Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη
Φορητό Ράδιο CD/MP3/USB/Radio/Bluetooth
VT-832
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητοί πελάτες:
Σας καλωσορίζουμε ως χρήστες της Telemax, και είμαστε ευγνώμονες για την
αγορά σας. Για να κάνετε πλήρη χρήση της συσκευής σας, παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση αυτής
της χρήσης προκειμένου να ανακαλύψετε γρήγορες μεθόδους σύνδεσης του
συστήματος και να προσεγγίσετε τις βασικές λειτουργίες. Επιπλέον, θα βρείτε
ότι η ανθρωποκεντρική σχεδίαση, τεχνολογία κατασκευής και οι λειτουργίες θα
ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες σας.
Παρακαλώ κρατήστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών για περαιτέρω χρήση.

Άνοιγμα Συσκευασίας
Παρακαλώ ανοίξτε τη συσκευασία και προσέξτε τα υλικά συσκευασίας.
Εγχειρίδιο χρήσης Καλώδιο ΑC
Σημείωση:

Η κεφαλή λέιζερ εκπέμπει ακτίνα λέιζερ, η οποία μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη για τον άνθρωπο (άμεση έκθεση). Παρακαλώ η σωστή λειτουργία
της συσκευής είναι αυτή που αναγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη. Μην
αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή, μπορεί απευθείας να
εκτεθείτε στην ακτίνα λέιζερ.
Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
παρακαλώ να κρατήσετε αυτό το προϊόν μακριά από τη βροχή ή νερό.
Προτού φορτίσετε το προϊόν με παροχή ρεύματος AC, παρακαλώ ελέγξτε
προσεκτικά αν η τάση είναι σύμφωνη με εκείνες που αναφέρονται στο
Εγχειρίδιο χρήσης.
Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες, τυπικές μπαταρίες (άνθρακαψευδάργυρο) ή επαναφορτιζόμενες (ni-cad, ni-mh, κ.λπ.).
Θέματα που χρήζουν προσοχής
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση και
να το φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν
πιστά το Εγχειρίδιο χρήσης, τις προειδοποιήσεις, τα θέματα που χρήζουν
προσοχής και οι ακόλουθοι κανονισμοί ασφάλειας.
Περιβάλλον χρήσης
1. Νερό και υγρασία: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό,
συμπεριλαμβανομένων των μπανιέρας, νιπτήρα, νεροχύτη της κουζίνας,
λεκάνη πλυσίματος, υγρό πάτωμα, πισίνα και άλλα παρόμοια.
2. Υψηλής Θερμοκρασία: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των θερμοπομπών,
καλοριφέρ ή άλλες συσκευές θέρμανσης.

3. Επιφάνεια: Παρακαλώ τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια.
4. Καλή εξαερισμός: Παρακαλώ τοποθετήστε το προϊόν σε χώρο με καλό
εξαερισμό, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για εξαερισμό. Θα πρέπει
να εξασφαλίζονται 10 εκατοστά χώρος στο πίσω μέρος και στο πάνω μέρος
του προϊόντος, και 5 εκατοστά και στις δύο πλευρές.
· Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, χαλί ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες
που μπορούν να εμποδίσουν το άνοιγμα για εξαερισμό.
· Μην τοποθετείτε το προϊόν σε βιβλιοθήκη ή μέσα σε ντουλάπι ή
σφραγισμένο χώρο, διότι επηρεάζεται άσχημα ο εξαερισμός.
5. Προσπαθήστε να μην επιτρέπετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή υγρό να
εισέλθει στο εσωτερικό του προϊόντος μέσω του ανοίγματος εξαερισμού.
6. Μην τοποθετείτε δοχείο με νερό σε αυτό το προϊόν, π.χ. Βάζο.
7. Συμπύκνωση υγρασίας Στις παρακάτω περιπτώσεις, η υγρασία μπορεί να
συμπυκνωθεί στο φακό λέιζερ:
· κατά τη μετακίνηση από κρύο σε ζεστό μέρος.
· όταν το σύστημα θέρμανσης αρχίζει να λειτουργεί.
· όταν το προϊόν λειτουργεί σε υγρό περιβάλλον.
Όταν συμβαίνει συμπύκνωση υγρασίας στο προϊόν, δεν είναι σε θέση να
λειτουργήσει κανονικά.
Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ διακόψτε τη χρήση του για αρκετές ώρες,
και στη συνέχεια θέστε το και πάλι σε λειτουργία.
Χαρακτηριστικά









CD player: CD, CD-R / RW
FM radio
Auxiliary input
Programmable CD tracks
4-digit blue LCD
Built-in speakers
AC power: detachable AC cord
DC power: requires 4 C batteries, not included

Στη συσκευασία



Αποσπώμενο καλώδιο AC
Οδηγίες χρήσεως

Τροφοδότηση της μονάδας
Τροφοδοσία AC
Συνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο AC σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος (100-240V ~ 50 / 60Hz).

