
FIGYELEM!

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

ÜZEMBE HELYEZÉS, FUNKCIÓK 
KIVÁLASZTÁSA

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. 
Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel 
rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá
gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy 
a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és
megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek 
kizárólag 8 éves kortól, és csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását
vagy felhasználói karbantartását.

A beépített akkumulátort fel kell tölteni az első használat előtt. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt 
a (6.) aljzatba, másik végét pedig például egy számítógép USB aljzatába. Alkalmazhat hálózati USB
töltőt (pl. SA 1000USB, SA 2100USB) vagy használhatja mobiltelefonjának töltőjét is. Töltés közben 
piros LED világít a microUSB aljzat mellett. Fejezze be a töltést, amikor a LED kialszik, vagy legké-
sőbb
15 óra elteltével.
• Töltés közben nem javasolt zenét hallgatni, mert csökkenhet az akkumulátor élettartama.
• Akkor kezdje el újra tölteni, ha romlik a hangminőség! Ne várja meg, amíg teljesen kimerül!
• Használaton kívül is egy-két havonta töltse fel!
• Az elérhető üzemidő (kb.4-6 óra) jelentősen függ a beállított hangerősségtől.
• Előírás szerint eljárva kb. 500 alkalommal tölthető újra.

Tolja jobbra az OFF/ON (1.) gombot. A ki-
jelzőn a BLUE felirat villog és egy női hang 
bemondja a Bluetooth funkció aktiválását. A 
MODE gomb nyomogatásával választhat más 
üzemmódot; FREQ DISP
(frekvencia kijelzés) az FM rádióhoz, LINE 
(vezetékes audio bemenet). Ha csatlakoztat 
memóriakártyát vagy külső USB eszközt, el-
indul a lejátszás. A memória eszköz eltávolí-
tásáig a MODE gombbal ez
a funkció is elérhető.



A RÁDIÓ HASZNÁLATA

MP3 LEJÁTSZÁS (SD memóriakártyáról vagy USB eszközről)

A BLUETOOTH FUNKCIÓ HASZNÁLATA

LINE / AUX IN AUDIO BEMENET

Válassza ki az FM rádió módot. A kijelzőn a vételi frekvencia látható. Helyezze be a töltőkábelt az 
előlapon található aljzatba, ez funkcionál rádió-antennaként is. Az automatikus hangolás és tárolás 
elindításához
nyomja meg a PLAY/PAUSE (3.) gombot. A rádióadók rögzítése után (max.35) a PREV és NEXT (2.) 
(4.) gombokkal léptetheti azokat.
• A keresés megáll, ha változó jelerősséget érzékel – ez nem mindig jelenti rádióműsor megtalálását.
• A rádió vételkészsége nagymértékben függ a használat helyétől, az aktuális vételi viszonyoktól.

A memória egység behelyezésekor a készülék bemondja, hogy átkapcsol USB üzemmódba és meg-
kezdődik a lejátszás. A kijelzőn az aktuális műsorszámból eltelt idő látható. Elérhető funkciók: (PLAY/
PAUSE) lejátszás és szünet / (PREV és NEXT) műsorszám léptetése vagy nyomva tartva hange-
rő-szabályozás (Volume 00…Volume 30)
• Nagyobb hangerő mellett rövidebb lesz az akkumulátor üzemideje.
• Lejátszás közben ne távolítsa el a memóriakártyát, mert az adatok sérülését okozhatja!
• A memóriakártya javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású memóriaegy-
séget!
• A kártya behelyezésekor az első daltól indul a lejátszás. Ha előzőleg már hallgatta, akkor az utoljá-
ra kiválasztott műsorszámtól folytatódik a lejátszás akkor is, ha közben kikapcsolta a készüléket és
eltávolította a kártyát.
• Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghi-
básodására!

A készülék párosítható a BLUETOOTH protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 
10 méter hatótávolságon belül. Ezt követően kihangosítva hallgatható a mobiltelefonon, táblagépen,
notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Válassza ki a MODE gombbal a BLUE 
(Bluetooth) funkciót. A párosítandó készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg 
a közelben
található BLUETOOTH eszközöket, közöttük ezt a hangszórót. Csatlakoztassa egymással a két esz-
közt. Ezt követően a hangszórón hallható a kívánt műsor.
• Egy hangszóró egyidejűleg egy Bluetooth készülékkel párosítható.
• Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól.

Amennyiben van olyan készüléke, amelyet elláttak 3,5 mm-es audio kimenettel vagy fejhallgató csat-
lakozóval, akkor a külső hangszórón keresztül is kihangosíthatja a tartozék csatlakozókábel alkalma-
zásával.
Kösse össze az AUX (6.) bemenetet a készülék audio kimenetével.
• Az elérhető hangminőség függ a külső készülék által biztosított audio jel minőségétől.



TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉSEK

Használjon puha, száraz törlőkendőt és ecsetet a rendszeres tisztításhoz. Tilos tisztítószereket alkal-
mazni! Ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe és a csatlakozókra!

• Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben 
is hozzáférhető helyre!
• A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az SD/USB memória minőségéből adó-
dóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
• A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól 
független szoftveres és hardveres körülmények.
• A különböző audio fájlok hangereje és hangminősége között különbség lehet azok eltérő paramé-
tereiből adódóan.
• Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
• A lejátszható audio fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat a memóriakártyán, mert az lelas-
síthatja, akadályozhatja a lejátszást.
• Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az 
adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni 
a
csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére.
• Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- 
vagy napsugárzástól!
• A felelőtlen, szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a garancia!
• A beépített akkumulátor csak szakszerviz által távolítható el a készülék szétszerelése után. Ha 
élettartama lejárt, a készülék veszélyes hulladékká válik. A felhasználó által esetleg opcionálisan 
alkalmazott
BL-5C akkumulátor a hátoldalon található fedél kinyitása után kivehető.
• A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy a BT 2800 típusú rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: 
www.
somogyi.hu
• A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is vál-
tozhat.
• Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.




