
                                                                                   Návod k obsluze

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
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T619B Bezdrátové reproduktorové přenosné mini FM LED rádio

Popis:

Bezdrátový reproduktor / rádio je skvělé zařízení pro poslech vaší oblíbené hudby přímo z 
mp3, mp4, pendrive, počítače, notebooku, rádia, paměťových karet nebo z telefonu.

Přehledný LCD displej zobrazuje vybranou stanici a indikuje připojení přes Bluetooth. Také 
zobrazuje čas skladby a úroveň baterie. Stačí stisknout jedno tlačítko a rádio se automaticky 
naladí na stanici.

Zařízení má:

1. Vstup AUX

2. Vstup pro sluchátka

3. Nabíjecí vstup

4. Vstup pro MICRO SD / TF kartu

5. Změna provozního režimu

6. Pozastavit / Přehrát / Vyhledat stanici

7. Změna stanice / Hlasitost -

8. Změna stanice / Hlasitost +

9. Zapnutí / vypnutí

10. USB vstup

Technické specifikace:

LCD displej

Výkon: 3W

Bluetooth 5.0

Dosah: 10m

Pracovní doba: 10 hodin

Doba nabíjení: 2 hodiny

Nabíjení: USB 5V kabel

FM rádio

Automatické vyhledávání stanic

Slot pro TF microSD kartu

USB a AUX vstup

vypínač ON / OFF
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Vestavěná dobíjecí baterieLED podsvícení

Délka USB kabelu: cca 50 cm

Délka AUX kabelu: cca 50 cm

Rozměry: 5 cm x 5 cm x 5 cm                                                                                             

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

PC/USB - zapojte USB linku připojenou k PC, musíte restartovat a vypnout,  PC bude viditelné 
pro mobilní disk vyberte okno, vyberte složku  a navzájem kopírovat soubory

Sluchátka: zapojením sluchátek automaticky vstoupí do stereo výstupu

MODE je disk U, přepínač funkce EM karty

Ovládání: tlačítko ON/OFF- zapnutí/vypnutí,

 tlačítko play/stop, 

šipky-posunutí skladby, radio, dlouhý stisk hlasitost

MODE přepínání fukncí

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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