MANUAL INSTRUCTIUNI
Boxa portabila cu Bluetooth
Model Nr.: ABTS-12C

STIMATE CLIENT
Pentru a obtine cea mai buna performanta a produsului dumneavoastra, va rugam sa cititi acest manual
cu atentia inainte de utilizare si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
NOTA
Acestui produs i se pot aduce modificari in specificatii, caracteristici si/sau tipuri de operare fara
notificare anterioara, pentru continua imbunatatire si dezvoltare tehnologica.

Lista accesorii
La deschiderea cutiei, va rugam sa verificati urmatoarele articole:
1 x Boxa
1 x Cablu incarcare USB
1 x Manual instructiuni
1 x Curea

Specificatii
Putere iesire: 10W
Intrare: DC 5V
Conducator Drivers: gama completa 3”
Capacitatea bateriei: 1200mAh
Distanta de transmitere: 10m
Dimensiuni: (WxHxD): 115 x 115 x 256 mm

Vedere generala a produsului

1. Port incarcare (intrare DC 5V)
2. Port USB
3. Mufa AUX-IN

4. Buton volum
5. Buton ON/OFF (pornire/oprire) alimentare
6. Melodia anterioara
7. Redare/Pauza (Play/Pause)
8. Urmatoarea melodie
9. Buton mod (Comutati intre modul BT, USB, card SD, FM si AUX-IN)
10. Port card SD

Incarcare
Exista doua modalitati de a incarca boxa
1. Conectati cablul de incarcare la boxa si conectati celalat capat la o sursa de alimentare cu USB, cum ar fi
PC/MAC, etc.
2. Folositi incarcatorul AC pentru incarcare.
Va rugam sa opriti boxa atunci cand se incarca.

Stare indicator
Tip
Indicator BT
Indicator baterie

Indicator
Lumina albastra licare rapid
Lumina albastra este stabila
Albastru
Lumina rosie este aprinsa
Lumina rosie este oprita

Stare
Gata de conectare
Conectat
Mod AUX-in
Incarcare
Incarcata complet

Caracteristici
USB, SD, AUX-IN, BT, baterie reincarcabila, Volum+/-, Play/Pause, melodia Anterioara/Urmatoare (Previous/Next)

Conectare
Conectare BT
Comutati butonul de alimentare pe pozitia ON.
Lumina albastra a indicatorului pentru BT va licari.
Cautati dispozitivul BT pe telefonul dumneavoastra mobil si selectati “ABTS-12C” din lista.
Indicatorul pentru BT se va opri din licarit dupa ce boxa este conectata la telefonul mobil.
Conectati pentru audio de pe telefonul mobil/Pad/Computer/Notebook/DVD/CD etc.
Conectati un capat al cablului audio la boxa si celalalt capat la telefonul mobil sau alt dispozitiv audio.

Radio FM
Apasati butonul M pentru a intra in modul FM, iar lumina albastra pentru indicatorul LED va licari incet.
Apasati lung butonul Play/Pause pentru a incepe scanarea automata a programelor, iar indicatorul albastru
pentru BT va licari rapid. Apasati lung, din nou, butonul Play/Pause pentru a pune pe pauza cautarea, iar
indicatorul albastru pentru BT va licari incet.
Apasati din nou butonul M pentru a iesi din modul radio FM, iar indicatorul albastru pentru BT va licari rapid si BT
este gata pentru conectare.
In modul de redare, apasati scurt butonul “Play/pause” pentru cautarea programelor FM si pentru memorarea lor
automata.
Apasati butonul “Previous” sau “Next” pentru a schimba programul FM memorat.

FAQ:
1. Nu pot sa pornesc boxa
Asigurati-va ca bateria este complet incarcata si ca led-ul indicator pentru baterie este pornit.
2. Nu pot conecta dispozitivul BT
Asigurati-va ca dispozitivul se afla in modul BT si ca se afla la cel mult 10 m distanta de boxa.
Asigurati-va ca nici boxa nici dispozitivul nu sunt conectate la alte aparate.
3. Nu se aude niciun sunet
Volumul este la minim, va rugam dati volumul mai tare.
4. Nu functioneaza butonul
Va rugam apasati butonul mai lung
5. Boxa nu raspunde
Va rugam sa opriti alimentarea si sa incercati din nou sa o porniti.

Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate:
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu aruncaţi aparatul la gunoiul menajer la
sfârşitul duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare.
În acest fel veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător şi veţi putea împiedica eventualele
consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului şi sănătăţii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:
- Contactaţi autorităţile locale;
- Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro ;
- Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

