
Használati utasítás
Bluetooth Hangszóró DJ Roxxx Run

Termékszám: EP18179



KOMPATIBILITÁS

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

CSOMAG TARTALMA

Mielőtt megpróbálná használni ezt a készüléket, kérjük, ellenőrizze a csomagolást,

és győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza-e a következő elemeket:

DB Név Megjegyzés
1 Vezeték nélküli hangszóró Beépített

akkumulátor
1 Micro USB kábel -
1 Használati utasítás -

! Megjegyzés:
 Csak a megfelelő töltőkábelt használja!

Kompatibilis iPhone-okkal, táblagépekkel, okostelefonokkal, PC-kkel, játékkonzolokkal

stb., amelyek Bluetooth vagy AUX kimenettel rendelkeznek.

Amikor bekapcsolja a hangszórót, az automatikusan Bluetooth módba kapcsol. Ezután
válassza ki az „EP18179” lehetőséget a telefon Bluetooth menüjében, és csatlakozzon az
eszközhöz.

SPECIFIKÁCIÓ

Adatátvitel Bluetooth 5.0

Frekvenciatartomány 2.402 GHz . 2.480 GHz

Frekvencia UHF
Max. átvitel 2.92 mW

Hatótávolság 10 m

Üzemidő Akár 6 óra

Készenléti idő Akár 100 óra

Töltési idő Kb. 2 óra

Méretek 162x74 mm



SD KÁRTYA/USB PORT (MP3)

RÁDIÓ/FM MÓD

Nyomja meg a ① gombot a hangszóró be- vagy kikapcsolásához.
Válassza ki a lejátszási módot 5 különböző csatlakozási lehetőség közül:
- Bluetooth alapértelmezett rendszerindítási állapot
- TF kártyalejátszó
- FM
- USB
- AUX IN
Amikor egy adathordozót helyez be az AUX portba/TF kártya bemenetbe/USB-meghajtóba,
a hangszóró automatikusan átvált a megfelelő üzemmódba

Az MP3 funkció egy memóriakártya behelyezésével indul el. A bekapcsológomb rövid

megnyomásával módot válthat. Lásd: Kezelőszervek és Működés.

A hangszóró bekapcsolása és a rádió funkció használata előtt csatlakoztassa a töltőkábelt.



TWS MÓD

AUX MÓD

KIHANGOSÍTÁS

TÖLTÉS

BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉS

A kábel másik végének szabadnak kell lennie, ez antennaként szolgál. Bekapcsolás után

nyomja meg a ⑨ gombot a rádió üzemmódba lépéshez kapcsoló. Csatornák kereséséhez

nyomja meg a ⑧ gombot. Nyomja meg röviden a ⑥ gombot vagy ⑦ csatornaváltáshoz.

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot ⑨ a hangszórón, hogy Bluetooth módban TWS-re

váltson.

Ha audiokábelt csatlakoztat, a hangszóró a csatlakoztatott eszköz audiojelét adja ki. A

zenét ekkor csak a csatlakoztatott eszköz vezérli, a hangszóró nem.

Nyomja meg a ⑧ gombot a bejövő hívás fogadásához. Ha a hívást a fenti gombbal fejezi

be, a zene ekkor újraindul. A hívás elutasításához nyomja meg hosszan a ⑧ gombot. A

gomb kétszeri gyors megnyomása előhívja az utolsó számot.

 A töltőkábellel csatlakoztassa az eszközt egy USB-porthoz. A LED lámpa pirosan

világít a töltési folyamat közben. A töltés befejeztével kialszik.

 A maximális töltési eredmény érdekében töltés közben kapcsolja ki a hangszórót.

 Kapcsolja ki a hangszórót, ha nem használja, hogy biztosítsa az akkumulátor

élettartamát.

Saját biztonsága és a termék hosszútávú élvezete érdekében kérjük, kövesse az alábbi

biztonsági utasításokat:

 Kérjük, használja a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint!

 Kérjük, tartsa szárazon a készüléket, és csak száraz környezetben használja azt! Ne

érintse meg nedves kézzel!

 Nedves, magas hőmérsékletű, poros, eróziós és oxidatív környezettől távol tartandó!

 Ne nyissa fel a készüléket, és ne érintse meg a belső részeit!

 Mindig stabilan helyezze le a készüléket.



ÁRAMTALANÍTÁS

MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT

KAPCSOLAT

PRODUCTION & WHOLESALE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany

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

 Víz közelében ne használja a hangszórót! Ne merítse folyadékba, és ne helyezzen

folyadékot olyan helyre, ahonnan ráfolyhat a hangszóróra!

 Ne helyezze nyílt láng közelébe!

 A meghibásodások javítására csak szakemberek jogosultak.

 Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa és kapcsolja ki a készüléket!

 A hallás védelme és a hangszóró élettartamának meghosszabbítása érdekében a

maximális hangerőt nem szabad hosszabb időn keresztül beállítani!

Ez a készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket nem szabad háztartási

hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el a helyi törvényeket a

vonatkozó hulladékkezelési előírásokról. Védje a környezetet az

újrahasznosítási programokban való részvétellel!

A LEICKE GmbH ezennel kijelenti, hogy az EP18179 készülék megfelel a RED

2014/53/EU és ROHS 2011/65/EG, valamint a 2015/863 és 2017/2102

kiterjesztés alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó

rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a megfelelő termékhez a következő címen

található:

www.leicke.com/de/products/EP18179

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

http://www.leicke.com/
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