
OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED-

LOMMELYKT 

BRUKERMANUAL 

VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. 

OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! 

 

PRODUKTBESKRIVELSE 

 

 

 

 



 

BRUKSANVISNINGEN 

 

FM RADIOSPILLER  

• Slå PÅ / AV-bryteren (10) til «ON» -posisjonen for å slå på.  

• Kort trykk på MP3 / FM-velger (8) for å velge FM-radio modus hvis det er nødvendi 

Ikonet "FM" vises på skjermen.  

• Trykk lenge på(14)  (14)-knappen til frekvensbåndene vises raskt til automatisk skanning og 

minne FM-kanaler.  

FM-radioen spilles automatisk etter automatisk skanning og FM-kanalens minne. 

Maksimal frekvens radiostasjon som radioen kan huske er 50.  

Men faktisk vil det totale antall tildelte tall avhenge av hvor du er er plassert og antall 

radiostasjoner radioen din kan motta. 

• Bruk volumjusteringshjulet (1) for å stille inn ønsket lydvolum. 

NOTE:  

• Sett inn øretelefonene i hodetelefonkontakten (7) hvis du vil høre på radioen ved øretelefoner. 

• For å forbedre mottakets kvalitet må du endre plasseringen av radioen slik at den innebygde 

antenne oppnår høy mottakskvalitet. 

 

• I FM-radio modus: 

            -Trykk på   knappen (14) for å stoppe eller gjenoppta radioprogrammet. 

            - Trykk på  knappen (15) for neste kanalavspilling. 
            - Trykk på knappen (13) eller forrige kanalavspilling. 
            - Nummer knapp 0 - 9 kan brukes til å velge direkte ønsket stasjon eller                          
              skannet FM-radiokanal. Radioen bytter til valgt radiokanal i 3-4 sekunder. 
              For eksempel: 
             1. Trykk kontinuerlig på knappene 9 + 3 + 9 for å velge FM-stasjonsbånd 
                  frekvens 939. 
             2. Trykk på knapp 9 for å velge den skannede FM-kanalen 9. 
 
           - Trykk på REP-knappen. EN viser på skjermen og radio gjentar. 
           Gjeldende MP3 spiller kontinuerlig. Hvis du vil høre alle følgende 
           MP3, Langt trykk REP. "ALL" vises på skjermen og radioprogrammer 
           alle MP3-er og gjentar dem. 
 
 
 



MP3 FILSPILL 
 

- Radioen gjenkjenner kun MP3 lydfilformater: MP3. Hvis filene er andre enn de som er 
nevnt ovenfor, vil lesing ikke være mulig. 
 
- USB-nøkkelen eller SD-kortet skal inneholde minst en MP3-lydfil for å kunne være 
oppdaget av radioen. 

 
• Sett inn ditt USB- eller TF-kort riktig. 
• Slå PÅ / AV-bryteren (10) til «ON» -posisjonen for å slå på.  
• Kort trykk på MP3 / FM-velger (8) til MP3-modus hvis det er nødvendig. 
• Ikonet "USB" eller "SD" vises på skjermen. 
• LOAD vises på skjermen og 4 sekunder senere kan du høre MP3-

ene. 
• I MP3-modus: 
• Nummerknapp 0 - 9 kan brukes til å velge en bestemt MP3-fil (for 

eksempel, 
• Trykk kontinuerlig på knappene 1 + 6 + 8 for å velge den 168. 

MP3-filen, men hvis 
• Antall MP3-filer er mindre enn 168, det vil fortsette å spille gjeldende MP3-fil). 

• knapp: kort trykk for neste MP3-filspilling, lenge trykk for å spole fremover. 

• • knapp: kort trykk for forrige MP3-filspilling, lenge trykk for å spole tilbake. 

• • knapp: kort trykk for å spille eller pause. 
 
 

LED LOMMELYKT 
 

• Trykk på og hold nede LED-lommelykt-bryteren (2) får å slå på lys LED. 
• Slipp knappen for å slå den av. 

 

AUX FUNKSJON 
Koble til radioen (6-lydinngang) og datamaskinen via en 3,5 mm 
mannlig lydkontaktkabel  (se figur 3 - Ikke inkludert). "LINE" og 
"AUX" vises på skjermen. MP3 Lydfiler som finnes i 
datamaskinen din, kan bli hørt på radioen som fungerer som en 
ekstern høyttaler. 
 

