
Használati útmutató

   USAMS YX007 Ébresztőórás Fm rádió, és bluetooth hangszóró

Leírás:

 Anyag: ABS

 Méret: 145 * 51 * 70 mm
 BT verzió: 5.0

 Hangszóró átmérője: 50 mm
 Teljesítmény: 3W

 SNR: ^ 75dB
 Akkumulátor kapacitása: 1200mAh

 Játékidő: 6-8h
 Súly: kb. 280g

 BT csatlakozási távolság: <10m
 Bemeneti érzékenység: 600MV

 Támogatja a TF kártya kapacitását: <20G
 Mikro bemenet: 5V = 1A

 Töltési idő: 1 -2h
 Frekvenciatartomány: 150Hz- 20KHz

 Tartozék: 1db Micro USB töltőkábel

1. Ébresztőóra + hangszóróként működik, támogatja az FM rádiót is.

2. Támogatja a BT 5.0/TF kártya/AUX lejátszási módot.

3. Méhsejtes hangszóró, teljes és tiszta hangminőség.

4. HD tükör kijelző, 3 fényerő mód.

Gomb utasítás:

Bekapcsológomb: Hosszan  megnyomva  a  be-/kikapcsoláshoz,  bekapcsolás  után,  rövid  megnyomásával  3

fényerő mód váltható.

Nyomja meg 10 másodpercig, hogy visszatérjen a kezdeti beállításhoz.

Lejátszás /Szünet/ Kihangosító gomb:

BT  mód,  amikor  bejövő  hívása  van,  nyomja  meg  a  fogadáshoz  /elutasításhoz,  kétszer  nyomja  meg  az

elutasításhoz.

BT mód, ha nem érkezik hívás, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az eszközök leválasztásához.

BT / TF kártya mód, rövid megnyomás a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez.

AUX mód, röviden nyomja meg a néma mód be-/kikapcsolásához.

FM-rádió  mód,  röviden  nyomja  meg  a  néma  üzemmód  be-/kikapcsolásához,  hosszan  nyomja  meg  a

rádióállomás kereséséhez.

Hangerő -/Előző dal gomb:

BT/TF  kártya  mód,  röviden  nyomja  meg  az  előző  dal  lejátszásához,  hosszan  nyomja  meg  a  hangerő

csökkentéséhez.

FM-rádió  mód,  röviden  nyomja  meg  az  előző  csatornára  váltáshoz,  hosszan  nyomja  meg  a  hangerő

csökkentéséhez.

AUX mód, a rövid megnyomás érvénytelen, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.



Hangerő +/Következő dal gomb:

BT/TF  kártya  mód,  röviden  nyomja  meg  a  következő  dal  lejátszásához,  hosszan  nyomja  meg  a  hangerő

növeléséhez.

FM-rádió  mód,  röviden  nyomja  meg  a  következő  csatornára  váltáshoz,  hosszan  nyomja  meg  a  hangerő

növeléséhez.

AUX mód, a rövid megnyomás érvénytelen, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.

Ébresztőóra gomb:

Hosszan  nyomja  meg  az  órabeállítási  módba  való  belépéshez  /  kilépéshez,  röviden  nyomja  meg  az

óra/ébresztőóra 1 / ébresztőóra 2 beállítási mód közötti váltáshoz.

Mód választó gomb:

Röviden nyomja meg a BT/FM/AUX/TF kártyamódok váltásához.

Tartsa lenyomva hosszan 3 másodpercig a kijelző be-/kikapcsolásához.

Hogyan kell használni:

1, 1. Párosítás Bluetooth-eszközzel:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz.

Lapozz a készülékhez.

Bluetooth, keresse meg az "US-MH001" kifejezést a kapcsolat befejezéséhez.

*Az első csatlakozás után automatikusan újra csatlakozik a legutóbb párosított eszközhöz. 

Ha az automatikus újra csatlakozás sikertelen, automatikusan belép a párosítás állapotába, 

kérjük, csatlakozzon manuálisan az eszközre.

