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NOTE DE UTILIZARE 

• Nu utilizați sursa de alimentare cu o 

tensiune mai mare de 9V, 1A; 

provoca unitatea de avarie. 

• Ascultați la volum mare pentru 

perioade lungi de timp, poate vă 

deteriora auzul. 

• Evitați plasarea playerului: 

- Lângă câmpurile magnetice. 

- lângă orice surse de căldură, cum ar 

fi încălzitoarele și sobele. 

- În locuri foarte umede cum ar fi băi, 

piscine etc. 

- În locuri foarte prăfuite. 

- În locuri supuse unor vibrații puternice. 

• Așezați aparatul astfel încât părțile 

laterale să aibă întotdeauna 

suficient spațiu pentru circulația 

liberă a aerului (cel puțin 5 cm). 

• Dacă lichidul pătrunde în aparat, 

deconectați imediat ștecherul de 

la priza de perete și așezați 

aparatul la cel mai apropiat centru 

de service TREVI autorizat. 

• Verificați întotdeauna înainte de 

încărcare, cablurile de alimentare și 

conexiunea sunt instalate corect. 

• Nu trebuie amplasate surse goale, 

cum ar fi lumânările aprinse. 

• Aparatul nu trebuie să fie expus la 

apă care se scurge sau nu se 

stropeste și nici un obiect plin cu 

apă, cum ar fi vase, să nu fie așezat 

pe unitate. 

• Păstrați acest manual pentru 

referințe ulterioare. 

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

Pentru curățare se recomandă 

utilizarea unei cârpe moi, ușor 

umezite. Evitați solvenții sau 

substanțele abrazive. 

 

IMPORTANT  

Construcția acestui dispozitiv 

garantează o funcționare 

ireproșabilă. Cu toate acestea, dacă 

apar probleme, consultați cel mai 

apropiat centru de service autorizat. 

TREVI urmărește o politică de cercetare 

și dezvoltare continuă. Prin urmare, 

produsele pot prezenta caracteristici 

diferite de cele descrise. 

 ATENȚIE PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ A 

BATERIILOR REÎNCARCĂRII  

- Reîncărcați bateria la o temperatură 

ambiantă cuprinsă între 5 ° C și 35 ° C.  

- Nu reîncărcați mai mult decât perioada 

potrivită pentru a preveni riscul 

supraîncălzirii și exploziilor.  

- Nu reîncărcați acumulatorul mai mult de 8 

ore.  

- Reîncărcarea bateriei în perioada 

corespunzătoare sau o perioadă 

îndelungată de inactivitate poate 

reduce durata bateriei.  

- Bateria reîncărcabilă este rezistentă la 

uzură și performanțele sale se vor 

reduce treptat. 

 - Pentru a prelungi durata bateriei, utilizați-

o când este complet încărcată până la 

descărcarea completă, apoi 

reîncărcați-o complet înainte de a o 

folosi din nou. Reîncărcați bateria care 

nu este complet consumată, va duce 

la o durată redusă. În acest caz, 

repetați întregul ciclu de încărcare / 

descărcare de mai multe ori.  

- Evitați să reîncărcați bateria pentru 

întreaga noapte. 
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Continutul pachetului 
• Unitatea 

• Microfon 
• Adaptor AC/DC  

DESCRIERE CONEXIUNI SI BUTOANE 

 
• Cablu audio (Line-in) 
• Curea transport 
• Manualul utilizatorului

 

 
1 

 

2 12 

11 

3 

 
4 5 6 7 8 9 10 

1. Afisaj led 
2. Buton POWER/INPUT  
3. Intrare microfon 1 
4. Intrare microfon 2 

5. Buton, Redare/Pauza; (In modul 

FM, tineti apasat timp de ttrei 
secunde si dispozitivul va intra in 
scanare automata) 

6. VOLUM -/+ si MENU PUSH: Butonul 
principal de reglare a volumului si 
navigare in meniu. 

7. USB Player/Power Bank 5V 1A  iesire 
8. LINE input/Antena FM. 

9. Indicator LED pentru 
alimentare:  

10. Rosu= Incarcare 

Verde= Incarcare 
completa 

11. Alimentare   9V 1A 
12.  buton, Melodia anterioara 

13.  buton, Urmatoarea melodie 
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ÎNCĂRCAREA BATERIEI 
La prima utilizare a dispozitivului, încărcați-l timp de 4 ore. 

