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Tone
Woofer
Tweeter
LINE/AUX IN
MIC IN
Charger IN
Ta
Battery
Charging time
Operation time
Remote battery
Dimensions / Weight

treble, bass, EQ
2x 5,5” (140 mm)
2x 1,5” (38 mm)
2x RCA 
2x�Ć6,3 mm
230V~ / 50Hz / 50W
0°C…+35°C
Lead-acid / 12 V����  / 3,2 Ah
»6-10 h     
»6 h
2xAAA (1,5V)
650x250x230 mm / 7,5 kg

Box
FM range
USB file system
BT version
MP3 decoder
MP3 recorder
BT profiles
Inputs
Pm / Pn Watt
f / Hz
THD / %
S/N / dB

2x 2-Way, bass-reflex
87,6-108,0MHz / 35pr mono
MP3 - FAT32, max.32GB
4.2 / 10m max.
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
USB/SD 96kbps
A2DP, AVRCP, V1.4
BT/FM/USB/SD/AUX/2xMIC
2 x 40 W / 2 x 30 W
45 – 20.000 
Ł0,8%
ł66
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Attention! Some features are not applicable to all sources. / Figyelem! Egyes funkciók nem alkalmazhatók minden jelforráshoz. / Pozor! Niektoré funkcie sa nedajú používať s každým 
zdrojom signálu. / Atenție! Unele funcții nu pot fi utilizate la toate sursele de semnal. / Pažnja! Neke funkcije nisu dostupne kod svakog izvira signala. / Pozor! Nekatere  funkcije niso 
dostopne pri slehernem izvoru signala. / Upozornění! Jednotlivé funkce nejsou dostupné v případě všech zdrojů signálu. / Pažnja! Neke funkcije nisu primjenjive na sve izvore.
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Attention! Some features are not applicable to all sources. • Figyelem! Egyes funkciók nem alkalmazhatók minden jelforráshoz. • Pozor! V prípade rôznych zdrojov signálu dostupné funkcie sa 
môžu odlišovať. • Atenție! Unele funcții nu sunt accesibile la toate sursele de semnal. • Pažnja! Neke funkcije nusu dostupne kod svih izvora signala. • Pozor, nekatere funkcije niso dostopne pri 
vseh izvirih signalov. • Upozornění! Některé funkce se nevztahují na všechny zdroje signálu. • Pažnja! Neke značajke nisu primjenjive na sve izvore.
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multimédia�BoomBoxH

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 gyermekek 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!

• Látványos, külön kapcsolható LED fényeffekt • 2x mélysugárzó + 2x magassugárzó • 
Vezeték nélküli BT kapcsolat • Zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről • 
MP3/WMA lejátszás USB/SD eszközről • MP3 felvétel USB/SD eszközre (LINE IN, MIC1, 
MIC2, FM) • Régi hanganyagok archiválása, digitalizálása (kazetta, lemez, VHS)  FM 
rádió kék LED kijelzéssel, automatikus hangolással • Magas- és mély hangszín és EQ 
hangeffektek  • Szabályozható  mikrofon visszhang effektus • Kikapcsolható 
hangbemondás (üzemmód váltáskor) • 2x KARAOKE mikrofon bemenet (6,3mm) • 2x 
RCA AUX audio bemenet (LINE IN) • Beépített akkumulátor automatikus töltéssel • 
Hozzávetőleges töltési/működési idő: 6-10h / 6h • Folyamatos üzemeltetés hálózatról • 
Kompakt, masszív, hordozható kivitel • Távirányító tápellátása: 2x1,5V (AAA) elem, 
nem tartozék • Tartozék: távirányító, hálózati töltőkábel

ALKALMAZÁS
A két utas, sztereó, bassz-reflex boombox alkalmazása elsősorban hobbi és parti szórakozási 
célokra javasolt. Beépített akkumulátora lehetővé teszi, hogy hálózati feszültség nélkül is 
működtethető legyen. A vezeték nélküli BT kapcsolat, valamint egy RCA aljzat pár (LINE IN) és 
két 6,3mm átmérőjű mikrofon bemenet segítségével közvetlenül lehet hozzá csatlakoztatni 
külső berendezéseket, mint például: mobiltelefon, számítógép, CD/DVD lejátszó, hangszer, 
mikrofon… A készülék tartalmaz BT/FM/USB/SD/MP3/WMA multimédia lejátszót, amellyel 
MP3 felvételt is készíthet, például régi hanganyagait digitalizálva.Tartozéka egy távirányító és 
a hálózati töltőkábel.   

