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Nazwa produktu : Głośnik przenośny bluetooth radio torebka

Model : G177

INFORMACJE OGÓLNE

.

Głośnik charakteryzuje się czystym brzmieniem i bardzo dużą głośnością. Jest bardzo praktyczny,
poręczny, do postawienia na szafkę lub stolik, przenośny - można zabrać go ze sobą. Dzięki

technologii BLUETOOTH głośniki mogą odtwarzacz muzykę z każdego smartfona i służyć jako
bezprzewodowy zestaw głośnomówiący . Akumulator można naładować z dowolnego portu USB ,
ładowarką sieciową lub samochodową z gniazdem USB.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

.

1) Uruchomienie urządzania :
Aby włączyć i wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk on/off . Urządzenie w tym celu
musi być naładowane lub podłączone do zasilania.
2) Zasady działania radia :
Żeby włączyć radio należy przełączyć sposób odtwarzania przyciskiem M (mode). Po
prawidłowym wykonaniu czynności usłyszysz komunikat głosowy ( FM mode ).
3) Zasady działania modułu bluetooth :
Aby korzystać z bluetooth należy połączyć głośnik z telefonem. Najpierw włącz głośnik i
przyciskiem M (mode) ustaw sposób odtwarzania bluetooth, następnie znajdź urządzenie w
telefonie, w opcjach bluetooth ( dostępne urządzenia ). Po znalezieniu głośnika kliknij i połącz
się. Jeśli połączenie urządzeń zakończyło się sukcesem, ikona Bluetooth na Twoim telefonie
zmieni się na aktywną.
Dodatkowo przycisk przedstawiający słuchawkę - służy do odbierania (należy raz
kliknąć) lub kończenia (ponownie nacisnąć klawisz) rozmów wykonywanych
poprzez połączony telefon.

4) Zasady działania efektów świetlnych RGB :
Głośnik świeci się nie jednostajnym światłem. Brak możliwości wyłączenia funkcji.
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5) Sposoby odtwarzania muzyki :
Muzykę można odtwarzać z :
-karty microSD
-z pendrive
-bezprzewodowo przez funkcję bluetooth
-z odtwarzaczy , mp4 mp3 , konsol itp. przez wejście aux
Potrzebne jest w tym celu obsługa następujących klawiszy funkcyjnych :
-/+: regulacja głośności – krótkie przytrzymanie, dłuższe przytrzymanie –
poprzedni utwór lub następny utwór (+)
M –służy do przełączania pomiędzy odtwarzaniem z różnych nośników.

6) Funkcja karaoke : brak funkcji karaoke

ZASADY ŁADOWANIA

.

Urządzenie ładujemy za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB – przez komputer , lub
ładowarką sieciową 5/6V . Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatora . Urządzenie może był
ładowanie w dowolnym momencie . Czas pełnego naładowania : około 3 godziny.
DANE TECHNICZNE

.

GŁOŚNIK STEREO






Głośnik: 1x6W
Częstotliwość 100-18000 Hz(± 3dB)v
Impedencja 4ohm
Głośność > 70 DB
Kompatybilność : karta micro SD, pendrive, odtwarzacze mp4, mp3, mp5, iPod, PSP, tablety,
telefony

ODTWARZACZ MUZYKI MP3




Odtwarzane formaty: MP3
Przewijanie w przód i w tył
Zmiana głośności odtwarzania

RADIO FM




Wbudowane Radio FM w zakresie 87-108 Mhz
Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
Pamięć 30 stacji

BLUETOOTH




Bluetooth V 2.1 +EDR
Zasięg do 10-15 m ( zależy od terenu i urządzenia nadającego )
Kompatybilny z wszystkimi telefonami i urządzeniami obsługującymi Bluetooth
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POZOSTAŁE FUNKCJE











Zasilanie: wbudowany akumulator 2000 mAh
Ładowanie akumulatora przez USB z komputera lub z gniazdka prądowego
Regulator głośności
Slot kart pamięci micro SD do 32 GB
Wejście USB 2.0 do podłączenia pendrive
Wejście AUX do podłączenia mp4
W zestawie kable jack 35 mm do podłączenia między innymi mp4 , mp3 , telefonu
Odporny na wstrząsy (Anti-Shock)
Wygodny uchwyt do przenoszenia
Wymiary : 155 x 120 x 48 mm

Budowa

.
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