1. Cu dispozitivul în poziția OFF, conectați cablul de alimentare furnizat la priza 

aparatului (10). Conectați adaptorul de alimentare la o priză; 

2. Indicatorul LED (9) luminează roșu; 

3. După încărcare, indicatorul LED (9) va fi verde. 

Notă: 

- Pentru o bună funcționare a bateriei, este recomandat să opriți aparatul în 

timpul încărcării. 

- Autonomia dispozitivului cu bateria complet încărcată este de aproximativ 100 

/ 110min, în funcție de volum.  

    FUNCTII DE BAZA 

1. POWER / INPUT: apăsați lung (timp de peste 2 secunde) pentru a porni 

aparatul; în timpul funcționării, apăsați scurt pentru a selecta modul: BT / LINE 

/ FM (care circulă); în timpul funcționării, apăsați lung (pentru mai mult de 2 

secunde) pentru a opri mașina. 

2. PLAY / PAUSE: în timpul redării, apăsați scurt pentru a întrerupe / dezactiva; în 

timpul modului FM, apăsați lung pentru a scana automat postul de radio. 

3. PUSH VOLUME-MENU: reglați volumul; Butonul de introducere a butonului 

PUSH: reglarea volumului basului 

-9 ~ + 9Vo reglarea volumului înalte -9 ~ + 9 UI Reglarea volumului de intrare MIC 

EC MIC reglarea adâncimii reverbului dL MIC reglarea întârzierii reverbului 

Modul LED-ului comutator luminos lumină lumină lumină reglare luminozitate 

ajustare volum (circulație). 

4. PRECEDENT / URMATOR: în timpul redării, apăsați pentru a reveni la o melodie 

anterioară sau următoare. 

5. USB: USB Player / Power Bank 5V ieșire 1A. 

 
FUNCȚIA RADIO 

CAUTARE AUTOMATĂ 

1. Așezați dispozitivul într-o locație care nu interferează și introduceți cablul de 

intrare  

(8) ca antenă; 

2. Selectați funcția Radio prin apăsarea de câteva ori a tastei (2); 

3. Apăsați și țineți apăsată tasta  (5) pentru câteva secunde pentru a căuta și 

a stoca automat posturile de radio; căutarea / stocarea se va opri când va 

fi terminată întreaga lățime de bandă radio. La sfârșit, va fi redat primul post 

de radio stocat. 

AJUNAȚI STATION STORED 

Notă: Calitatea recepției FM depinde de locul în care este amplasat dispozitivul. 

Apropierea televizoarelor, a lămpilor fluorescente sau a altor aparate poate 

provoca interferențe în recepția programelor radio, în acest caz opriti 

radioul. 
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FUNCTII BLUETOOTH 

PORNIREA DISPOZITIVULUI BLUETOOTH 

1. Așezați difuzorul lângă dispozitivul Bluetooth care trebuie conectat și porniți 

aparatul; 

2. Apăsați butonul (2) în mod repetat până când pe display apare "Blue" (1); 

3. Urmați instrucțiunile dispozitivului extern pentru a căuta difuzorul; 

4. Căutați difuzorul numit "XF 550 APP" și introduceți codul PIN "0000" dacă este 

necesar; 

5. Se aude un sunet de notificare pentru confirmarea conexiunii. 

Note: 

- Difuzorul poate funcționa numai cu o conexiune Bluetooth, fără ca acesta să 

poată fi întrerupt în timpul funcționării normale. 

Apropierea televizoarelor, a lămpilor fluorescente sau a altor aparate poate 

provoca interferențe în recepție, în acest caz, se va muta unitatea. 

