
Használati utasítás
LEICKE DJ Roxxx Prtybox 360, Bloetooth hangszóró

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi
használatra.



CSOMAG TARTALMA

Gratulálunk az új készülék megvásárlásához. A készülék használata előtt győződjön
meg arról, hogy a következő elemeket tartalmazza a csomag:

MŰSZAKI ADATOK
Frekvencia 50Hz-20KHz
Teljesítmény 60W
Támogatott fájlformátumok MP3, WAV fájlok
SD/TF kártya Max. 32 GB-ig
Érzékenység 80dB
Bluetooth verzió V5.0
Bluetooth hatótávolsága ≤ 10m
Bluetooth áramhasználat < 30mA
Bluetooth készenléti áramfelhasználás < 15mA
Bluetooth hatótávolsága frekvencia 2.4GHz-2.480GHz
Bluetooth frekvencia UHF
Bluetooth hatótávolsági ráta 24Mbps
Maximális hatótávolság 2.42 mW
Készenléti használat 40 óráig
Töltési feszültség DC 9V/1500mA
Akkumulátor kapacitás 7,4V 10000mAh
Működési hőmérséklet -10 - 40°C
Max. játékidő 9 óra
Méret, súly 51,5 cm x 21 cm x 21cm, 4500g

KOMPATIBILIS

Kompatibilis táblagépekkel, okostelefonokkal, asztali számítógépekkel, olyan
notebookokkal, melyek rendelkeznek Bluetooth vagy AUX kimenettel.

Darabszám Név Megjegyzés
1 Bluetooth-Hangszóró Beépített akkumulátor
1 Adapter DC 9V 1,5A
1 AUX cable 3,5 mm
1 Távirányító -
1 Használati utasítás -



FIGYELEM

1. Ne helyezze a készüléket csöpögő vagy fröccsenő folyadék közelébe.
2. Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat az eszközre.
3. Ne tegyen akadályt a szellőzéshez szükséges nyitott alkatrészek elé.
4. Amikor magas kimeneti jelet használ, kérjük ne állítsa maximumra a
hangerőt, hogy elkerülje a torzítást.

FUNKCIÓPANEL

FELÜLET LEÍRÁSA

1. MODE gomb: Váltson TF/USB/AUX/Bluetooth között. (Ha a bluetooth
kapcsolat már létrejött egy eszközzel és egy másik eszközzel szeretné
párosítani, nyomja meg a “Mode” gombot 3 másodpercig, hogy megszűnjön a
Bluetooth kapcsolat és visszaálljon a készülék a kapcsolódási állásba egy
másik telefonhoz).



2. PLAY GOMB: Nyomja meg a “Play” gombot, hogy szüneteltesse vagy
visszakapcsolja a lejátszást. FM módban nyomja meg és tartsa nyomva a “Play”
gombot, hogy elérhetővé tegye az automatikus állomáskeresést.
3. PREV gomb: Nyomja meg a PREV gombot röviden, hogy az előző
zeneszámra vagy rádióállomásra léptessen.
4. NEXT gomb: Röviden nyomja meg a NEXT gombot, hogy a következő
zeneszámra vagy rádióállomásra léptessen.
5. MIC PRI gomb: Nyomja meg a gombot és a kijelzőn “ON” feliratot lát majd.
Az eszköz átvált az “elsődlegesen mikrofon” állapotra. Nyomja meg a MIC PRI
gombot még egyszer és a kijelzőn “OFF” feliratot fog látni. Az elsődleges
mikrofonhasználat ki van kapcsolva. Nyomja meg 3 másodpercig a MIC PRE
gombot, hogy inaktiválja a hangszóró világítását. Nyomja meg még egyszer 3
másodpercig, hogy újra aktiválja a hangszóró világítását.
6. USB felület: Helyezze be az USB pendrive-ot USB módban.
7. TF kártya felület: Helyezze be a TF kártyát közvetlenül a visszajátszáshoz
8. AUX Csatlakoztassa eszközét (táblagép/mobiltelefon) a hangszóróhoz egy
AUX-IN kábellel.
9. MIC1/MIC2: Helyezzen egy mikrofont az erősítőbe.
10. DC9V: Csatlakoztassa az adaptert az eszköz feltöltéséhez.
11. VOLUME gomb: Az eszköz hangerejének állításához.
12. Echo gomb: Hangeffekt beállítására.
13. Treble irányító: A hangszóró magas hangjainak szabályozására.
14. Basszus vezérlő: A hangszóró basszusának beállítása.
15. POWER: Az eszköz ki/bekapcsolása.

