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▲

❘❘  Play / Szünet / Automatikus FM rádióállomás keresés / átváltás FM-MP3 (tartsa lenyomva 
3 másodpercig a gombot)

▲ ▲

 Következő felvétel / Következő FM rádióállomás 
▲▲
Előző felvétel / Előző FM rádióállomás

+ hangerő növelése, - hangerő csökkentése
Védje a készüléket ütésektől, nedvességtől.
Ha már nem használja a készüléket, a kapcsolót állítsa OFF fokozatra. 
Ha a készülék nem kapcsol be, töltse fel az elemet.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről 
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az em-
beri egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hiva-
talban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos bünte-
téseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Hasz-
nálat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, 
helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő 

meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási kö-
rülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és 
a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.

ON/OFF – bekapcsolás / kikapcsolás
LED – töltéskor piros / bekapcsoláskor kék
USB – töltés / Line bemenet
Kimenet - fülhallgató
Slot - mikro SD kártya

Műszaki jellemzők:
Elem - Li-Ion 3,7V/160mAh
Töltés - USB kábel 5V
FM - 87,5-108MHz
mikro SD - mp3

MP3 SPEAKER
(HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ)