 
CONTROLUL DISPONIBIL ÎN MODUL BLUETOOTH 

Apasati o  data butonul  (11) pentru a trece la urmatoarea melodie, apasati 

o data butonul  (12) pentru a trece la melodia precedenta. 

Apasati butonul(5) pentru a intrerupe o redare, press apasati inca o data 

pentru a relua. 
 

APLICATIA DIRECTA A APARATULUI: 
Pentru a verifica dispozitivul prin telefonul smartphone, tabletă sau alt dispozitiv, 

descărcați aplicația "Speaker Pro" ; aceasta vă va permite să controlați 

următoarele moduri: muzică, lumină, intrare USB, egalizator, microfon. Pentru a anula 

aplicația, apăsați butonul de ieșire. 

Odată ce dispozitivul este conectat la dispozitivul extern printr-o conexiune 

Bluetooth (consultați "Conectarea la dispozitive"), deschideți aplicația "Speaker-Pro" 

pe dispozitivul extern. Pe pagina principală există 7 pictograme: 
 

A. Redare muzica prin bluetooth. 

B. USB card play. A E 

C. Light control colour, brightness and light flash mode. 

D. FM Radio. B F 
E. Control Bluetooth connect. 
F. Line-in input-mute. 

G. Equalizer,volume adjustment for music, Microphone.  C G
 

               D 
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A. Redarea muzicii Bluetooth: 

Apasati  pentru a intra în pagina de redare muzică Bluetooth, apăsați pe 

"Alege melodii pentru a reda" pentru a selecta melodia pe care doriți să o 

redați, apăsați pe "Done" pentru a reveni la pagina de redare muzică 

Bluetooth, de asemenea puteți opera pauză, , ajustare anticipată și volum, 

repetare, redare aleatorie. Apăsați "<" pentru a reveni la pagina principală. 

USB card play: 

Când introduceți un USB în difuzor, apăsați pentru a intra în pagina de 

redare a cardului USB. Pentru a alege o melodie și a reda muzică pe cardul 

USB, apăsați pe "Redare" pentru a intra în pagina de control al redării, unde 

puteți efectua pauză, redare, redirecționare înainte, redirecționare și redare 

volum. Apăsați "List" pentru a reveni la pagina cu lista USB, apăsați "Back" 

pentru a reveni la pagina principală. 

 
Controlul luminozitatii, culorilor si modul de schimbare a 
culorilor: 

Apasati   pentru a intra în pagina Control lumină, puteți selecta orice 

culoare pentru a afișa culoarea luminii de pe difuzor, precum și pentru a 

regla luminozitatea luminii. Pentru a vă întoarce la pagina principală, 
      Apăsați "<" în colțul din stânga. 

      Apăsați pe "Profiles" pentru a intra în modul Mode Effect Light, puteți alege 

dintr-un total de 12 moduri prestabilite de efecte luminoase. Pentru a reveni 

la pagina Control lumină, apăsați pe "Light" în colțul din stânga. 

B. Radio FM: 

Apasati  pentru a intra în modul radio FM, apăsați SCAN pentru a intra în 

scanarea automată a programului radio. Apăsați                    
pentru scanarea manuală a programului radio;   Pentru o ajustarea fina rotiți 

butonul radio TUNER. Glisați în jurul pentru a regla frecvența radio între 

87.5MHz ~ 108.0MHz. 
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C. Conexiunea bluetoorh: 

Apasati  pentru a intra în pagina de conectare Bluetooth Control, apoi 

faceți clic pe "Speaker Pro BLE" pentru a vă conecta la difuzor. 
 

D. Intrare Line in - mute: 

Apasati  pentru a intra in pagina Line IN input, Apasati   pentru a 

pune pe silentios sunetul redat, apasati  pentru continuarea redarii 
sunetului. Apasati “<” pentru a revenii la pagina principala. 

