresztül történik.

Ha a kihangosító készüléket olyan eszközhöz szeret-
né csatlakoztatni, ami nem képes Bluetooth adatát-
vitelre, vagy csak kímélni szeretné mobiltelefonja ak-
kumulátorát, akkor használjon AUDIO kábelt, annak 
egyik végét a kihangosító készülék AUX bemenetéhez 
csatlakoztatva, másik végét pedig a kívánt eszközhöz 
csatlakoztatva. A csatlakoztatás után nyomja meg a 
vezérlőpanelen található MODE gombot és állítsa a 
készüléket AUX módba. Ezután audio fájlok játszha-
tóak le a külső audio forrásból, például számítógép, 
mobiltelefon, MP3 lejátszó.
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7. FM hangolás

FM Rádió hallgatáshoz nyomja meg a vezérlőpanelen, vagy a távirányítón található MODE gombot 
és állítsa a készüléket FM rádió módba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a vezérlő-
panelen, vagy a távirányítón, hogy a készülék automatikusan keressen frekvenciákat 87,5MHz és 
108MHz között. Amikor a készülék frekvenciát talál, elmentheti azt a készülék memóriájába. Ha a 
készülék frekvenciát talált, nyomja meg egyszer, röviden a gombot a vezérlőpanelen, ha azt 
szeretné, hogy a készülék fejezze be az automatikus keresést. A keresés folyamán talált frekvenciák 
között a  és a  gombokkal ugrálhat.

A lemerült akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt adatkábel egyik végét a számítógép 
USB portjába, a másik végét pedig a készülék vezérlőpanelén található DC-5V portba. Továbbá 
használhat töltőt is az akkumulátor feltöltéséhez, azonban a töltő kimeneti feszültsége nem lehet 
nagyobb 5V-nál. Egyébként a készülék megsérülhet.

6. Töltés


