
ODTWARZACZ MP3 MIRROR 

MODEL: AK253A, AK253B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Kieszonkowy odtwarzacz Mp3 z wbudowanym czytnikiem popularnych i tanich kart microSD 
umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

Cechy produktu:

• MP3 Player w eleganckiej zwartej metalowej obudowie z lustrzanym przodem, 
odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu microSD/TF. 

• Jest bardzo praktyczny, poręczny, przenośny - można go wszędzie ze sobą zabrać (na 
imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu, na rower, na wycieczkę itp...). 

• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadaję się na biwak, 
ognisko lub na plażę. 

• Wyposażony w trwały i wygodny klips - można przypiąć odtwarzacz do: kieszeni, 
spodni , apaszki swetra, bluzki. 

• Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - można nimi przerzucać kolejne 
utwory, regulować głośność, pauzować odtwarzanie. 

• Wbudowana funkcja czytnika kart pamięci (pendrive) po podpięciu playera do 
komputera. 

• Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatorka - wystarczy ładować go 
50min by cieszyć się grającą muzyką przez nawet 6 godzin. 

• Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB. 

Specyfikacja:

• Pamięć wbudowana: brak 
• Czytnik kart: microSD/TF do 32GB 
• Formaty plików: MP3 
• Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz 
• Wejścia: miniUSB, Czytnik kart 
• Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm 
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy 
• Sygnalizacja diodą statusu pracy (ładowanie, odtwarzanie). 
• Wymiary odtwarzacza: 43mm x 28mm x 11 mm 
• Waga: ok 20g 
• Kolor obudowy: biały / czarny

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON w w pozycję ON.
2. Włóż w gniazdo pamięci kartę microSD z nagranymi utworami MP3. MP3 player 

automatycznie zacznie grać.
3. Regulację głośności wykonuje się za naciskając przyciski + i - dostępne w panelu 

sterowania playera.

4. Aby zatrzymać/wznowić odtwarzanie utworu naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.
5. Aby zmienić utwór należy nacisnąć przycisk >> lub <<. Aby przewinąć utwór należy 

nacisnąć i przytrzymać przycisk >> lub <<.
6. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu playera do adaptera 

sieciowego USB/komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
7. Aby skopiować dane z/na kartę pamięci podłącz WYŁĄCZONY player do komputera – 

po chwili system wykryje nowe urządzenie, które pojawi się w systemie jako nowy dysk 
przenośny. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj przełożyć kabel do innego portu USB 
komputera.

3 Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 

miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp. j., http://www.aptel.pl

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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