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1. Wprowadzenie
Do wszystkich mieszka ców Unii Europejskiej
Wa ne  informacje o tym produkcie

1 czanie / wy czanie i regulacja g no ci

2 Gniazdo mikrofonowe

3 Gniazdo zasilania

4 Wej cie sygna u d wi kowego zewn trzne

5 Za cz/ Wy cz dla kart SD MP3 -

6 Powrót / Zmniejszanie g no ci

7 Nast pny / Zwi kszanie g no ci

8 Odtwarzanie / Pauza dla MP3 - karta SD

9 Wska nik odtwarzania

10 wska nik adowania

11 wska nik zasilania

12 Gniazdo na karty SD

13 USB port
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Ten symbol  na urz dzeniu lub opakowaniu oznacza, e utylizacja urz dzenia po jego cyklu

ycia mog yby zaszkodzi rodowisku naturalnemu. Nie wyrzuca  urz dzenia (lub baterii)

jako niesegregowanych odpadów komunalnych; nale y odda  urz dzenie do

wyspecjalizowanej

firmie do utylizacji. Urz dzenie to powinno by  zwrócone do dystrybutora lub firmie

zajmuj cej si  recyklingiem. Post puj zgodnie z zasadami ochrony rodowiska.

Uwaga:
W razie w tpliwo ci skontaktuj si  z firm  zajmuj  si  utylizacj  odpadów. Dzi kujemy za

 wybór produktu firmy Velleman! Prosz  dok adnie przeczyta  instrukcj  przed wdro eniem

tego urz dzenia do eksploatacji. Je li urz dzenie zosta o uszkodzone w transporcie, nie

 nale y korzysta  z niego i skontaktowa  si  ze sprzedawc .

2. Instrukcje Bezpiecze stwa

Trzymaj urz dzenie z dala od deszczu, wilgoci, chlapania,

ociekaj cych li ci itp

Uwaga: noszenie s uchawki w miejscach publicznych mo e

prowadzi  do niebezpiecznych sytuacji, gdy  ha as ruchu grogowego

lub d wi kowe sygna y ostrzegawcze s  stonowane.

Nadmierne korzystanie ze s uchawek lub g ników bardzo g no

mo e doprowadzi  do trwa ego uszkodzenia s uchu.

3.       Cechy

Urz dzenie nadaje si  do wyk adowców, przewodników turystycznych, prowadz cych

promocje, prezentacje, sprzeda  aukcyjn , seminariów, zaj  tanecznych, itp

• Czysty d wi k na powierzchni  ok. 50-100 metrów kwadratowych w warunkach

bezwietrznych ( realna powierzchnia odtwarzania zale y od warunków terenowych,

atmosferycznych oraz g no ci)

• Wytrzyma e baterie, atwe do wymiany

• Wykonane z wytrzyma ego materia u ABS

• Diody LED wskazuj ce 3 stany urz dzenia

• Akumulatory  litowo-jonowe  ( 2szt)

• Mikrofon nag owny

• Gniazdo kart pami ci SD-SDHC i port USB
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4. Przegl d
Zapoznaj si  z ilustracjami na stronie  niniejszej instrukcji.

5. Obs uga

Mo esz u ywa  urz dzenia do:

• Wyg aszanie przemówienia

• Odtwarzanie pliku d wi kowego

• czenie plików mowy i d wi ków

5.1 Wyg aszanie mowy

 zestaw s uchawkowy do gniazda MIC.

1. Prze cz si  na zestaw s uchawkowy. Upewnij si , e mikrofon jest skierowany na usta w

celu wzmocnienia  jako  d wi ku. Aby unikn  efektu sprz enia zwrotnego nale y
odpowiednio dobra  moc urz dzenia oraz oddali  od siebie mikrofon i g nik
urz dzenia ( np. skierowa  g nik w inn  stron ).