BLUETOOTH MÓD

1. Nyomja meg a MODE gombot, hogy Bluetooth módba kapcsoljon, a LED
jelzőfény kéken felvillan.
2. Nyissa ki a Bluetooth beállítást a mobiltelefonján és keresse meg az
“EP18177”-t. Kapcsolódjon egy kattintással és élvezze a zenéit a sikeres
csatlakozást követően.

MUSIC MÓD

1. Amikor behelyez egy TF kártyát vagy USB eszközt, az eszköz automatikusan
átáll zenelejátszás módba.
2. Nyomja meg a PLAY gombot, hogy leállítsa vagy folytassa a lejátszást a
Bluetooth/TF/USB módban.
3. Nyomja meg a PREV gombot az előző zeneszám lejátszásához. (Ez csak
Bluetooth/TF/USB módban működik).



4. Nyomja meg a NEXT gombot a következő zeneszám lejátszásához. (Ez csak
Bluetooth/TF/USB módban működik).

FM MÓD

1. Nyomja meg a MODE gombot, hogy FM módba kapcsoljon.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a PLAY gombot az automatikus
állomáskereséshez. Amikor az állomáskeresés befejeződött, az állomás
automatikusan mentve lesz.
3. Nyomja meg a NEXT/PREV gombokat a rádióállomás megváltoztatásához.
4. Nyomja meg a MODE gombot, hogy más funkciókra válthasson.

REC-FUNKCIÓ (távirányítóval vezérelve)

1. Akkor vegyen fel hangot, amikor az eszköz mikrofonhoz van csatlakoztatva,
ezután mentse el az USB eszközre vagy TF kártyára. Ha mindkét (USB és FT
kártya is) be van helyezve, akkor az USB-nek van prioritása.
2. Nyomja meg a “REC” gombot a felvétel elkezdéséhez.
3. Nyomja meg a “REC Play”-t, hogy elkezdje a felvétel lejátszását.

Mikrofon működése

1. Kapcsolja be az “elsődleges a mikrofon”funkciót. Amikor a mikrofonba
énekel, a háttérzaj megáll és csak a mikrofon hangját fogja hallani. Ha nem
jön hang a mikrofon felől, akkor a háttérzaj automatikusan visszaáll.
2. Nyomja meg a MIC PRI gombot még egyszer, a kijelzőn az “OFF” felirat
jelenik meg. Az “elsődleges a mikrofon” funkció kikapcsol.

TWS funkció

1. Bluetooth módban, hosszan nyomja a PLAY/PAUSE gombot 3 másodpercig
bármelyik hangszórón. Ez elindítja az automatikus TWS párosítást. A “DUDU”
hangjelzés sikeres párosítást jelent.
2. Most nyissa meg a Bluetooth menüt a telefonján és keresse meg a
bluetooth párosítási nevet.Sikeres párosítás után, az egyik hangszóró a bal, a
másik a jobb oldali csatorna lesz.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a MODE gombot, hogy a TWS mód
automatikus ismét kikapcsoljon.



TÖLTÉSI INSTRUKCIÓK

Amikor az akkumulátor tölt, az akkumulátor kijelző a vezérlőpanelen pirosan
kezd világítani. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, akkor zölden világít.
Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, az akkumulátor szimbóluma a
LED kijelzőn felvillan. Kérjük időben töltse fel.

TÁVIRÁNYÍTÓ VEZÉRLÉS

1. Némítás: Nyomja meg ezt a gombot, hogy lenémítsa a zenét.
2. MODE: Váltson módot az FM/BT között.
3. REC: Zene felvétele.
4. CH-: Utolsó csatorna/előző zeneszám

5. : Egy vagy minden zeneszám megismétlése.
6. 0-9-ig: Váltogassa az USB-n/TF kártyára mentett zeneszámokat.
7. REC Play: Játsszon le felvett zenét.
8. VOL+: Emelje fel a hangerőt.
9. SCAN: Hosszan nyomja FM módban, hogy beolvassa a csatornát. Nyomja
meg röviden, hogy leállítsa a zenét.
10. CH+: Következő csatorna/következő zeneszám.
11. VOL-: Tekerje le a hangerőt.
12. LED: Nyomja ezt a gombot, hogy a hangszóró fényét ki/be kapcsolja.



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A saját biztonsága érdekében, és hogy minél hosszabb ideig élvezhesse a
termék használatát, kérjük kövesse a következő biztonsági utasításokat.

