MANUAL DE UTILIZARE

ABTS-806
BOXA PORTABILA

JACK LINE IN
1. Conectati un cablu audio (nu este furnizat) la Jack-ul LINE IN al boxei si la mufa
audio a dispozitivului extern precum MP3 player, discman, etc.si selectati LINE
apasand butonul MODE de pe panoul frontal.
2.Redati de pe dispozitivul audio extern..
FUNCTIA FM
1.Apasati butonul MODE pentru a selecta radio FM
2.Apasati butonul PLAY/PAUSE de pe panoul frontal pentru cautare automata si
memorare for automatic searching and saving the radio stations.
Press PREVIOUS/NEXT button to select a specific radio station.
FUNCTIA BLUETOOTH
Apasati butonul MODE de pe panoul de control pentru modul Bluetooth.
Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other
Bluetooth enabled audio device and select "ABTS-806"(no need to match code),the
unit and device will then connected via Bluetooth. Press the "next song" and
"previous song" button on the control panel to select the song, press" play/pause"
button to control the playing status.

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI 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 înconjurător 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.

MASURI DE SIGURANTA
Pentru a asigura o utilizare corecta a acestui produs, va rugam sa cititi cu atentie
acest manual cu intructiuni, inainte de utilizare. Va rugam sa respectati toate
intructiunile cu privire la operarea in conditii de siguranta si va rugam sa pastrati
acest manual de utilizare intr-un loc sigur pentru referinte viitoare..

1. Protectia cablului de alimentare: Nu amplasati cablul intr-o zona cu trafic, unde
cesta poate fi calcat. Nu asezati mobilier greu pe cablu. Nu trageti niciodata de
cablu pentru a scoate aparatul din priza, deconectati intotdeauna aparatul de la
sursa de alimentare prin scoaterea stecherului de la priza.
2. Ventilatia: Pentru a preveni supraincalzirea acestui produs, asezati-l intr-o zona
bine ventilata pe o suprafata stabila. Nu asezati produsul niciodata pe un pat,
canapea sau covor, pentru a nu restrictiona ventilatia.
3. Demontarea: Pentru a evita riscul de elctrocutare, nu demontati produsul. In
cazul in care aparatul este defect sau rupt, va rugam sa apelati la un centru de
service autorizat
4. Miros ciudat: In cazul in care aparatul dumneavoastra emite un miros ciudat,
deconectati imediat produsul de la priza. Nu utilizati aparatul pana cand nu l-ati dus
la reparat la un centru de service autorizat.
5.Nu expuneti apartul la de lichide de orice fel.
SPECIFICATII
Puterea de iesire:
Frecventa de raspuns
pentru difuzorul principal:
Sursa de alimentare:

10W
50Hz-20KHz
DC9V

ACCESORII INCLUSE:
1.Adaptor CA......................1buc.
2.Manual de utilizare...........1buc.
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SURSA DE ALIMENTARE
1.Incarcati produsul cel putin 4 ore inainte de prima utilizare..
2.Apasati lung butonul POWER de pe panoul principal pentru a activa sau
dezactiva boxa.

Panoul de control

INCARCAREA BATERIEI
Atunci cand bateria se incarca, lumina rosie indica STAREA DE INCARCARE.
Dupa ce bateria s-a incarcat complet, indicatorul luminos devine verde.
1.Conectati adaptorul CA la mufa DC IN a boxei si conectati-l la priza.
2.Atunci cand bateria s-a incarcat complet, intai deconectati adaptorul de la
dispozitiv, dupa care deconectati-l si de la priza.
3.Boxa functioneaza normal atunci cand se incarca.
SELECTAREA MODULUI DE REDARE
Apasati butonul MODE de pe panoul frontal pentru a selecta modul de redare
(LINE IN,USB,BT sau FM).
1.Ecran LED
2.Ajustor Volum
3.Power On/Off (Mentineti apasat pentru 3 secunde pentru a porni/opri aparatul)
4.Mode (Bluetooth, Radio FM Radio, Line In, USB)
5.Repetare
6.Intrare
7.Line In
8.Port USB
9.Indicator pentru incarcare
ROSU=Se incarca
VERDE= Incarcat complet
10.DC interface (9V)
11.Urmatoarea melodie
12.Redare/Pauza (In modul FM mentineti apasat pentru 3 secunde si dispozitivul va
intra intra in cautare automata)
13.Melodia anterioara

FUNCTIA DE REPETARE
1.In modul de redare, apasati butonul REPETARE o data, pentru a repeta redarea
melodiei curente.Pentru a anula optiunea de repetare, apasati din nou butonul
REPETARE.
2.Functia REPETARE este disponibila numai pentru modul de redare USB (nu
pentru Bluetooch /Line In/ FM).
BUTONUL ANTERIOR/URMATOR
Prin apasarea butonul ANTERIOR/URMATOR de pe panoul frontal, puteti selecta o
anumita melodie din lista de redare.
BUTONUL REDARE/PAUZA
Pentru a opri redarea melodiei curente, apasati butonul REDARE/PAUZA de pe
panoul frontal. Apsati inca odata pentru a relua redarea.
BUTONUL ROTATIV DE REGLARE VOLUM
Rotiti butonul in sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul si rotiti in
sensul acelor de ceasornic pentru a creste volumul.
MUFA MIC IN
Conectati microfonul direct pentru redare.
MUFA USB
Introduceti un USB direct, pentru redare
Formate muzicale acceptate: MP3,WMA si WAV, cu o calitate exceptionala, oferind
o experienta muzicala de ascultare superioara si noua.
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