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DL 6BT   
LED-es diszkó lámpa és multimédia-lejátszó

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket 
azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyer-

mekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik 
a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy 

felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az 
zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

• Vezeték nélküli BT kapcsolat • Csatlakoztatható mobilkészülék, számítógép… • MP3 fájlok lejátszása USB/microSD tárolóról • FM rádió, 35 programmal, automatikus han-
golással • AUX vezetékes sztereo audiobemenet • EQ hangszínszabályozó • 2+2 beépített hangszóró és XTRA BASS • Multimédia lejátszó fényeffekt funkcióval vagy nélküle 

• Folyamatosan változó színek és ábrák kivetítése • Kiválasztható fényeffekt programok • Energiatakarékos és biztonságos LED technológia • Ideális nagyobb helyiségekbe is 
(kb. 100 m2) • Hordozható, 3 féle módon elhelyezhető • Szerelhető mennyezetre, oldalfalra is • Tartozék: távirányító, microUSB-USB töltőkábel, 3.5 mm AUX audio kábel • Tápellátás: 
cserélhető Li-ion akkumulátor (3,7 V/1800 mAh)

ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKAPCSOLÁS
Helyezze el biztonságos, stabil helyre a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a készülék és részei sértetlenek-e. Csatlakoztassa a töltőkábelt és kapcsolja be a hátoldalán található tolókapcsoló-
val (ON). A kijelzőn a BLUE felirat olvasható. A világítás bekapcsol és a multimédia lejátszó is készen áll a használatra. A készülék az alján cserélhető akkumulátorról működik, amely folyamatos 
használat esetén folyamatosan tölthető. A töltést piros LED jelzi a kupola belsejében. A teljesen kimerült akkumulátort kb. 3,5 óra lehet feltölteni. Amennyiben nem használja a készüléket, 
távolítsa el a töltőkábelt és a töltőt a hálózatból! Ha a készülék működik, a használat befejezéséig folytatódhat a töltés.
•	 A	töltőkábelt	csatlakoztassa	legalább	800	mA	terhelhetőségű	USB	töltő	aljzatba;	pl.	hálózati	USB	töltőhöz	(opció:	SA	1000USB,	SA	2100USB).	Figyelem!	A	számítógépek	2.0	USB	aljzatai	

általában	csak	500	mA	terhelhetőségűek!				
•	 Alkalmazhat	microUSB	dugóval	ellátott	mobiltelefon	töltőt,	ha	az	megfelel	a	fenti	feltételnek.		
•	 Használat	után	távolítsa	el	a	töltőt	a	hálózatból!	Úgy	vezesse	el	a	csatlakozókábelt,	hogy	az	véletlenül	ne	húzódhasson	ki,	illetve	ne	botolhasson	meg	benne	senki!	Ne	vezesse	a	csatlako-

zókábelt	szőnyeg,	lábtörlő,	stb.	alatt!
•	 A	rögzítő	fülek	segítségével	lehetőség	van	mennyezetre	vagy	oldalfalra	történő	felszerelésre.	Ügyeljen	a	biztonságos	rögzítésre	és	arra,	hogy	a	készülék	ne	legyen	letakarva!	
•	 Ne	működtesse	felügyelet	nélkül!	Ne	működtesse	időzítővel	vagy	fényerő-szabályozóval!

front oldal, kezelőpanel hátoldal, csatlakozók
V- /  hangerő le / léptetés vissza MIC funkció nélkül e típusnál 
M /  funkciók / lejátszás / hangolás DC IN microUSB töltő aljzat
V+ /  hangerő fel / léptetés előre USB USB aljzat
LED ON/OFF fény be- / kikapcsolás TF microSD kártya aljzat
LED VARY fényeffekt kiválasztása AUX 3,5 mm audiobemenet

ON/OFF be- és kikapcsolás

HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS ÉS FUNKCIÓ VÁLTÁS
A   gombok nyomva tartásával szabályozhatja a hangerőt, maximum V 30 értékig. A rövid ideig tartó gombnyomás más funkciót aktiválhat attól függően, hogy éppen milyen üzemmódban van a 
készülék. Üzemmód váltáshoz tartsa nyomva 2 másodpercig az M /  gombot. Az elérhető funkciók: vezeték nélküli BT kapcsolat, FM rádió, MP3 lejátszás külső eszközről, LINE IN AUX vezetékes 
bemenet.
•	 Csak	addig	hangosítsa	fel,	amíg	nem	hall	torzítást!		A	hangminőséget	befolyásolhatja	az	MP3	műsorszámot	tömörítő	program	és	a	mobilkészülék	hangerő/hangszín	beállítása.	
  