2. W cz urz dzenie.

3. Za pomoc  pokr a regulacji g no ci, ustaw g no  na odpowiednim poziomie.

4. Upewnij si , e funkcja odtwarzania jest wy czona.

5. Mo na zacz  mówi .

5.2 Odtwarzanie pliku d wi kowego z klucza USB lub karty SD

1. W cz urz dzenie.

2. Pod cz klucz USB lub kart  SD do urz dzenia.

3. Naci nij przycisk Play, aby rozpocz  odtwarzanie pliku d wi kowego.

no

• Aby zwi kszy  g no : trzyma  wci ni ty przycisk Dalej ( Next).

• Aby zmniejszy  g no : trzyma  wci ni ty przycisk Wstecz ( Back)
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Odtwarzanie

1. Aby przej  do nast pnego utworu: krótko nacisn  przycisk Dalej ( Next).

2.Aby przej  do poprzedniego utworu: naci nij krótko przycisk Wstecz ( Back)

Mo esz te  u ywa  zestawu do s uchania pliku d wi kowego.

3. Upewnij si , e wielko ród a nagrania nie zostanie odrzucona.

4. Naci nij funkcji odtwarzania przycisk ród a, aby rozpocz  odtwarzanie.

5.3 Graj muzyk  z p yty CD, DVD ...

1. W cz urz dzenie.

2. Za pomoc  odpowiedniego kabla po czeniowego jack 3,5 mm  pod cz urz dzenie do

ród a zewn trznego (CD, DVD).

3. Upewnij si , e wielko  poziomu sygna u muzyki ze ród a zewn trznego jest

odpowiednia.

4. Naci nij przycisk Play, aby rozpocz  odtwarzanie.

5. Podnie  g no ród a muzyki je eli poziom jest zbyt ma y.

6. Za pomoc  pokr a regulacji g no ci na urz dzeniu, ustaw g no  na odpowiednim

poziomie

Mo esz te  u ywa  zestawu do s uchania ród a zewn trznego.

5.4 czenie plików mowy i d wi ków
1. W  s uchawki w gniazdo MIC

2. Pod cz klucz USB lub kart  SD w urz dzeniu.

3. Ustaw g no  na odpowiednim poziomie

4. W cz urz dzenie

5. Mo na zacz  mówi . Aby po czy  mowy oraz pliki d wi kowe, naci nij przycisk Play /

Pause. Urz dzenie, b dzie teraz odtwarza  pliku z pami ci USB lub karty SD.

6. Utrzymanie
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6.1 adowanie urz dzenia

Aby na adowa  urz dzenie:

1. Pod cz urz dzenie do zasilacza.

2. Wska nik adowania za wieci si  na czerwono. Wska nik za wieci si  na zielono, gdy

urz dzenie jest w pe ni na adowane.

3. Urz dzenie potrzebuje  oko o 7 godzin do pe nego na adowania.

UWAGA: Urz dzenie aduje si  szybciej, je li jest wy czone.

6.2 Baterie

• Urz dzenie jest wyposa one w dwa akumulatory.

• W przypadku konieczno ci wymiany baterii, nale y u ywa  wy cznie baterii tego samego

typu (patrz Dane techniczne).

OSTRZE ENIE:

 Nie nale y przek uwa  baterii oraz wk ada  do ognia, poniewa  mog  eksplodowa .

Zu ytych baterii nale y pozbywa  si  zgodnie z lokalnymi przepisami. Trzymaj baterie z

dala od dzieci.

7. Specyfikacja Techniczna

Zasilacz 9V/ 0.5A (z adapterem).

Akumulatorki Zintegrowane litowo-jonowe 2 x 3,7 V 1100mA

Czas pracy baterii ± 10h
Czas adowania ± 6,5h
Moc wyj ciowa 8W
Pasmo przenoszenia 50Hz-10kHz

Wymiary 100 x 40 x 50mm

Waga 250g

yj tego urz dzenia tylko z oryginalnymi akcesoriami. Velleman ani inny dostawca nie

mo e by  poci gni ty do odpowiedzialno ci w razie szkody lub szkody wynikaj ce z

dnego u ycia tego urz dzenia. Aby uzyska  wi cej informacji dotycz cych tego produktu i

najnowsz  wersj  niniejszej instrukcji, prosimy odwiedzi  nasz  stron   www.velleman.eu.
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