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3. SPECYFIKACJA  

• 1 głośnik 
• Moc wyjściowa: RMS 2W THD=10% 
• Pasmo przenoszenia: 150-20000 Hz 
• Czułość S/N: 87dB 
• Formaty plików: MP3 
• Radio FM: tak 
• Wejścia: Line IN, USB, Czytnik kart,DC 5V 
• Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm 
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy 800mAh 
• Wymiary odtwarzacza: 50 x 50 x 52mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWARANCJA. 
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej 
naprawy urządzenia, jeŜeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie naleŜy 
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, 
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontaŜu i montaŜu 
urządzenia ponosi uŜytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń 
powstałych w wyniku nieprawidłowego uŜytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw. 
 

Dane techniczne: 
Napięcie zasilania USB 5v Wymiary mm 50x50x52 

Pasmo przenoszenia 5-20000Hz Temperatura pracy w oC -15 ÷ +75 

Czułość  87Db Masa netto 0.12kg 

Ochrona środowiska 
Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. 
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje. 
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaŜy 
lub u przedstawicieli władz lokalnych.  
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Uniwersalny, przenośny odtwarzacz Mp3 z wbudowanym radiem FM i głośnikiem umoŜliwi w wygodny 
sposób odsłuch muzyki w kaŜdym miejscu i czasie. Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej 
obudowie, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu microSD/TF, a takŜe z 
nośników pendrive. MoŜna go podłączyć równieŜ do innego odtwarzacza z wyjściem minijack. 
 
1.ZALETY STEROWNIKA: 

• Jest bardzo praktyczny, poręczny, do postawienia na szafkę lub stolik, przenośny - moŜna 
zabrać go ze sobą (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu itp...). 

• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i duŜą głośnością - nadaję się na biwak, ognisko lub 
na plaŜę. 

• WyposaŜony w wyraźny podświetlany ekran LCD pokazujący aktualne źródło odtwarzania, 
czas piosenki, częstotliwość radiową itp. 

• Po włączeniu głośnika podstawa dyskretnie podświetla się i zmienia kolory. 

• Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - moŜna nimi przerzucać kolejne utwory, 
regulować głośność, pauzować odtwarzanie. 

• Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatorka - wystarczy ładować go 3 do 5 
godzin by cieszyć się grającą muzyką przez długi czas. 

• Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB lub zasilacza 5V (zasilacz nie wchodzi w 
skład zestawu). 

• Wbudowane radio FM i czytelny wyświetlacz LED. 
 
2. ZALECENIA DOTYCZACE OBSŁUGI  

• Aby włączyć urządzenie  trzeba przesunąć przełącznik ON/OFF w pozycje „ON” 
• Wyboru trybu pracy dokonujemy  przyciskiem „MODE” (karta, pendrive, radio, 
 wejście line_in) 
• Regulacji głośności dokonujemy prze przytrzymanie przycisku <</v-  Lub >>/v+ 
• Odtwarzanie muzyki zaczyna się automatycznie po włoŜeniu odpowiedniego nośnika 

• Zatrzymanie  odtwarzania odbywa się przez przyciśniecie przycisku  „>||/▪” 

• Wejście „line_in” słuŜy do podłączenia zewnętrznego źródła muzyki przez kabel minijack  na 
przykład telefon liub inne urządzenie  

• Ładowanie odbywa  się przy pomocy kabelka mini-usb  podłączonego do zewnętrznej 
ładowarki, komputera lub powerbanku  

Pełne ładowanie powinno trwać nie dłuŜej jak  od 3 do 5 godzin 
 