VEZETÉK NÉLKÜLI BT KAPCSOLAT
A készülék párosítható a BT protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 méter hatótávolságon belül. Ezt követően kihangosítva hallgatható a mobiltelefonon, táblagépen, 
notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Kapcsolja be ezt a készüléket (ON) és a kijelzőn a BLUE felirat látható. A párosítandó eszköz használati utasításában szereplő módon 
keresse meg a közelben található BT vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező készülékeket, közöttük ezt a hangszórót. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Ezt követően a hangszórón 
hallható a kívánt műsor. A lejátszást végző eszköz (pl. mobiltelefon) általában távvezérelhető a  gombok rövid benyomásával.
•	 Egy	hangszóró	egyidejűleg	egy	BT	készülékkel	párosítható.
•	 Az	aktuális	hatótávolság	függ	a	másik	készüléktől	és	a	környezeti	viszonyoktól.
•	 Ha	zenehallgatás	közben	telefonhívás	érkezik	a	csatlakoztatott	mobiltelefonra,	a	zenelejátszás	szünetel.	A	beszélgetés	után	a	telefonon	indítsa	el	a	lejátszás	folytatását.		

ZENELEJÁTSZÁS (USB/microSD háttértárolóról)
Csatlakoztassa a külső adattárolót. A készülék ezt érzékeli és automatikusan megkezdődik a lejátszás az első zeneszámtól. A kijelzőn a dalból eltelt idő látható. A  gombokkal választhat 
a lejátszás, a szünet és az előző vagy a következő műsorszám elérése között. Az utóbbi két gombot nyomva tartva, a hangerő szabályozható.  
A	memória	javasolt	fájlrendszere:	FAT32.	Ne	alkalmazzon	NTFS	formattálású	memóriaegységet!	
•	 Ha	a	készülék	nem	ad	ki	hangot,	vagy	az	USB/microSD	eszközt	nem	ismeri	fel,	akkor	távolítsa	el,	majd	csatlakoztassa	ismét.	Szükség	esetén	kapcsolja	ki	és	vissza	a	készüléket.
• Tilos	lejátszás	közben	eltávolítani	a	csatlakoztatott	külső	egységet!
•	 A	memória	első	behelyezésekor	az	első	daltól	indul	a	lejátszás.	Később	a	lejátszás	szüneteltetésétől	folytatható	a	zenehallgatás,	ha	közben	nem	csatlakoztatott	eltérő	jelforrást.	
•	 Az	USB/microSD	eszköz	csak	egyféle	módon	helyezhető	be.	Ha	megakad,	fordítsa	meg	és	próbálja	újra;	ne	erőltesse!	
•	 Rendellenes	működést	okozhatnak	a	háttértároló	egyedi	jellemzői,	ez	nem	utal	a	készülék	meghibásodására!

A RÁDIÓ HASZNÁLATA 
Válassza ki az FM rádió módot az M / gomb nyomva tartásával. A kijelzőn a vételi frekvencia látható. Az automatikus hangolás és tárolás elindításához nyomja meg röviden a M / gombot. 
A beállítás befejezése után a készülék a legelőször megtalált rádióműsorra áll. A további műsorok a   gombok rövid benyomásával érhetők el. A kijelzőn a P 01…P 35 programhelyek 
mutatják az adott rádióállomást. 
•	 A	keresés	megáll,	ha	változó	jelerősséget	érzékel	–	ez	nem	mindig	jelenti	rádióműsor	megtalálását.	
•	 A	rádió	vételkészsége	nagymértékben	függ	a	használat	helyétől,	az	aktuális	vételi	viszonyoktól.	
•	 A	beépített	antenna	vételkészségének	javítása	érdekében	helyezze	el	úgy	a	készüléket,	hogy	a	legjobb	rádióvételt	kapja!

LINE IN / AUX AUDIO BEMENET
Amennyiben van olyan készüléke, amelyet elláttak 3,5 mm-es audio kimenettel vagy fejhallgató csatlakozóval, akkor azt ezen a hangszórón keresztül hallgathatja a tartozék csatlakozókábel 
alkalmazásával. Kösse össze az AUX (LINE IN) bemenetet másik készülékének audio kimenetével. 
•	 Az	elérhető	hangminőség	függ	a	külső	készülék	által	biztosított	audio	jel	minőségétől	és	annak	hangerő-beállításától.

LED FÉNYEFFEKTEK
A diszkó lámpa és a multimédia lejátszó egymástól függetlenül is használható. A lámpa funkciói két gombbal vezérelhetők. 



LED ON/OFF: a LED fény be- és kikapcsolása. A kijelzőn a L ON vagy L OFF felirat olvasható.
LED VARY: a LED fényjáték 4 különböző módja választható ki. A gomb rövid nyomogatására a kijelzőn a LED1…LED2…LED3…LED4 felirat olvasható. A LED1 program esetén a lejátszott 
zene befolyásolhatja a fényeffekt működését. 
A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI
A távirányító üzembe helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot, amennyiben a terméket ellátták ilyennel. Ha a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökkent hatótá-
volságot tapasztal, cserélje ki az elemet egy újra: CR 2025; 3 V gombelem. 
•	 A	távirányítót	használata	közben	irányítsa	a	zenelejátszó	irányába	és	legyen	3-5	méteren	belül	a	készüléktől!
•	 Az	elem	kicseréléséhez	fordítsa	gombokkal	lefelé	a	távirányítót,	majd	húzza	ki	az	elemtartó	tálcát	az	elemmel	együtt.	Ügyeljen	arra,	hogy	a	behelyezett	elem	pozitív	oldala	felfelé	nézzen.	

