HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Modell: WHOOPEE

Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és
tartsa meg.

Rendelési azonosító: SPKR-BT-ECHO-WL

Tulajdonságok:
1. Kiváló minőségű Mini-HiFi hangszóró beépített erősítővel;
2. Teljes hangspektrum, ideális az Ön kedvenc szórakoztatásához: Mp3, Mp4, CD / DVD filmek és digitális
lejátszása;
3. Speciálisan tervezett doboz minőségi mélyhang eléréséhez és rezonáláshoz;
4. 3,5 mm-es sztereó csatlakozó kábellel és távvezérlővel rendelkezik.

Tartozékok:
Távirányító, Audio kábel, Felhasználói kézikönyv, Antenna FM.

Specifikációk:
Kimeneti teljesítmény:

100 W (RMS)

Hangszóró:

3 "x2 + 6,5"

Frekvenciaválasz: tweeter:
Woofer
Elválasztás:

120Hz-20KHz
20Hz-170Hz
> 40 dB

S / N:

> 70 dB

Torzítás:

<0,5% (1K, 1W)

Tápellátás:

~ 230V / 50Hz

A termék méretei:

W221xL594xD332 (mm)

Előlap
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ST-BY/PLAY/PAUSE

ST-BY / PLAY / PAUSE
SOURCE
HANGERŐ HANGERŐ+
HANGOLÁS- / ELÖZŐ
HANGOLÁS+ / KÖVETKEZŐ

Hangszóró bekapcsolása, hosszan megnyomva készenléti állapotba lép.

PLAY/PAUSE USB/SD/BT módban
FORRÁS
Bemeneteli mód kiválasztása.
HANGERŐ Hangerő csökkentése.
HANGERŐ +
Hangerő növelése.
HANGOLÁS+/ KÖVETKEZŐ Nyomja meg egyszer az FM frekvencia növeléséhez 0,1Mhz
léptékkel, nyomja meg hosszan a félautomata rádiókereséshez. USB/SD/BT módban nyomja meg
a "NEXT" gombot a következő zeneszám lejátszásához.
HANGOLÁS-/ELÖZŐ
Nyomja meg egyszer az FM frekvencia csökkentéséhez 0,1Mhz
léptékkel, nyomja meg hosszan a félautomata rádiókereséshez. USB/SD/BT módban nyomja meg
a "BACK" gombot az előző zeneszám lejátszásához.

A távirányító használata

1. ST-BY
2. FORRÁS
3. TON
4. REGLARE5. KÖTET +
6. BACK
7. VOLUME8. 0-9
9. MUT
10. LED-HATÁSOK
11. MEMORY
12. CONTROL +
13. PLAY / PAUSE
14. ELŐTT

1. Nyomja meg az "ST-BY" gombot, a kijelző "AU18" mutat, az AUX üzemmódba lépett.
2. "MUTE": a hang be- vagy kikapcsolása.
3. "SOURCE": az AUX, DVD, USB / SD, FM, BL bemenetek kiválasztása. Ugyanakkor a LED-es kijelző
mutatja a bemenetelt: "Au18" AUX üzemmód, a "Du18" DVD üzemmód. "87.5" FM üzemmód,
"Bl18" BL mód.
4. "TONE": a "TREBLE" és a "BASS" kiválasztása, a "VOL +/-" gombok segítségével beállíthatja a
"TREBLE" vagy a "BASS" hangerőt.
5. Az FM üzemmódba való belépéskor nyomja meg a "MEMORY" gombot, a szám a LEDes kijelzőn
villogásni fog. Ez azt jelenti, hogy az eszköz a csatorna mentési állapotában van. A számot a "NEXT"
vagy a "PREV" gomb megnyomásával módosíthatja, a "PLAY / PAUSE" gomb lenyomásával a
csatornát ugyanarra a számra mentheti. „MEMORY” gombot 3-5 másodpercig lenyomva,
automatikus keresési módba és autamata mentési módba lép be (megjegyzés: ebben az esertben az
elözőleg elmenett csatornák törlődnek - ha megnyomja a „MEMORY” gombot 3-5 másodpercig).
6. Amikor USB / SD módba lép, "NEXT": a következő dal; "PREV" az előző dal; "PLAY / PAUSE":
lejátszás / szünet; a távirányító "0-9" számának megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő

zeneszámot.
7. A VOL +/- azt jelenti, hogy növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
8. A "TUNING-" a frekvencia csökkentése csatorna kiválasztásakor. A "TUNING-" hosszú ideig történő
megnyomása folyamatosan csökkenti a frekvenciát.
9. A "TUNING +" a frekvencia növelése csatorna kiválasztásakor. A "TUNING +" hosszú ideig történő
megnyomása folyamatosan növeli a frekvenciát.
10. "LEJÁTSZÁS / SZÜNET" USB / SD módban.
11. "PREV": az előző zeneszám USB / SD módban
12. "NEXT": a következő szeneszám USB / SD módban
13. Nyomja meg a „SOURCE” gombot a távirányítón a Bluetooth beviteli módra álláshoz, a LED kijelző
villogni fog (2 másodpercig) a Bluetooth eszköz azonosítása végett. Kapcsolja be a mobil Bluetootheszközét, és keresse meg a "BT SPEAKER" eszköz nevét. Mikor párosította a mobiltelefont a
hangszórórendszerrel, az alsó jobb LED megáll villogni. Amikor elkezdi lejátszani a zenét, a LED
minden másodpercben villogni kezd. A "PREVIOUS / NEXT", "PLAY / PAUSE" funkciók az előlapon
keresztül működnek. BT módban a mobiltelefon csatlakoztatásakor nyomja meg a "
másodpercig a bluetooth erőszakos leválasztásához.

"gombot 3

14. Nyomja meg a "LED" gombot a LED fényhatásának megváltoztatásához (LED1-LED6-LEDF).

A hátlap

1. ANTENNA
2. AUX / DVD INPUT:
Csatlakoztassa
hangforrásokhoz, mint a
számítógép, a CD lejátszó,
mp3 stb.
3. AC IN: AC váltóáram kábel

Rendszer kapcsolati diagram

1. Csatlakoztassa a hangforrásokat
Csatlakoztassa a sztereó 3,5 kábelt a mélysugárzó
bemenetéhez, Csatlakoztassa a 3,5 sztereó bemeneti
dugaszt olyan audioforrásokhoz, mint az MP3, MP4,
Walkman, számítógép stb.
2. Kapcsolja be a rendszert, állítsa be a fő hangerőt a
megfelelő szintre. Állítsa be a hangerőt az Ön igényeinek
megfelelően.

* Ne hagyjon olyan tárgyakat, amelyek mágnesességet hoznak létre a hangszóró
közelében.

Használat közben vegye figyelembe az alábbiakat:

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék
kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos,
ezáltal elkerülhetjuk az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által
okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egeszségre
es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és
elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott
speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes
ujrahasznosítási folyamathoz,
oltalmazván környezetünket
és
erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék
amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a
környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos,
elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra szerint.
Forgalmazó:
VITACOM ELECTRONICS SRL.
Adószám: RO 214527
400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.
Tel: +40-264-438401*
export@vitacom.ro www.vitacom.ro