FEILSØKING 
• Vennligst trykk på midten av knappen med et lite trykk for å betjene enhet. 
• Ikke sett inn både USB- og TF-kort i enheten samtidig. 
• Når det ikke er noen lydenhet satt inn, fungerer ikke FM / MP3-bryteren (8).  

Enheten spiller bare FM-radio. 
• For å sikre levetiden til radioen din, vær så snill å lade opp radioen når 
• lyden er forvrengt eller volumet er svakt. 

 



BATTERI INSTALLASJON OG LADING 
• Kontroller at batteriet er riktig installert i henhold til figurene som er vist nedenfor. 
• Når du leser USB / TF-kort periodisk eller "OFF" -ikonet vises på 

 skjermen, indikerer at batteriet er lavt, og du må lade batteriet ved å bruke USB-
ladekabelen. 

• Slå PÅ / AV-bryteren (10) til «AV» -posisjonen for å slå av enheten. 
• Koble den ene siden av USB-kabelen til DC-ladekontakten (3) og en annen side 

 med USB-kontakten på datamaskinen eller USB-adapteren). Og kontroller at 
apparatet er slått på. 

• Når du lader, lyser LED-ladeindikatoren (16). Ellers betyr det feil på batteriladningen, 
du bør sjekke tilstanden til USB-ladekabelen eller hvis apparatet er slått på. 

 

Ladetid før første bruk:                                5 timer 
Ladetid for neste bruk:                                 3 timer 

 
   

 
 

 
 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

• Batteritype: 1 x BL-5C oppladbart litiumionbatteri, inkludert, 3,7  V 800 mAh 
• Frekvensbånd: 87,5 - 108 MHz 
• Lydformat: MP3 
• Autonomi: 2 - 8 timer i henhold til valgt volum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVARSLER 
 Ikke bruk radioen med USB / SD-spiller for noe annet enn det som er beregnet. 

 Hold det vekk fra varmekilder, direkte sollys, fuktighet, vann eller andre væsker. 

 Koble den fra USB-kontakten etter fullføringsladning. 

 Ikke utsett det for sterke påvirkninger, og kast det ikke. 

 Ikke bruk den under høy temperatur. 

 Ikke slipp, kortslut, endre, demontere eller punktere det. 

 I tilfelle av abnormiteter (bulge, varme, etc.) under lading, koble fra USB-kontakten, 

 slutte å bruke den og ta den til en kvalifisert tekniker. 

 Alle reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker. 

 Det er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 Litiumionbatterier kan enkelt ødelegge, antennes eller eksplodere når de blir utsatt 
for       

 høye temperaturer eller direkte sollys. 

 Ikke demonter eller modifiser batteriet. Batteriet inneholder sikkerhet og beskyttelse 

 enheter som, hvis de er skadet, kan føre til at batteriet genererer varme, eksplodere 
eller antennes. 

Sikker bruksanvisning for batteriet 
 
OPPMERKSOMHET 

• Batteriet bør ikke fjernes før det ikke er helt utladet. 
• Batteriet må fjernes fra apparatet før det er skrotet 
• Apparatet må kobles fra strømforsyningen når batteriet fjernes. 
• Ikke koble enheten når du har fjernet batteriet. 
• Batteriet må kastes trygt. 

 
For å fjerne batteriets litium, følg fremgangsmåten i del «Batteriinstallasjon og 
lading ». 
 
 

ADVARSEL: Du bør ikke kaste bort denne enheten med husholdningsavfall. 
Et selektivt samlingssystem for denne typen produkt implementeres av din lokale 
autoriteter. Ta kontakt med dine lokale myndigheter for å finne ut hvordan og hvor 
samlingen tar plass. Disse begrensningene gjelder fordi elektriske og elektroniske 
enheter inneholder farlig stoffer som har skadelige effekter på miljøet eller 
menneskers helse og må være resirkuleres. 

 
Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske enheter samles selektivt.  
De symbolet viser en søppelbeholder krysset ut med et X-symbol. 
 
Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten, ettersalgsservice, eller en 
person som er kvalifisert i dette området for å unngå ulykker som oppstår. 
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