
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Jak używać?

1. Wciśnij  przycisk włącznika POWER, aby uruchomić.  Na wyświetlaczu pojawi się napis 

ON.

2. Włóż kartę SD/MMC / podłącz dysk USB flash do wtyku/ podłącz nośnik MP lub MP4/ 

podłącz do stacji PC, aby odtwarzać piki audio. Odtwarzanie automatyczne. 

3. Kiedy wciśnięty jest przycisk PLAY, steruj odtwarzaniem za pomocą przycisków PREV i 

NEXT,  aby  wybrać  konkretne  pliki  audio,  ulubione  piosenki.  Przytrzymanie  dłużej 

przycisku  PREV lub  NEXT powoduje  przewinięcie  piosenki  odpowiednio  do  tyłu  i  do 

przodu.   

4. Wciśnij  PLAY/PAUSE  aby  odtwarzać  lub  zatrzymać.  PAUZA  oznacza  zatrzymanie 

odtwarzania w trakcie i możliwość wznowienia go (przycisk PLAY/PAUSE) od momentu 

pauzy bez konieczności przewijania. 

5. Użyj kontrolera głośności VOLUME GEAR, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. 

6. Użyj kontrolera BASS VOLUME GEAR, aby wzmocnić lub wytłumić basy. 

7. Wciśnij MODE aby przełączać pomiędzy trybem odtwarzania a słuchania radia FM. 

8. Wciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć nieużywany sprzęt.  

Jak uruchomić Radio FM?

1. Użyj przyciska POWER aby włączyć. Nie podłączaj karty SD ani nośnika USB. 

2. W  trakcie  odtwarzania,  przytrzymaj  krótko  przycisk  PLAY/PAUSE,  aby  uruchomić 

automatyczne wyszukiwanie stacji.

3. Wciśnij LAST lub NEXT, aby zmienić częstotliwość. 

4. Wciśnij MODE aby przełączać pomioty trybem odtwarzania a radiem. 

Jak ładować? 

1. Wyłącz  urządzenie,  podłącz  kabel  ładowarki  do  wtyku  ,  drugas  końcówkę  podłącz  do 



danego źródła zasilania: stacji PC lub innego adaptera z wejściem 5V (nie załączone do 

zestawu). Czujnik ładowania obok wyświetlacza LED podświetli się. 

2. Ładowanie zajmuje około 6-8 godzin.  Kiedy bateria będzie pełna,  czujnik przestanie się 

świecić. 

W trosce o żywotność baterii, nie należy przekradać ośmiu godzin ładowania jako 

maksymalnego czasu ładowania. 

Uwagi

1. Tryb odtwarzania  –  dedykowany jest  odczytywaniu  plików audio  z  kart  SD/MMC oraz 

dysków flash. 

2. Oby odciąć  sprzęt  od  zasilania,  przytrzymaj  przycisk  POWER/  OFF.  Należy odciąć  od 

zasilania nieużywane urządzenie. 

3. Używając wejścia audio, aby odsłuchiwać pliki audio z takich nośników, jak odtwarzacze 

MP3/MP4/PC,  możesz  zarządzać  odtwarzaniem  za  tylko  za  pośrednictwem  danego 

odtwarzacza, 


