
GŁOŚNIKI PRZENOŚNE
MODEL: ZS8

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości uniwersalny i przenośny odtwarzacz Mp3 z 4 głośnikami umożliwi w 
wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej ciemnej zwartej obudowie, odtwarza muzykę z plików 
MP3 zapisanych na kartach pamięci typu SD/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 w kierunku do 

środka.
2. Regulację głośności wykonuje się za pomocą podświetlanej na niebiesko gałki 

dostępnej w przedniej części urządzenia.
3. Aby włączyć radio należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUZA-STOP. Aby 

wyszukać i zmienić stację nacisnąć przycisk > lub <.
4. Odtwarzacz zaczyna odtwarzacz muzykę automatycznie po włożeniu w 

odpowiednie wejścia pendrive'a lub karty pamięci.
5. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych w 

przedniej części urządzenia (do tyłu/pauza-stop/do przodu) lub pilota
6. Głośnik posiada funkcję Equalizera – aby zmienić barwę odtwarzanej muzyki 

należy nacisnąć przycisk EQ na dołączonym pilocie. Głośnik posiada kilka 
predefiniowanych ustawień barwy głosu.

7. Do wejścia Line In urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na 
przykład odtwarzacz mp3.  Aby odtwarzać muzykę z wejścia Line In należy 

wybrać ten tryb przyciskiem MODE na pilocie albo przytrzymać przycisk STOP na
urządzeniu.

8. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do
ładowarki sieciowej lub do komputera za pomocą kabla USB.

9. Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin. Po tym okresie należy 
przerwać ładowanie urządzenia.

3. Specyfikacja
• 2 głośniki
• Moc wyjściowa: 6 W (3 W+3 W) THD 
• Pasmo przenoszenia: 150-18000 Hz 
• Głośność: powyżej 80 dB 
• Wejścia: Line IN, USB, Czytnik kart,DC 5V 
• Wymiary odtwarzacza: 11 × 9 × 10 cm 
• Waga: ok 500g 

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!
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