VEZETÉKNÉLKÜLI HANGSZÓRÓ
ST290
Használati utasítás

Technikai paraméterek
- Bluetooth: V2.1+EDR
- Kimeneti teljesítmény: 3W RMS
- Töltési idő: Kb. 3 óra
- Akkumulátor teljesítménye: 1500mAh
- Üzemmódok: USB / Micro SD / FM / Aux
- Üzemidő: Kb. 6 óra
- Méret: 49.3 x 80 x 201mm (Hossz x Szél. x Mag.)
- Súly: kb. 0.43 kg

Tulajdonságok
- Erőteljes, kristálytiszta hangzás
- AUX, Micro SD port és FM rádió támogatás

Csomag tartalma

-1 x Vezetéknélküli hangszóró
-1 x Micro USB töltő kábel
-1 x AUX kábel
-1 x Vállpánt
-1 x Használati utasítás

Zenelejátszás Pendrive-ról, vagy microSD kártyáról
- Kapcsolja a bekapcsoló gombot "ON" állásba.
- Dugja be a Pendrive-ot vagy microSD kártyát a foglalatba
és a zenelejátszás automatikusan el fog indulni melyet egy
kék LED jelez.
- A lejátszás alatt nyomja meg az Előretekerés vagy
Hátratekerés gombot a számok közti léptetéshez, vagy
tartsa azokat nyomja a hangerő változtatásához.
- Nyomja le a Play/Pause gombot a lejátszáshoz, vagy
megállításhoz..
- Kapcsolja ki a készüléket amennyiben nem használja.
Bluetooth funkció:
1. Kapcsolja a bekapcsoló gombot "ON" állásba, a LED
kijelzőn megjelenik a Bluetooth felirat és a készülék sípolni
kezd.
2. Aktiválja a Bluetooth-t a készülékén és keresse az "Astrum
ST290” elnevezésű eszközt. A Bluetooth felirat a kijelzőn
abbahagyja a villogást és három sípolással jelzi a sikeres
párosítást.
3. Az eszköz készen áll, élvezze a zenehallgatást.
Töltés:
- A készülék töltéséhez csatlakoztassa a hozzá kapott
töltőkábelt egy megfelelő adapterhez, majd dugja be a
legközelebbi fali aljzatba. A teljes feltöltés a LED indikátorok
világításának befejezése jelzi.
FM rádió:
Rádió állomások behangolásához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Kapcsolja be a készüléket és a "MODE" gombbal aktiválja a
Rádió üzemmódot.
2. Amíg az FM rádió üzemmód aktív, addig a "Play / Pause"
gombbal lehet a csatornákat megkeresni és automatikusan
eltárolni azokat.
3. Nyomja meg a "Previous" és "Next" gombokat a tárolt
rádióállomások közti váltáshoz.
AUX-IN:
- Használja a készülékhez kapott AUX kábelt az MP3/MP4
lejátszó csatlakoztatásához és kapcsolja AUX üzemmódba.
Amikor külső eszközt csatlakoztat a lejátszás és megállítás
kivételével mindent a külső eszközzel vezérel.

VEZETÉKNÉLKÜLI
HANGSZÓRÓ

Az AUX üzemmóddal csatlakoztatható PC-hez, Laptophoz, MP3
lejátszóhoz, TV-hez és minden más audio eszközhöz!

VESZÉLYFORRÁSOK
• Ne hagyja hogy a készülék vízzel érintkezzen.
•Ne üsse, ne ejtse le és ne szedje szét a készüléket.
• Tartsa a hangszórót gyermektől távol.
• Használjon megfelelő adaptert a készülék töltéséhez.
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek, tűznek, vagy hőnek!
• A hangszóró akkumulátorának élettartama érdekében ne töltse 8 óránál
tovább.
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