2, Óra beállításai:

1.Hosszan nyomja meg az ébresztőóra gombot, lépjen be az óra beállítási módba, lépjen be az óra feliratú 

villogó fázisba alapértelmezés szerint.

Röviden nyomja meg a +/- gombot az (óra) érték beállításához.

Röviden nyomja meg az ébresztőóra gombot, lépjen be (perc) villogó fázisba.

Röviden nyomja meg a +/- gombot a (perc) érték beállításához.

A beállítás után nyomja meg hosszan az ébresztő gombot, hogy kilépjen az óra beállítási módból.

3, 1. riasztásbeállítása:

Az ébresztő gomb rövid megnyomásával válthat az 1. riasztási beállításokra (az első riasztási szimbólum világít).

Nyomja meg hosszan az ébresztő gombot, amíg az 1. riasztás szimbólum és az (óra) értéke villogni kezd.

A +/- gomb rövid megnyomásával állítsa be az (óra) célértékét.

Röviden nyomja meg a riasztó gombot a (perc) villogó fázisba lépéshez.

A +/- gomb rövid megnyomásával állítsa be a perc célértékét.

A beállítások után nyomja meg hosszan az ébresztő gombot, hogy kilépjen az 1. riasztás beállítási módból.

4, 2. riasztás beállítása:



Az ébresztő gomb rövid megnyomásával válthat az 2. riasztási beállításokra (a második riasztási  szimbólum

világít).

Nyomja meg hosszan az ébresztő gombot, amíg az 1. riasztás szimbólum és az (óra) világit.

A +/- gomb rövid megnyomásával állítsa be az (óra) célértékét.

Röviden nyomja meg a riasztó gombot a (perc) villogó fázisba lépéshez.

A +/- gomb rövid megnyomásával állítsa be a perc célértékét.

A beállítások után nyomja meg hosszan az ébresztő gombot, hogy kilépjen az 2. riasztás beállítási módból.

5, Kihangosított hívások:

BT  módban,  amikor  hívás  érkezik,  nyomja  meg  egyszer  a  lejátszás  gombot  a  hívás  fogadásához  /  hívás

letételéhez nyomja meg kétszer a hívás elutasításához. A kihangosító funkció csak BT módban érhető el.

6, FM rádió mód:

Csatlakoztassa  az  audio  kábelt  az  AUX  audio  jack  csatlakozóhoz,  hogy  külső  frekvencia  antennaként

használhassa, röviden nyomja meg a mód gombot az FM módba váltáshoz, hosszan nyomja meg a lejátszást/

szünet gombot a rádiócsatornák automatikus kereséséhez.

*Ha  talál  egy  jól  vett rádiócsatornát,  az  automatikusan  leállítja  a  keresést.  Ha  rádiócsatornát  kell  váltani,

nyomja  meg  és  tartsa  lenyomva  ismét  a  lejátszás/szünet  gombot,  hogy  belépjen  az  automatikus

csatornakeresés módba.

7, AUX lejátszási mód

Használjon AUX kábelt az eszközök csatlakoztatásához (mobiltelefon / számítógép / tablet / MP3 stb.) zenei

fájlokat a hangszóróval, röviden nyomja meg az üzemmód gombot, hogy AUX módba váltson, majd lejátszhatja

a zenét.

8, TF kártya lejátszási mód

Helyezze be a TF kártyát a hangszórókártya-nyílásba, nyomja meg a mód gombot a TF módba váltáshoz, a

hangszóró automatikusan lejátssza a TF kártyán lévő audio fájlokat.

9, Töltés és készenlét

Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az alacsony akkumulátor töltöttségére vonatkozó hangjelzést fog

hallani,  az  akkumulátor  kijelző  szimbólummal  és  a  képernyő  világításának  kikapcsolásával  kísérve,  kérjük,

használjon  5  V-os  töltőt  a  hangszóró időben  történő  feltöltéséhez,  ha  időben nincs  feltöltve,  a  hangszóró

automatikusan kikapcsol.

*BT módban minden művelet nélkül 5 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

*A hangszóró automatikusan alvó módba lép, ha 10 perc elteltével nincs hangbemenet.

Forgalmazó: Top Elektrocenter Kft.