Kövesse	a	távirányító	hátoldalán	látható	utasításokat!		
•	 A	kimerült	elemet	azonnal	távolítsa	el!	Ha	abból	esetleg	kifolyt	a	sav,	akkor	vegyen	fel	védőkesztyűt	és	száraz	ruhával	tisztítsa	meg	az	elemtartót!	Az	elemeket	tilos	felnyitni,	tűzbe	dobni	vagy	

rövidre	zárni!	A	nem	tölthető	elemeket	tilos	tölteni!	Robbanásveszély!	Az	elem	nem	kerülhet	gyermek	kezébe,	lenyelése	esetén	halált	is	okozhat!

 * be- és kikapcsolás készenlétre
MODE funkciók (BT, rádió, MP3, AUX)

a hangszórók némítása
 lejátszás/szünet, FM hangolás 
 léptetés vissza
 léptetés előre
EQ** EQ 0…EQ4 hangszín-szabályozás
- hangerő csökkentése
+ hangerő növelése
LED ON/OFF fény be- / kikapcsolás
LED MODE fényeffekt választás
0…9 műsorszám kiválasztása

* A teljes kikapcsoláshoz használja készülék hátoldalán található tolókapcsolót (OFF). A távirányító csak készenlétre kapcsolja ki, ha a főkapcsoló egyébként ON pozícióban áll. 
** A hangszínszabályozó kizárólag MP3 módban (USB, microSD) hatásos.  

TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a töltőkábelt. Használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékot!
 
KARBANTARTÁS
Időnként ellenőrizze a töltőkábel és a burkolat sértetlenségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! A használati utasításban foglaltak be nem 
tartása, illetve a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel. 

HIBAELHÁRÍTÁS 
Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, majd rövid idő elteltével kapcsolja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. 

Projektor
Nem világít a készülék.
• A főkapcsoló nincs bekapcsolva.

- Ellenőrizze a tolókapcsoló pozícióját.
•  A töltőkábel nincs csatlakoztatva.

- Ellenőrizze a csatlakozókábelt.

Zenelejátszó
Nem működik a lejátszás vagy zajos
• Írási hiba lépett fel. A formátum nem kompatibilis.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e. 
• Kontakt probléma az USB/SD aljzatnál.

- Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg száraz ecsettel. 
- Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.

• Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.
- A gyártási eltérések miatt az azonos típusú USB/SD memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja. Cserélje ki az adattárolót.

• Adatmásolási hiba lépett fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

• A hangerő-szabályozó beállítása nem megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen minimumra állítva a hangerő-szabályozó; a kijelzőről leolvasható a hangerő nagysága a V+ / V- gombok benyomása után. 

Világít, de közben zaj hallható a burkolat alól.
• A forgó fényeffektet egy motor segítségével hozzák létre. A forgó alkatrészek zajt adhatnak ki.

- A készülék konstrukciójából eredő zaj természetes jelenség, nem jelent meghibásodást.

FIGYELMEZTETÉSEK
• Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • Ezt a terméket nem háztartási megvilágításra tervezték; fényeffekt 
előállítására alkalmazható. • A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető! Ne nézzen bele a LED fényébe és ne irányítsa azt tükröződő felületekre vagy élőlények szemére! • A használat 
befejezése után kapcsolja ki a hátoldalon található tolókapcsolót és húzza ki a hálózatból az USB töltőt (nem tartozék). • Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, 
valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Ne akadályozza a készülék hűtését, tilos letakarni! • Ügyeljen rá, hogy a nyílásokon 
át ne kerüljön bele idegen tárgy! • A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre! • Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a 
készülékre! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! • Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakember-
hez! • Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort az alján található rekeszből! • Ne csatlakoztasson töltési céllal mobilkészüléket az USB aljzathoz! • A tömörített fájloktól, 
az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/SD memória minőségéből adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. • Nem garantált a szerzői jogvédett 
DRM fájlok lejátszása! • A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények. • A különböző 
audio fájlok hangereje között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan. • Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok 
stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére. 
• Nem ajánljuk 32 GB-nál nagyobb USB/SD memória alkalmazását, mert kezelése lelassulhat, akadozhat. Csak a lejátszható fájlokat tárolja a külső memórián, idegen adatok/fájlok jelenléte 
lelassíthatja a működést vagy zavart okozhat. • A hangsugárzók mágneseket tartalmaznak, ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékeket (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű…) 
• A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. • Ez a termék otthoni használatra készült, nem professzionális eszköz. • Ha 
a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. Az alján található fedél eltávolítása után az akkumulátor kivehető és a helyi előírásoknak megfelelően kezelendő. A tartóban két 
akkumulátor számára van hely, de csak egy alkalmazása javasolt egyidejűleg. •

http://www.metroman.hu/kategoria/muszaki-cikk/hazibuli-es-diszko-fenyek
http://www.metroman.hu/kategoria/muszaki-cikk/hazibuli-es-diszko-fenyek

