Cum se utilizeaza boxa bluetooth

Ghid de Utilizare
Boxa stereo Anker Premium Stereo Bluetooth

1. Porniti / Opriti boxa tinana apasat 1 secunda pe Butonul Power

Ce este inclus

Nota:
• Cand porniti boxa aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv, daca
acesta este disponibil.
• Pentru a conecta la un alt dispozitiv, inchideti conexiunea Bluetooth pe
dispozitivul conectat sau apasati “Play” pentru a reintra in mod de conectare.
Urmati din nou pasii de conectare la noul dispozitiv.
• Aveti problem cu conectare? Stergeti conexiunea din lista Bluetooth a
dipozitivului dumneavoastra, si reluati pasii de de conectare.
• Asigurati-va ca distanta intre dispozitiv si boxa este de maxim 1m.
Conectarea la mufa auxiliara jack

Boxa se va opri automat dupa 10 minute daca nici un dispozitiv nu este conectat.
Schema Produs

2. Conectarea cu dispozitivul dumneavoastra
• Ledul de stare ramane aprins albastru cand este conectat
• In timpul conexiunii auxiliare controlul redarii se realizeaza de pe dispozitiv
Incarcare acumulatorului boxei

1.
2.
3.
4.

Buton Power
Indicator baterie
Buton Play/Pauza
Indicator de stare
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Butoanele de control
Pentru deconectarea unui dispozitiv si intrarea in mod de
contare apasati butonul “Play” 2 secunde
Pentru redare muzica si pauza apasati scurt odata
Pentru cresterea si dimunuarea volumului apasati butoanele + / Pentru a trece la melodia urmatoare tineti apasat 2 secunde
butonul +
Pentru a trece la melodia anterioara tineti apasat 2 secunde
butonul Specificatii Tehnice
Alimentare
Putere
Timp de incarcare
Timp de utilizare
Dimensiuni
Greutate
Raza de acoperire

• Ledul de stare clipeste rosu cand bateria este descarcata
• Ledul de stare este aprins galben cand bateria se incarca
• Ledul de stare se stinge cand bateria este complet incarcata

5. Butoane reglare volum
6. Mufa intrare Jack 3.5mm
7. Port incarcare microUSB

DC 5 V / 1.5 A
10 W x2
4-5 ore
7-8 ore (in functie de nivelul volumului)
210 x 60 x 60 mm
621 grame
10 m

Atentie
1. Utilizati cabluri originale sau certificate
2. Nu expuneti la umezala sau in lichide
3. Nu dezasamblati
4. Nu supuneti la socuri fizice
5. Evitati expunerea la temperaturi extreme
Garantie
Anker ofera o garantie a produselor sale de 18 luni.
Suport Tehnic
Anker ofera support tehnic pentru produsele sale pe perioada nedeterminata.
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• Ledul indicator de stare clipeste albastru aand este in mod de conectare
• Ledul de stare ramane aprins albastru cand este conectat

Pentru incarcare utilizati cablul livrat in set cu boxa. Inainte de prima utilizare
incarcati acumulatorul boxei la maxim.

Declaratie de conformitate FC

Pentru intrebari frecvente si alte informatii vizitati:
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Acest dispozitiv este in conformitate cu articolul 15 a Regulilor FCC. Functionarea
este supusa urmatoarelor doua conditii:
1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferente daunatoare, si
2. Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta receptionata, inclusiv
interferente care pot cauza o funcionare nedorita.
ATENTIE!
Schibarile sau modificarile care nu sunt aprobate in mod expres de catre partea
responsabila pentru conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi
echipamentul.
NOTA!
Acest echipament a fost testat si sa constatat ca respecta limitele pentru un
dispozitiv digital din Clasa B, conform articolului 15 a Regulilor FCC. Aceste limite
sunt concepute pentru a oferi o protectie rezonabila impotriva interferentelor
daunatoare la utilazarea rezidentiala.
Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie de frecventa radio
in cazul in care nu este instalat si utilizat in conformitate cu instructiunile, de
asemenea poate cauza interferente daunatoare comunicatiilor radio.
Cu toate acestea, nu exista nici o garantie ca nu vor aparea interferente in
anumite situatii. Daca acest echipament cauzeaza interferente daunatoare
pentru receptia radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea si
oprirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze
interferenta prin una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:
• Reorientarea sau repozitionarea antenei de receptie.
• Marirea distantei dintre echipament si receptor.
• Conectarea echipamentului la o priza diferita de cea la care este conectat
receptorul.
• Consultati distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
ATENTIONARE:
Acest echipament a fost evaluat ca respecta cerintele generale de expunere la
RF. Dispozitivul poate fi utilizat in conditii portabile fara restrictii.
Anker in Romania prin: Eastcom.ro / contact@eastcom.ro / 0755.228.284
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