 
Egalizator, ajustare volum pentru microfon și muzică 

 

Apasati  pentru a intra în pagina Setare sunet pentru a ajusta volumul 

pentru Muzică și Microfon. Apăsați butonul Music (Muzică) și apoi rotiți 

butonul Volume sau Bass sau Treble pentru a regla volumul; apăsați butonul 

Microfon și apoi rotiți volumul EHCO sau Microfon sau Întârziere pentru a 

regla volumul. Există 4 moduri EQ presetate: Pop, Clasic, Jazz și Rock. De 

asemenea, puteți apăsa G-Eq pentru a accesa graficul egal pentru a vă 

configura specificația de egalizare preferată. 
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Selectarea MIC DSP: 
În timpul modului de câmp de sunet "MIC DSP": Modul DSP are 5 opțiuni: KTV, 

HALL, CAVE, CONCERT, STAOIUM; MIX VOLUME are 2 opțiuni: BYPASS, EFFECT, 

glisați spre stânga și spre dreapta pentru a regla volumul; apăsați ECHO 

pentru a regla volumul de ATTENUARE sau DELAY; apăsați butonul REVER 

pentru a regla volumul a 5 opțiuni: CURĂȚAREA CURĂȚII UȘOARE UȘOARE; 

apăsați VOICEC HANGE pentru a regla volumul modului PITCH sau FORMANT; 

apăsați PITCH SHIFTER pentru a ajusta volumul modului KEY; HOWLING 

CONTROL are 4 opțiuni: FREQUENCY SHIFTER HOWLING PRECISE MASSIVE. 

 
 

 

Functii USB 
1. Inserati un stick de memorie USB in socket (7) si porniti unitatea; 
2. Redarea va incepe in mod automat; 

3. Apasati butonul (11)  pentru a sari la melodia precedenta, apasati o 

data butonul (12) pentru a sarii la urmatoarea melodie; 
4. Apasati butonul(5) Pentru a pauza redarea, apasati inca o data 

pentru a reveni la redare si a o continua. 

 

 Functia LINE IN 
1. Conectați orice unitate echipată cu ieșire audio printr-un cablu jack de 3,5 

mm la intrarea LINE IN (8); 

2. apăsați repetat tasta (2) până când pe display apare "LINE" (1); 

3. Ajustați dispozitivul extern din comenzile proprii. 
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CARACTERISTICI TEHNICE 
Putere:........................................................... 40W 

    Frecventa de raspuns:.................................... 38Hz - 20KHz 

    Raza FM: ................................................... 87.5 - 108MHz 

Versiune Bluetoot: ............................... 2.1 

Puterea maxima de transmitere bluetooth:..............0,8mW    
Transmisia Bluetooth: ............................... 

2,4GHz 
Alimentare: ............................................. Baterii reincarcabile 2000mAh by 

                                                             adaptor 9V 

Dimensiuni: ................................................ 520 x 215 x 

235mm 
 

INFORMAȚII PRIVIND DEMONTAREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI 
Avertisment: operațiunea de îndepărtare și eliminare este rezervată exclusiv 

personalului tehnic specializat! 

1. Scoateți șuruburile care fixează panoul frontal de comandă. 

2. Scoateți panoul. 

3. Scoateți conectorul și scoateți bateria din carcasă. 

Indiferent de tipul de baterie, acesta nu trebuie aruncat în deșeuri menajere, 

foc sau apă. Fiecare tip de baterie trebuie reciclată sau aruncată în centrele 

de colectare adecvate 
 

 

 Precauții pentru eliminarea corectă a produsului. 

 

Simbolul indicat pe echipament indică faptul că deșeurile trebuie eliminate în 

"colectare separată" și astfel produsul nu trebuie aruncat împreună cu 

deșeurile urbane. Utilizatorul trebuie să preia produsul la "centre separate de 

colectare a deșeurilor" furnizate de administrația locală sau să le livreze 

comerciantului cu amănuntul împotriva achiziționării unui produs nou. 

Colectarea separată a deșeurilor și operațiunile ulterioare de tratare, 

reciclare și eliminare promovează producția de echipamente cu materiale 

reciclate și limitează efectele negative asupra mediului și sănătății cauzate 

de manipularea incorectă a deșeurilor. 

Distrugerea ilegală a produsului conduce la aplicarea unor sancțiuni 

administrative. 


