MANUAL DE UTILIZARE
Model: WHOOPEE

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe
toată perioada utilizarii aparatului.

Cod comandă: SPKR-BT-WHOOPEE-WL

Caracteristici:
1. Boxă de înaltă calitate Mini-Hifi cu amplificator încorporat;
2. Spectru audio complet, ideal pentru divertismentul preferat cu redare de pe Mp3, Mp4, filme pe
CD/DVD și redări digitale;
3. Woofer special conceput pentru bas și rezonanţă;
4. Conţine telecomandă și conexiune stereo de 3,5 mm.

Accesorii:
Telecomandă, Cablu audio, Manual de utilizare, Antena Fm.

Specificații:
Putere de ieșire:

100 W (RMS)

Difuzor:

3 "x2 + 6.5"

Răspunsul de frecvență: tweeter:
woofer:
Separare:

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

S/N:

> 70 dB

Distorsiune:

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

Alimentare:

~ 230V / 50Hz

Dimensiunile produsului:

W221xL594xD332 (mm)

Panou frontal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ST-BY/REDARE/PAUZĂ
SURSĂ
VOLUMVOLUM+
REGLARE-/ÎNAPOI
REGLARE+/ÎNAINTE

ST-BY / REDARE / PAUZĂ Apăsați pentru a porni difuzorul, apăsați lung pentru a intra în stand-by.
PLAY / PAUSE
În modul USB / SD / BT.
SURSĂ
Schimbați modul de intrare.
VOLUM Micşoraţi volumul.
VOLUM +
Creșteți volumul.
REGLARE + / ÎNAINTE
Apăsați odată pentru a crește frecvența FM de 0,1M, apăsare lungă
pentru căutare semi-automată în modul radio.
În modul USB / SD / BT, apăsați "ÎNAINTE" pentru redarea următoarei melodii.
REGLARE- / ÎNAPOI
Apăsați odată pentru a reduce frecvența FM de 0,1M, apăsare lungă
pentru căutare semi-automată pentru radio.
În modul USB / SD / BT, apăsați "ÎNAPOI" pentru a reda melodia anterioară.

Utilizarea telecomenzii

1. ST-BY
2. SURSĂ
3. TON
4. REGLARE5. VOLUM+
6. ÎNAPOI
7. VOLUM8. 0-9
9. MUT
10. EFECTE LED
11. MEMORARE
12. REGLARE+
13. REDARE/PAUZĂ
14. ÎNAINTE

1. Apăsați "ST-BY", se va afișa "AU18" şi va intra in modul AUX.
2. "MUTE" înseamnă activarea sau dezactivarea sunetului.
3. "SOURCE" (SURSĂ) înseamnă că puteți alege modul AUX, DVD, USB / SD, FM, BL,
în același timp, LED-ul va arăta "Au18" înseamnă modul AUX, "Du18" înseamnă modul DVD. "87.5"
înseamnă modul FM, "Bl18" înseamnă modul BL.
4. "TONE" înseamnă că puteți alege "TREBLE" și "BASS", "VOL +/-"puteți mări sau micșora volumul
"TREBLE" sau "BASS".
5. Când intrați în modul FM, apăsați "MEMORY" numărul de pe LED-ul va clipi. Aceasta înseamnă că
aparatul este în starea de salvare a canalului. Puteti schimba numarul apasând "NEXT" sau "PREV",

apasând "PLAY / PAUSE" puteti salva canalul in acelasi numar. Va intra in modul de cautare
automată şi va salva canalul când apasati "MEMORY" timp de 5 secunde (nota: canalul pe care l-ați
salvat înainte va fi șters când apăsați "MEMORY" timp de 5 secunde.
6. Când intrați în modul USB / SD. "NEXT" înseamnă următoarea melodie; "PREV" înseamnă melodia
anterioară; "PLAY / PAUSE" înseamnă redare / pauză; apăsând numărul "0-9" de pe telecomandă,
puteți alege melodia corespunzătoare.
VOL +/- înseamnă că puteți mări sau micșora volumul.
"TUNING-" înseamnă reducerea frecvenței selecției canalelor. Apăsați "TUNING-" pentru o lungă
perioadă de timp înseamnă scăderea frecvenței selecției canalelor în mod continuu
"TUNING +" înseamnă creșterea frecvenței selecției canalelor. Apăsând "TUNING +" pentru o
perioadă lungă de timp înseamnă creșterea frecvenței selecției canalelor în mod continuu.
"PLAY / PAUSE" înseamnă redare / pauză pentru USB / SD. 11. "PREV" înseamnă melodia anterioară
pentru USB / SD.
12. "NEXT" înseamnă următoarea melodie pentru USB / SD.
13. Apăsați butoanele "SOURCE" de pe telecomandă pentru a converti în modul de intrare Bluetooth,
afișajul LED-ului începe să clipească (2 secunde) pentru a căuta dispozitivul Bluetooth. Porniți
dispozitivul Bluetooth mobil și căutați numele dispozitivului "BT SPEAKER". Când ați reușit
să împerecheaţi telefonul mobil cu sistemul de difuzoare, LED-ul din dreapta jos nu mai clipeşte.
Când începeți să redați muzica dvs, LED-ul va clipii odată la fiecare secundă. Funcțiile ca "PREVIOUS /
NEXT", "PLAY / PAUSE" pot funcționa prin intermediul panoului frontal. În modul BT, atunci când
conectați telefonul mobil, apăsați "

" Timp de 3 secunde, funcția bluetooth poate fi deconectată

în mod forţat.
14. Apăsați "LED" de fiecare dată pentru a schimba efectul LED (LED1-LED6-LEDF).

Panoul din spate

1.
ANTENĂ
2.
INTRARE AUX/DVD:
Conectează la surse audio cum
ar fi: CD Player, Mp3,etc.
3.
INTRARE AC: Cablu AC

Diagramă de conectare a sistemului

1. Conectați sursele audio
Conectați cablul stereo 3.5 la intrarea subwooferului,
Conectați mufa de intrare stereo 3.5 în ieșirea surselor
audio, cum ar fi MP3, MP4, Walkman, computer etc.
2. Porniți sistemul, reglați volumul principal la nivelul
corespunzător. Reglați volumul pentru a satisface
cerințele dvs.

* Nu lasaţi obiecte ce generează unde magnetice in apropierea boxei.

În timpul utilizării vă rugăm să aveţi in atenţie următoarele:

Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de
deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante
deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale
grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de
colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca
acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati!
Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei
polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari
separate a EEE:
Importator si distribuitor:
SC VITACOM ELECTRONICS SRL
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,
suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro

