Boxa portabila cu BT
ABTS-40 MANUALUL UTILIZATORULUI

Pentru o operare corecta, va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte
de a utiliza aparatul. Orice revizuire ulterioara a continutului nu va fi declarata si nu
nu ne facem responsabili pentru consecintele care pot aparea in mod implicit din
trecerea cu vederea peste acest manual.
Caracteristici:
1. Boxa portabila cu Bluetooth cu lumina alba;
2. Putere de iesire cu sunet foarte clar si bas puternic si efect de sunet dinamic;
3. Cu Bluetooth A2DP, muzica wireless de la un dispozitiv dotat cu optiunea
Bluetooth, cum ar fi telefonul mobil, notebook, iPhone sau iPad;
4. Imperechere sigura si simpla pentru o operare prietenoasa;
5. Raza de operare de 10 metri;
6. Cu suport USB;
7. Cu radio FM;
8. Cu functie Line-in, potrivita pentru PC, MID, TV si alte dispositive audio;
9. Baterie reincarcabila, incorporate, de tip litiu, de 1800mAh;
10. Cu maner, usor de transportat.
Accesorii:
Cablu incarcare, cablu audio, manualul utilizatorului.

Specificatii:

Marimea Tweeter-ului: 1.4 inch
Putere de iesire Tweeter: 1.2W, 4Ω
Marimea Subwoofer-ului: 3 inch
Putere de iesire Subwoofer: 9 W, 4Ω
Capacitate baterie: 1800mAh
Frecventa de raspuns: 100-20Khz
Alimentare: DC 5V
Timp de redare (vomul maxim): 2 ore
Instructiuni pentru panoul de control si butoane:

1. Anterior/micsorare volum
2. Lumina led alba
4. Mufa AUX
5. Port USB
7. Mod (Comuta pe Bluetooth, USB, FM si AUX-IN)
9. Urmatorul/marire volum

3. Mufa incarcare
6. Play/Pause (Redare/Pauza)
8. OFF/ON (Oprit/Pornit)

Bluetooth:
1. Comutati butonul de pornire pe pozitia “ON”, iar lumina LED se va face
albastra si va licari rapid iar sunetul “beep” se va auzi de doua ori.

2. Activati functia Bluetooth de pe telefonul mobil si cautati numele dispozitivului
“AKAI ABTS-40”, apoi conectati-l. Lumina albastra a LED-ului va licari incet si sunetul
“beep” se va auzi de trei ori in momentul in care conectarea s-a facut cu succes.
3. Redati muzica de pe telefonul mobil.
4. Apasati scurt butonul LAST sau NEXT de pe dispositive sau de pe telefonul
mobil, pentru a selecta melodiile care va plac.
5. Apasati butonul Play/Pause (Redare/Pauza) sau folositi telefonul mobil pentru
a reda/pune pe pauza muzica.
6. Apasati lung butonul LAST sau NEXT pentru a regla volumul mai mare sau mai
mic. Sau reglati volumul telefonului mobil.
Redarea muzicii de pe stick-ul USB:
1. Comutati butonul de pornire pe pozitia “ON”, apoi lumina RGB se va aprinde.
2. Introduceti un stick USB in slot, iar muzica memorata pe acesta va fi redata
automat si lumina LED albastra va fi aprinsa mereu.
3. In modul de redare, apasati scurt butonul “Anterior” sau “Urmator” pentru a
selecta melodiile pe care le doriti, apoi apasati lung acelasi buton pentru a regla
volumul.
4. Apasati PLAY/PAUSE pentru a reda sau a pune pe pauza.
5. Va rugam sa comutati butonul de pornire pe pozitia “OFF” atunci cand nu folositi
aparatul.
6. Apasati lung butonul “Play/Pause” pentru a opri lumina RGB.
7. Apasati butonul “Led white” pentru lumina alba.
Observatie: In modul de redare prin Bluetooth, daca introduceti stick-ul USB, acesta
va deconecta Bluetooth-ul si va comuta pe modul de redare prin USB. Puteti sa
apasati butonul MODE pentru a comuta din nou pe modul de redare prin Bluetooth.
Radio FM:
1. In modul de redare prin radio FM, cablul audio furnizat se comporta ca o
antena. Va rugam sa introduceti cablul audio inainte de folosire, pentru a
obtine cel mai bun semnal FM.
2. Comutati butonul de pornire pe pozitia “ON”, apasati butonul “MODE”
pentru a comuta pe modul de redare prin FM.
3. In modul de redare, apasati scurt butonul “Play/pause” pentru cautare
automata a programelor FM si memorarea lor automata.
4. Apasati butonul Previous sau NEXT pentru a schimba programul FM
memorat.

Functia AUX-IN:

Pentru alte dispozitive compatibile sau player-ele MP3/MP4, folositi cablul
furnizat pentru a face conexiunea intre mufa “Line-Out” a dispozitivului si “Aux-In” a
boxei. Apoi apasati butonul “MODE” pentru a trece in modul AUX-IN.
Cand folositi un dispozitiv extern, toate functiile vor fi controlate prin
dispozitivul extern, exceptand butonul “Play/pause”.

Observatii:
1. Apasati butonul MODE pentru a comuta intre diferite moduri, ordinea fiind
Bluetooth, stick USB, radio FM si AUX-IN.
2. Comutati butonul de pornire pe pozitia “off” pentru a opri alimentarea pe
timpul cat nu utilizati aparatul.
Incarcarea:
1. Opriti aparatul, introduceti cablul de alimentare furnizat in slotul de incarcare al
unitatii, conectati celelalt capat la un PC sau alt tip de incarcator cu o putere de
iesire de 5V (nu este inclus), iar indicatorul rosu pentru incarcare ramane aprins.
2. Timpul de incarcare ar trebui sa fie de 3.5 ore. Cand incarcarea este complete,
lunima indicatorului se va opri.
3. Pentru a prelungi viata bateriei, va rugam sa nu incarcati aparatul mai mult de 8
ore.

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.