TÁPELLÁTÁS, AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE
A készülék hálózatról vagy a beépített akkumulátorról működtethető. Az akkumulátort az első 
használat előtt fel kell tölteni. Csatlakoztassa a vele együtt szállított hálózati csatlakozókábelt a 
AC IN aljzathoz a hátoldalon, majd a hálózatba és hagyja kikapcsolva (OFF). Fejezze be a töltést a 
hálózati csatlakozókábel eltávolításával, legkésőbb 24 óra elteltével. Teljesen lemerült akkumulátor 
esetén a töltési idő hozzávetőlegesen 6-10 óra. Ez kb. 6 óra működtetést biztosít a belső 
akkumulátorról, közepes hangerőn. Ez függ a beállított hangerőtől, a kiválasztott üzemmódtól és a 
környezeti hőmérséklettől is. A tesztet rádióhallgatással végeztük, szobahőmérsékleten. A készülék 
használat közben is tölthető, azonban ez megnöveli a töltési időt. 

• Mindhárom kapcsoló-pozícióban tölthető az akkumulátor! A teljes áramtalanításhoz állítsa 
OFF pozícióba és húzza ki a hálózatból!

• A kijelzőn egy szimbolikus jelzés utal az akkumulátor megfelelő működésére. 
• A töltés és/vagy a használat befejezése után távolítsa el a hálózati kábelt a hálózatból! Csak 

akkor maradjon csatlakoztatva a teljes feltöltés után is, ha folyamatosan üzemel a készülék a 
billenő kapcsoló AC POWER (vagy DC POWER) állásában. A töltés esetenként továbbíthat 
hálózatból eredő zajt a hangszórókra. A készülék kikapcsolt (OFF) állapotában is az 
automata akkumulátortöltő funkcionál. Ezért távolítsa el a kábelt a töltés befejezése után!     

• A hosszabb élettartam elérése érdekében használaton kívül is tartsa feltöltött állapotban az 
akkumulátort!

• Az alkalmazott akkumulátor zárt, ólom-savas típus. Karbantartást nem igényel. Élettartama 
végén szakember által cserélhető, a hátsó panel eltávolítása után. A fedelet csavarok 
rögzítik. Lehetséges nagyobb kapacitású (pl.4,5Ah) akkumulátort is beépíteni, amennyiben 
az elfér a rekeszben.       

ÜZEMBE HELYEZÉS
Minden csatlakoztatást a rendszer áramtalanított állapotában végezzen el! Legyen 
kikapcsolva a készülék és a csatlakoztatandó berendezések is! Ügyeljen arra, hogy a 
csatlakozók bekötése, polaritása előírás szerinti legyen. A mikrofonkábelt és az audio 
csatlakozókábelt tartsa távol a hálózati vezetéktől! A hálózati kábelt először a készülékbe, 
majd a hálózati csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. 
A bekapcsoláshoz állítsa a hátoldali billenő kapcsolót Battery Power helyzetbe, ha az 
elektromos hálózattól függetlenül, a beépített akkumulátorról kívánja használni. Amennyiben a 
készülék a hálózatba van csatlakoztatva, állítsa a kapcsolót AC Power pozícióba és használja 
így. Bekapcsolva a kijelzőn a StandBy üzenet olvasható. A készülék készenlétben 
bekapcsolva, az akkumulátor töltődik. Ezután nyomja meg röviden az előlapon található 
MODE/POWER gombot és a vezeték nélküli BT kapcsolat üzemmód aktiválódik. A hangerő a 
gyárilag beállított szintre áll. Ha nem a hátoldali kapcsolóval kapcsolja ki, hanem a 
távirányítóval vagy a MODE/POWER gomb két másodpercig tartó nyomva tartásával, akkor 
visszakapcsolás után az utoljára hallgatott funkció és hangerő tér vissza.
• Tisztán akkumulátoros üzemeltetéskor esetenként csökkenhet (-10…15%) az elérhető 

maximális hangerő.

HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS ÉS FUNKCIÓ VÁLTÁS
A hangerő-szabályozás a VOLUME forgatógombbal vagy a távirányító VOL+/VOL- 
gombjaival történhet. Ha korábban már volt párosítva külső BT eszköz hozzá – és az a 
közelben található – akkor a csatlakoztatás automatikusan megtörténik. A működtetni kívánt 
funkció a MODE/POWER gomb (vagy a távirányítón a MODE) nyomogatásával választható 
ki: BLUE–USB–SD–LINE–FM–BLUE…
Az elérhető multimédiás funkciók: vezeték nélküli BT kapcsolat, USB/SD MP3-WMA lejátszó, 
FM rádió, külső mikrofonok alkalmazása (opció), külső berendezések csatlakoztatása (LINE 
IN RCA aljzatok). Különböző jelforrások használata esetén eltérhetnek az elérhető 
szolgáltatások. 

• A hangerő-szabályozó tárcsa elektronikus vezérlésű, ne forgassa túl gyorsan, mert az 
adatok feldolgozása lassú lehet. 

• A különböző funkciókat hangbemondással jelzi, amely kikapcsolható a PAIRING gomb 
nyomva tartásával. A gyári állapot a kikapcsolt helyzet.

A MAXIMÁLIS HANGERŐ
Minden hangsugárzót be kell járatni a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-
50 üzemórában csak 50%-os hangerővel működtethető! 
Nagyobb hangerőállásnál - bizonyos esetekben - előfordulhat torz, gyengébb minőségű 
hangzás. Ezt okozhatja a túlságosan nagy bemenő jel.  Ennek elkerülése érdekében 
csökkentse az adott külső berendezés jelszintjét vagy szükség esetén a fő hangerőt 
(VOLUME). A rendszer maximális hangereje az, amely még jó minőségben, torzításmentesen 
hallgatható. 
• A hangerő további felszabályozásával már nem emelkedik a kimenő-teljesítmény, sőt megnő 

a rendszer torzítása! Ez káros a hangsugárzókra nézve és meghibásodáshoz vezethet!
• Ha mikrofont csatlakoztat, helyezze azt minél távolabb a hangdoboztól, hogy a gerjedést 

kiküszöbölje! A hangdoboz ne irányuljon a mikrofon felé, mert a gerjedés károsítja a 
hangszórókat! Mikrofon használatakor óvatosan növelje a hangerőt, és ha gerjedést 
tapasztal, azonnal tekerje vissza a szabályozót, és szükség esetén helyezze másik 
pozícióba a hangdobozt! 

HANGSZÍN-SZABÁLYOZÁS
A hangdoboz kezelőpanelján és a távirányítón több lehetőség van a hangszín egyedi 
beállítására. Ne feledje, hogy a különböző jelforrások gyakran különböző beállításokat 
igényelnek, ellenkező esetben romolhat a hangminőség. Bizonyos beállítások nem 
vonatkoznak egyes jelforrásokra, például a magas/mély hangszín szabályozók az FM rádióra 
és a mikrofonra.

