
ODTWARZACZ/GŁOŚNIK MODEL A20/A30 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem odtwarzacza, aby zapewnić mu 
maksymalną żywotność. Nie bierzemy odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z 
instrukcją obsługi.

GŁÓWNE FUNKCJE
1. Najwyższa jakość dźwięku stereo z głębokim brzmieniem basu
2. Odczyt pamięci USB, SD/MMC 
3. Odczyt plików mp3
4. Obsługa funkcji line-in
5. Obsługa radia fm

OBSŁUGA
1. Przesunięcie przycisku POWER do położenia „ON-1” spowoduje korzystanie odtwarzacza 

z akumulatora wbudowanego, w położeniu „ON-2” urządzenie zacznie korzystać 
opcjonalnie z akumulatora od telefonu komórkowego model NOKIA 5B(brak w 
komplecie)

2. Urządzenie po włączeniu automatycznie uruchamia radio
3. Po włożeniu karty SD/MMC lub pamięci USB do odpowiedniego wejścia spowoduje 

odczyt ostatnio odtwarzanego utworu
4. Dzięki funkcji line-in, za pomocą dołączonego kabla można podłączyć do odtwarzacza 

inne urządzenia obsługujące mp3/mp4, płyty CD etc.
5. Wciśnięcie „M” na panelu głównym odtwarzacza pozwoli na zmianę wyboru 

obsługiwanego w danym momencie nośnika – możemy przejść z odczytu USB na kartę 
SD/MMC, line-in lub radio

6. Podczas odtwarzania muzyki:
• wciśnięcie PLAY/PAUSE spowoduje włączenie lub wstrzymanie odtwarzania
• wciśnięcie PREVIOUS/NEXT spowoduje przejście do poprzedniego lub 

następnego utworu
• przyciśnięcie i przytrzymanie klawiszy PREVIOUS/NEXT spowoduje 

zmniejszenie/zwiększenie głośności.
7. Podczas używania trybu radia fm

• wciśnięcie PLAY/PAUSE spowoduje automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej
• wciśnięcie PREVIOUS/NEXT spowoduje przejście do kolejnej stacji radiowej
• przyciśnięcie i przytrzymanie klawiszy PREVIOUS/NEXT spowoduje 

zmniejszenie/zwiększenie głośności.
• Do zmiany głośności służy także główne pokrętło na głównym panelu 

odtwarzacza
8. Wciśnięcie funkcji „EQ” na pilocie umożliwia zmianę trybu między możliwymi: Pop, 

Rock, Jazz, Classic, Country
9. Użyj klawiszy numerycznych na pilocie aby zmienić częstotliwość fm lub numer utworu

SPOSÓB ŁADOWANIA
1. Ładowanie odtwarzacza może odbywać się za pomocą dołączonego kabla usb przy 

włączonym komputerze lub za pomocą sieciowego zasilacza DC 5V zakończonego usb.
2. Czas ładowania to od 3 do 8 godzin. UWAGA! Ładowanie nie powinno trwać dłużej niż 

8h. 
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