Ne helyezze a terméket nedves környezetbe vagy magas hőmérsékletre. Nem
lehet esőben és nem eshet le.
Az áramütés és a fűz kockázatának minimalizálására, ne távolítsa el a
burkolatot, hanem konzultáljon hozzáértő szakemberrel.

Ritkán előforduló hibás működés esetében ne próbálja saját maga megjavítani
a készüléket. Lépjen kapcsolatba egy minősített szerviztechnikussal a
megfelelő hibameghatározás és javítás érdekében.

Ha illatanyagok vagy folyadék esik a készülékbe, azonnal kapcsolja ki a
készüléket. Tilos ezután újból használni, amíg hozzáértő szakember nem
vizsgálta meg.

Az eszközt egy vízszintes, sima és egyenes felületre helyezze el, ahol jó
szellőzés van.

Ne helyezze el olyan helyre vagy olyan hely közelébe, ahol eső, pára vagy más
folyadék érheti.

Ha az akkumulátort nem megfelelően cserélték ki, az robbanáshoz vezethet.
Kérjük ugyanolyan vagy a jelenlegivel adottságokban megegyező
akkumulátorra cserélje ki.

A hibás töltés elkerülésére a készülék eredeti adapterét használja a készülék
töltésére. Ha a meghibásodás egy másfajta eredeti töltő használata közben
jelentkezik, úgy a jótállás érvényét veszti.

Az akkumulátor robbanásának elkerülése érdekében ne tegye ki az eszközt
extrém hőségnek, tűznek vagy olyan területekre, ahol közvetlen napsütés
érheti.



FCC NYILATKOZAT

Ezt az eszközt tesztelték és megfelelőnek találták a Class B digitális eszközök
előírásainak, az FCC szabályzat 15. fejezetében leírtak szerint.

Ezek a szabályok azért készültek, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen otthoni telepítés során. Ez az eszköz előállít, használ és
sugároz rádióhullámokat, és ha nem az előírásoknak megfelelően használják,
káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ennek ellenére nem
garantálható, hogy az otthoni telepítés során nem keletkezik interferencia.
Amennyiben ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió és televíziós
eszközökben, ami az eszközök ki-/bekapcsolással ellenőrizhető, javasoljuk,
hogy a felhasználó javítsa ki az interferencia problémáját a következő
lépésekkel:
- Mozdítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik fali aljzatba az eszközt, mint amihez a vevő
csatlakozik.
- Kérjen segítséget egy szakembertől vagy egy tapasztalt rádió/TV
technikustól.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok15. fejezetének. A működés a
következő paraméterektől függ:
1. Az eszköz nem okoz káros interferenciát
2. Az eszköznek el kell viselnie bármilyen interferenciát, beleértve az
interferenciát, ami nem kívánt működéshez vezet.

FCC figyelmeztetés: A felelős fél által nem engedélyezett bármilyen
változtatás vagy módosítás visszavonja a felhasználó használatra irányuló
felhatalmazását.

FONTOS MEGJEGYZÉS:
Sugárzási nyilatkozat:
1. Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási határértékeinek, melyek felügyelet
nélküli környezetre vonatkoznak. A végfelhasználóknak követniük kellene a
feltüntetett instrukciókat a használati utasításban szereplő FCC szabályozások
szerint.
2. Ez az adó készülék nem kapcsolható össze más antennával vagy adóval.



HULLADÉKKEZELÉS

Ez az eszköz olyan anyagokat tartalmaz, melyek nem
dobhatók ki háztartási hulladékkal együtt. Kérjük ellenőrizze
a helyi törvényi előírásokat a hulladékkezelési szabályokat
illetően. Védje a környezetet újrahasznosítási programokon
való részvétellel.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

LEICKE GmbH kijelenti, hogy a készülék megfelel a RED
2014/53/EU és a Rohs 2011/65/EC II. Rész 2015/863
szabályozásának. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a
www.leicke.com weboldalon. Nyissa meg a megvásárolt
termék weboldalát és a nyilatkozatot keresse a Letöltések
között.

www.leicke.com/de/products/EP18177

KAPCSOLAT

Nyissa meg a vásárol termék weboldalát és keresse a használati utasítást a
Letöltések között.

Bármilyen kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk.

TEMELÉS & NAGYKERESKEDELEM
LEICKE GmbH
Stöhrerstr. 17
04347 Leipzig
Németország

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com
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