Hangeffekt lehetőségek (mély- és magas hangszínszabályozás, hangzáskép beállítások; 
BASS, TREBLE, EQ (NORMAL / CLASSIC / POP / ROCK / JAZZ) 
A MENU gomb egyes funkciói csak külső mikrofon(ok) csatlakoztatása után használhatók. A 
kijelzőn megjelenő jelzések, amelyek a forgatógombbal állíthatók: 
CV – MIC VOLUME / mikrofon hangerő-szabályozás (00…16)
DP – DIGITAL PROCESSOR / a mikrofon visszhang nagysága (00…16)
DS – DIGITAL SURROUND / a mikrofon visszhang késleltetése (00…30)
TE – TREBLE / magas hangszín-szabályozás (-9…0…+9)
BS – BASS / mély hangszín-szabályozás (-9…0…+9)
• A mikrofon hangereje a többi jelforrással együtt szabályozható (VOLUME +/-).
• A MENU gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával a gyári beállítások állíthatók vissza. 

Lásd lejjebb a RESET funkciót.

VEZETÉK NÉLKÜLI BT KAPCSOLAT / HANGBEMONDÁS KIKAPCSOLÁSA
A készülék párosítható a BT protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 
méter hatótávolságon belül. Ezt követően jó minőségben kihangosítva hallgatható a 
mobiltelefonon, táblagépen, notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Válassza 
ki a MODE/POWER gomb rövid nyomogatásával a BT funkciót, a kijelzőn a BLUE szöveg 
olvasható. A párosítandó eszközt helyezze a közelébe és annak használati utasításában 
szereplő módon keresse meg a közelben található BT vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező 
készülékeket, közöttük ezt a hangszórót. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Sikeres 
csatlakoztatás után az addig villogó BT szimbólum folyamatosan világít a kijelző alsó sorában. 
Ezt követően a hangszórón hallható a kívánt műsor. A lejátszást végző eszköz lejátszó 
alkalmazása (pl. a mobiltelefonon) általában távvezérelhető a4II / : / 9 gombok rövid 
benyomásával.
• Egy hangszóró egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható.
• Bekapcsolása után a korábban már párosított és megfelelően csatlakoztatott készülékhez 

automatikusan újra csatlakozik, ha az bekapcsolva a közelben található.   
• Ha megszakad a vezeték nélküli kapcsolat, szükség esetén nyomkodja a MODE/POWER 

gombot addig, amíg újra a BT funkcióhoz nem ér, és a párosítás mód újra aktiválódik.
• A BT párosítás gyors be/ki kapcsolásához egy önálló gomb is megtalálható az előlapon: 

PAIRING. Ha ezt nem röviden nyomja be, hanem 3 másodpercig nyomva tartja, akkor a 
SPEECH ON-OFF (hangbemondás funkció-váltáskor) funkció kapcsolható be/ki. 

• Ha zenehallgatás közben telefonhívás érkezik a csatlakoztatott mobiltelefonra, a 
zenelejátszás szünetel. A beszélgetés után a telefonon indítsa el a lejátszás folytatását.  

• Esetenként korlátozottan működhet a BT funkció a külső készülék egyedi sajátosságainak 
következtében. 

• Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól. (pl. falak, 
emberi testek, más elektromos készülékek, mozgás…)

• Rendellenes működést, zajt okozhatnak a közelben működő elektromos készülékek, ez nem 
utal a készülék meghibásodására!

• Ha töltés közben is hallgatja, esetenként hálózati zaj jelentkezhet a hangszórókban.
• Rendellenes működést okozhatnak a külső eszköz egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék 

meghibásodására! Esetenként korlátozottan működhet a BT funkció a külső készüléktől 
függően.

