
T615D - Bluetooth reproduktor TG-621 s rádiem FM a slotem USB+TF Card modrý

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si jej, abyste si ho mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Specifikace:

Bezdrátové připojení: BT V5.0
Podpora: L2CAP/A2DP (AVCPT/AVDTP/AVRCP), může přijímat audio signál a kontrolovat audio zařízení,
podporuje HSP/HFP, má vestavěný mikrofon
Pracovní vzdálenost: 10M
SNR: >95db
Baterie: 3,7V 1200mah
Hraní při běžné hlasitosti: 2hod
Reproduktor: 2x 45 mm průměr
Výkon 4OHM
Frekvence odpovědi: 120HZ-18KHZ
Velikost: 70x70x162 mm
Váha jednotky: 320g
Nabíjení: 5V/ 500 MAH

Vlastnosti:
Podporuje běžně používané bezdrátové Bluetooth připojení
Má vestavěný mikrofon pro hands-free funkci
Podporuje čtení souborů z Micro SD karet a USB nosičů. Přehrává MP3 soubory.
Má vestavěný FM modul pro přehrávání volně dostupných radiostanic
Podporuje AUX IN
podporuje TWS

Funkce a tlačítka:

1. AUX slot: Propojení externích zařízení s reproduktorem
pomocí 3,5 mm jack

2. USB slot: Slot pro vložení USB uložiště s MP3 soubory
3. TF slot: Slot pro vložení SD karty s MP3 soubory
4. DC 5V slot: Využívá standardní nabíjení pomoci kabelu Micro

USB V8
5. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání další písně,

dlouze pro zbýšení hlasitosti.
6. Při přehrávání hudby z USB, Micro SD, FM rádia, nebo

bezdrátového stiskněte krátce pro přehrání / pozastavení písně, v BT
módu se spárovaným telefonem stiskněte krátce pro přijetí a znova
pro ukončení hovoru. Ve FM módu stiskněte krátce pro automatické
hledání stanice a znova pro ukončení hledání. Pro párování stiskněte
tlačítko v BT módu po 4 vteřiny.

7. Tlačítko napájení, stiskněte jej dlouže pro zapnutí nebo
vypnutí, při přehrávíní hudby stiskněte krátce pro změnu vstupu USB/TF/FM/BT

8. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání předchozí písně, dlouze pro snížení hlasitosti.
Pozn: V módu přehrávání FM rádia zařízení nechte připojené k napájecímu kabelu pro lepší příjem.
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Údržba a čištění:
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků),
neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a
přispějte k jeho ochraně!

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku,
provedených třetí osobou.
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