12. Do wejścia Line-In DC-5V urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na przykład
odtwarzacz mp3.
13. Dołączony w zestawie mikrofon należy podłączyć do jednego z dwóch portów Jack oznaczonych MIC1
oraz MIC2. Sterowanie głośnością dźwięku z mikrofonu steruje się pokrętłem po prawej stronie panelu
mikrofonu MIC-VOL. Natomiast donośność dźwięku można wyregulować pokrętłem po lewej stronie
panelu mikrofonu oznaczonego ECHO.
14. Urządzenie posiada także wbudowany 1 port miniJack (nad przyciskiem MODE głównego panelu).
15. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia (port Line-In DC-5V)
do ładowarki sieciowej 5V lub do komputera za pomocą dołączonego kabelka USB. Sygnalizowane
jest to świeceniem się czerwonej lampki z prawej strony wyświetlacza.
16. Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin! Po tym okresie należy przerwać ładowanie
urządzenia. Nie należy używać głośnika podczas ładowania!
17. Dołączony pilot jest zasilany 1x baterią typu CR2025 (w zestawie). Aby rozpocząć użytkowanie pilota
należy wysunąć blokadę znajdującą się od spodu pilota. Baterię wymieniać ostrożnie pociągając za
spód klapki i wysuwając ją do dołu.

GŁOŚNIK BLUETOOTH MP3 FM KARAOKE
ZS45C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Uniwersalny, przenośny odtwarzacz MP3 z pilotem, wbudowanym radiem FM, portem USB, złączem kart
pamięci SD oraz mikrofonem i 2 głośnikami stereo. Umożliwi odsłuch muzyki w wygodny sposób, w każdym
miejscu i w każdym czasie.
Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej czarnej, drewnianej obudowie, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na
kartach pamięci typu SD/SDHC/MMC/U disc, a także z nośników pendrive. Można go podłączyć również do
innego odtwarzacza z wyjściem mini-jack.
2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON usytuowany na przednim panelu
urządzania w pozycję ON. Wyłączenie urządzenia następuje z chwilą przesunięcia przycisku na OFF.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych w przedniej części urządzenia
(do tyłu/pauza-stop/do przodu) bądź też pilota.
3. Regulację głośności wykonuje się przytrzymując przyciski PREV-VOL- aby zmniejszyć głośność
albo NEXT-VOL+ aby zwiększyć głośność.
4. Tryb odtwarzania wybiera się naciskając przycisk MODE:
5. Dostępne tryby odtwarzania: Radio FM (FM mode), Karta SD oraz Pamięć USB (AUX mode) oraz
Bluetooth). Jeżeli nie włożono żadnej zewnętrznej pamięci do odtwarzacza - dostępny będzie tylko
tryb Radio FM!
6. Odtwarzacz zaczyna odtwarzać muzykę automatycznie po włożeniu w odpowiedni slot pendrive'a lub
karty pamięci.
7. Urządzenie automatycznie przechodzi w odpowiedni tryb po włożeniu do niego odpowiedniego źródła
zewnętrznego (np. pendrive’a bądź karty SD)
8. Odtwarzanie można wznowić bądź wstrzymać poprzez pojedyncze kliknięcie przycisku PLAYPAUSE.
9. Radio FM posiada funkcję automatycznego zapisu do maksymalnie 10 stacji. Zakres fali i jej aktualna
częstotliwość jest podawana na cyfrowym wyświetlaczu.
10. W celu skomunikowania się z zewnętrznym urządzeniem posiadającym moduł Bluetooth należy
wybrać przyciskiem MODE tryb Bluetooth oraz przy włączonym Bluetooth w urządzeniu, wybrać na
nim połączenie z YC-722BD. Odtwarzaniem muzyki można wtedy sterować bądź z zewnętrznego
urządzenia, bądź też przyciskami na przednim panelu.
11. Głośnik posiada funkcję Equalizera – aby zmienić barwę odtwarzanej muzyki należy nacisnąć
przycisk EQ na dołączonym pilocie. Głośnik posiada kilka predefiniowanych ustawień barwy głosu.

3. Specyfikacja
• Moc nominalna: 2x 5W (10W)
• Pasmo przenoszenia dźwięku: 80Hz - 20KHz
• Stosunek sygnału do szumu / głośność maksymalna: 85db
• Dwa wbudowane głośniki stereo z funkcją podbicia bassu.
• Wbudowany panel kontrolny z wyświetlaczem LCD (z frontu urządzenia)
• Wbudowany czytnik kart SD i port USB.
• Wbudowany port Line-In DC 5V oraz 1x miniJack (nad przyciskiem MODE)
• Wbudowany port Bluetooth 3.0 oraz Radio FM (wbudowana, rozsuwana antena obok uchwytu)
• Możliwość odtwarzania utworów MP3 dzięki powyższym funkcjonalnościom.
• Możliwość podłączenia do dwóch mikrofonów dzięki dwóm portom Jack = funkcja karaoke!
• Wymiary: 32cm x 14cm x 12cm
• Wbudowany akumulator litowo-jonowy oraz uchwyt na górze urządzenia umożliwia organizowanie
imprez w plenerze albo bez stałego dostępu do prądu elektrycznego z sieci!
4. 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.
•
Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!