MP3 LEJÁTSZÁS USB/SD háttértárolóról
A lejátszó üzemkész, ha a készülék be van kapcsolva. Helyezze be óvatosan az USB vagy 
SD tárolót és a készülék automatikusan átkapcsol MP3 lejátszás üzemmódba, majd 
megkezdődik a lejátszás. A kijelzőn megjelenik az USB vagy SD felirat és olvasható az 
aktuális műsorszámból eltelt idő, valamint léptetéskor a dal sorszáma. A lejátszás 
elindításához nyomja meg a4II gombot, de elindul automatikusan is a külső eszköz 
behelyezése után. Ugyanezzel a gombbal szüneteltetheti a lejátszást (PAUSE) vagy a léptető 
gombokkal�9�: kiválaszthatja a kívánt műsorszámot. Utóbbiakat nyomva tartva, 
gyorskeresés működik. Néhány extra funkció csak az MP3 lejátszó működtetésekor 
aktiválható. A távirányító REPEAT gyomjával az aktuális dal (ONE) vagy az összes dal (ALL) 
ismétlését választhatja ki.  
•  Bekapcsoláskor az utoljára hallgatott műsorszám lejátszása újra indítható.
• A memória javasolt  fájlrendszere:  FAT32. Ne alkalmazzon  NTFS formattálású 

memóriaegységet! 
•  Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB/SD memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa 

el, majd csatlakoztassa ismét a memóriát és válassza ki újra a MODE gombbal. Szükség 
esetén kapcsolja ki és vissza a készüléket!

3-állású billenő kapcsoló a hátoldalon (SWITCH) 

Battery Power
működtetés a beépített 

akkumulátorról

OFF / Recharge
kikapcsolás / töltés

AC Power
üzemeltetés hálózatról

https://www.metroman.hu


•  Csak akkor távolítsa el a külső memóriát, miután a MODE gombbal eltérő forrásra váltott 
vagy kikapcsolta a lejátszót! Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek. Tilos lejátszás 
közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!

•  Az USB/SD eszköz csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és 
próbálja újra; ne erőltesse! Ne érintse kézzel az érintkezőket!    

•  Ügyeljen arra, hogy a készülékből kiálló eszközök ne sérülhessenek meg! 
•  Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék 

meghibásodására!
•  Ne töltsön készüléket (pl. mobiltelefont) az USB aljzatról! 

KARAOKE FUNKCIÓ / MIKROFONOK CSATLAKOZTATÁSA
Ha rendelkezik 6,3 mm-es csatlakozódugóval ellátott mikrofonnal, akkor énekkel kísérheti a 
lejátszott dalokat. Dugja a mikrofon(ok) dugóját a MIC1 és/vagy MIC2 jelű aljzatba. A 
mikrofonok hangja bármely bemenettel és funkcióval együtt is hallható a kívánt hangerővel. 
Használja a MENU gombot és a forgatógombot a fent leírtak (hangszín-szabályozás fejezet) 
szerint, a kívánt hangerő és hangszín eléréséhez! 
• Ne helyezze a mikrofont a hangszóró elé vagy közelébe, mert sípoló hangot, gerjedést 

okozhat!
• A mikrofont tartsa közel a szájához. Különböző mikrofonok különböző hangminőséget 

eredményezhetnek.

MP3 FELVÉTEL USB TÁROLÓRA (MIC1, MIC2, LINE IN, FM)
Ha szeretne felvételt készíteni külső jelforrásról vagy rádióműsorról, helyezzen be egy USB 
memória egységet. Próbálja ki a felvételt a következő módon: válasszon ki egy rádióállomást, 
majd nyomja meg röviden a REC gombot az előlapon vagy a távirányítón. A kijelző rövidesen 
átvált, megjelenik az USB RECORD üzenet egy idő számlálóval, és megkezdődik az éppen 
hallható jelforrás (pl. rádió) felvétele. A REC gomb újabb rövid megnyomására a felvétel 
megáll, a kijelző visszatér eredeti állapotába (rádió frekvencia). Ha ezután hosszan tartja 
nyomva az előlapon a REC gombot, akkor a felvétel vissza játszásra kerül. A távirányítón a 
REC PLAY gomb rövid benyomásával hallgathatja meg a felvételt. Kizárólag ebben a REC 
PLAY üzemmódban törölheti az aktuálisan lejátszott felvételt a távirányító R-DEL gombjával. 
REC PLAY módban csak a saját maga által készített felvételek kerülnek lejátszása a tároló 
eszközről és ezek ismétlődnek egymás után.  
• A tároló eszközön egy RECORD mappa kerül létrehozásra és abban találhatók az MP3 

felvételek. A REC két megnyomása közötti felvétel mindig külön fájlba kerül mentésre 
REC001…RECxxx elnevezéssel. 