Τροφοδοσία μπαταρίας
Απαιτούνται μπαταρίες 4 C, που δεν περιλαμβάνονται.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM
Βήμα 1: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία FM.
Επεκτείνετε την κεραία FM για βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης FM.
Βήμα 2: Πιέστε σύντομα PREV ή NEXT για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή
στο επόμενο διαθέσιμο σταθμό.
Αναπαραγωγή ενός CD
Βήμα 1: Ανοίξτε την πόρτα CD και τοποθετήστε ένα CD ή ένα CD-R / RW
Στην θήκη.
Βήμα 2: Ρυθμίστε τη λειτουργία σε λειτουργία CD
Βήμα 3: Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής / παύσης για να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή του φορτωμένου CD.
Χρήση της βοηθητικής εισόδου USB
Πηγή ήχου MP3 Player
Απαιτείται σύνδεση mini-phone 3.5mm Καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται)
Βήμα 1: Συνδέστε ένα καλώδιο 3,5 mm (δεν περιλαμβάνεται) στην βοηθητική
είσοδο της μονάδας και την έξοδο ήχου σε μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.
Βήμα 2: Ρυθμίστε τη λειτουργία στη λειτουργία AUX IN. Ο ήχος που παίζεται
μέσω του συνδεδεμένου MP3 player θα ακουστεί τώρα μέσω της μονάδας.

Θέσεις ελέγχου

Ορισμοί ελέγχου

1.ΙΣΧΥΣ
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Πατήστε
ξανά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. PREV / TUN- / NEXT / TUN +
Λειτουργία ραδιοφώνου: Πατήστε μία φορά για να μεταβείτε στον επόμενο ή
στον προηγούμενο σταθμό. πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα για να σαρώσετε
τους σταθμούς.
Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου: Ραδιόφωνο / CD /
USB / AUX.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών EQ:
ROCK / POP / FLAT / CLASS / JAZZ.
Λειτουργία CD / USB: Πατήστε μία φορά για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο
προηγούμενο τραγούδι. πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα για γρήγορη
προώθηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Λειτουργία BT: πατήστε το πάνω ή κάτω μια φορά τη μουσική
Λειτουργία AUX: Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί σε αυτή τη λειτουργία.
3. FUN/EQ
Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου: Ραδιόφωνο / CD /
USB / AUX / BT.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών EQ:
ROCK / POP / FLAT / CLASS / JAZZ
4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
5. ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ
6. PLAY / PAUSE / P + / SCAN
Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής / παύσης για αναπαραγωγή ή παύση ενός
φορτωμένου CD.
Στη λειτουργία Ραδιόφωνο, πατήστε μία φορά για να επιλέξετε έναν σταθμό.
πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα για αυτόματη αναζήτηση.
7. STOP / REP / MEM
Στη λειτουργία USB / CD: Πιέστε για λίγα δευτερόλεπτα για να σταματήσετε
την αναπαραγωγή. Πατήστε μία φορά για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή.
Στη λειτουργία FM: Πατήστε για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό. Η μονάδα
μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 20 κανάλια. Στη λειτουργία AUX / BT: Αυτό
το κουμπί δεν λειτουργεί.
8. VOL+/VOLΓυρίστε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
9. AUX
Χρησιμοποιήστε την βοηθητική είσοδο για να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή
ήχου (συσκευή αναπαραγωγής MP3) στη μονάδα.
10. USB
Πατήστε το πλήκτρο Mode στη μονάδα ή το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
τη λειτουργία USB και να συνδέσετε ένα USB.
11.Είσοδος τροφοδοσίας AC
Χρησιμοποιήστε την είσοδο εναλλασσόμενου ρεύματος για να συνδέσετε τη
μονάδα σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος.
BT: Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στη μονάδα για να αλλάξετε τη
λειτουργία σε λειτουργία BT. Αναπαραγωγή / παύση και προώθηση στοιχείων
στη μονάδα αναπαραγωγής μουσικής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)
Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος,
με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συνοδευόμενο από εργαστηριακές
μετρήσεις βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας τη Θέρμη
Θεσσαλονίκης (ΤΚ57001) και είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή προς κάθε
εποπτεύουσα αρχή
Πληροφορίες επικοινωνίας μπορείτε να δείτε στο www.telemax.gr

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής
πώλησης της συσκευής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ: 134