• A felvétel a rádióműsor és/vagy külső jelforrás mellett a csatlakoztatott mikrofon(ok) hangját 
is rögzíti 

• A felvétel minősége függhet a MENU hangbeállító funkcióinak állapotától. Az így készített 
felvétel hangereje általában kisebb, mint a készüléken más forrásból lejátszott hanganyagé. 

• A LINE IN bemenet alkalmas régi hangfelvételek (pl. audio kazetta, VHS kazetta, 
hanglemez, CD lemez, DVD lemez…) hanganyagainak archiválására. 

A RÁDIÓ HASZNÁLATA 
Válassza ki az FM rádió módot a MODE/POWER gomb rövid nyomogatásával. A kijelzőn a 
vételi frekvencia látható. Az automatikus hangolás és tárolás elindításához tartsa nyomva a  
4II gombot. A beállítás befejezése után a készülék a legelőször megtalált rádióműsorra áll. 
A további műsorok a�9�: léptető gombok rövid benyomásával érhetők el. A kijelzőn a 
CH 01…CH 30 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. 
• Ne legyen a készülék közelében nagyobb méretű fém tárgy vagy elektromos berendezés! 
• A hátoldali vezeték-antennát óvatosan egyenesítse ki és rögzítse a legjobb vételnek 

megfelelő pozícióban! A készülék elhelyezése is befolyásolja a vétel minőségét.

VEZETÉKES AUDIO BEMENETEK (MIC1, MIC2, LINE IN)
Az alábbi bemeneti lehetőségek álnak rendelkezésére, hogy fejhallgató kimenettel vagy audio 
kimenettel rendelkező külső eszközöket csatlakoztasson az erősítőhöz:
MIC1 és MIC2 INPUT: 6,3mm aljzat kézi mikrofon számára (nem tartozék)
LINE IN: 2xRCA aljzat külső eszköz fejhallgató vagy LINE OUT kimenetének fogadására 
(mobiltelefon, táblagép, számítógép, multimédia lejátszó, hangszer, CD/DVD…).
• Az elérhető hangminőség függ a külső készülék által biztosított audio jel minőségétől és 

annak hangerő- és hangszín beállításától. 
• Javasolt a lejátszón kikapcsolni a hangszínszabályozást és azt csak e készüléken 

alkalmazni.
• A hangdobozba bemenő kicsi jel (hangerő) többlet zajt, a túl nagy jel pedig torzítást okozhat. 

Javasolt a jelforrás hangerejét közepes szinten tartani.    
• Csatlakozókábel és egyes esetekben külső adapter beszerzése válhat szükségessé a 

megfelelő csatlakoztatáshoz.
• További információért nézze meg a csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját.

A TÁVIRÁNYÍTÓ 
A távirányító üzembe helyezéséhez helyezzen 2xAAA (1,5V) elemet az elemtartóba, az ott 
jelölt polaritásnak megfelelően. Ha a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökkent 
hatótávolságot tapasztal, cserélje ki az elemeket újra. 
• A távirányítót használata közben irányítsa szemből a kezelőpanel irányába és legyen 2-3 

méteren belül a készüléktől!
• Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! Az elemek 

kimerülése után azonnal távolítsa el azokat! Ne használjon együtt különböző gyártmányú 
vagy állapotú elemeket!  Az elemcserét csak felnőtt végezheti el! Elem gyermek kezébe nem 
kerülhet! 

• Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa 
meg az elemtartót! 

• Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő 
típusra cserélhető! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos felnyitni, 
tűzbe dobni vagy rövidre zárni! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Az 
elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb!

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZA ÁLLÍTÁSA (RESET)
Szükség esetén vissza állíthatja a gyári beállításokat a MENU gomb 3 másodpercig történő 
nyomva tartásával. A készülék BT módra vált és az egyedi beállítások törlődnek. Ugyanezt az 
eljárást javasoljuk, ha esetleg a készülék kijelzője vagy funkciói nem megfelelően működnek.        

TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt. Használjon puha, 
száraz törlőkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékot!

KARBANTARTÁS
Időnként ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel és a burkolat sértetlenségét. Bármilyen 
rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! 

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból! Később próbálja 
meg visszakapcsolni.  Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. 
Ez az útmutató segíthet a hiba elhárítáásban, ha egyébként a készülék előírás szerint van 
csatlakoztatva. Szükség esetén forduljon szakemberhez!

Általános
Nem működik a készülék, nem világít a kijelző.
• Az erősítő nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a hátoldalon megfelelő állásban van-e a kapcsoló és utána megnyomta-e a 

MODE/POWER gombot a bekapcsoláshoz. 
• Lemerült a beépített akkumulátor.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt és töltse fel az akkumulátort.
Látszólag működik a készülék, de nem ad ki hangot. 
• A hangerő-szabályozó beállítása nem megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen minimumra állítva sem a forgatható hangerő-szabályozó 

(VOLUME), sem a külső jelforrás hangerő-szabályozója. 
•  Helytelen az audio kábelek csatlakoztatása.
- Ellenőrizze az audio kábelek korrekt csatlakoztatását, illetve azok szabvány szerinti 

bekötését.

 MP3 lejátszás
Nem a megfelelő jelforrásról játssza le a fájlokat. 
• Nem a kívánt jelforrás vagy eszköz van kiválasztva.  
- Nyomja meg többször röviden a MODE gombot.  
Nem működik az MP3 lejátszás.
• Írási hiba lépett fel. Az MP3 formátum nem kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy az MP3 formátuma megfelelő-e. 
• Kontakt probléma az USB vagy 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 memóriaegység.
- A gyártási szórás miatt az azonos típusú memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, 

amely a használatot befolyásolja.
Zajos a lejátszás.
• Írási hiba lépett fel. Az MP3 formátum nem kompatibilis.
- Győződjön meg róla, hogy az MP3 formátuma megfelelő-e. 
• Hibás az adathordozó vagy érintkezési hiba lépett fel a csatlakoztatásnál.
- Ellenőrizze az adathordozó megfelelőségét és csatlakoztatását. 
• Adatmásolási hiba lépett fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.
 A vezetékes mikrofon (opció) hangja nem hallható. 
• A MIC VOLUME szabályozó beállítása nem megfelelő a távirányítón vagy a menüben.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen minimumra állítva ez a szabályozó. 
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva. 

FIGYELMEZTETÉSEK
• Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a 
későbbiekben is hozzáférhető helyre! • Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben! 
Soha ne kapcsolja be vagy ki a rendszert teljesen feltekert hangerőállás mellett! Az ilyenkor 
előforduló zajlökés tönkre teheti a hangsugárzókat. • Az audio rendszer külső zajoktól történő 
megvédése érdekében az audio kábeleket vezesse távol a hálózati kábelektől! • Ne 
akadályozza a készülék hűtését, tilos letakarni! A burkolat enyhe felmelegedése természetes 
jelenség. • A használat befejezése után kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból! • A készüléket 
úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! Úgy 
vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg 
benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt! • A hálózati 
feszültség jelenléte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! Nedves kézzel tilos a 
készülék vagy a hálózati kábel megérintése! • Csak 230V~ / 50Hz feszültségű kettős 
szigetelésű csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • Óvja portól, párától, folyadéktól, 
nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!  • Kizárólag 
száraz, beltéri körülmények között használható! • 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 
szakemberhez! • 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 32GB-nál nagyobb 
USB 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 jótáll

ja, hogy a rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányel

ás megszűnését vonja maga után. •  Ez 
a termék lakossági használatra készült, nem ipari eszköz. • Ha a termék élettartama lejárt, 
veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő. • A Somogyi 
Elektronic Kft. igazol vnek.




