Retro Mini MP3/FM Radio
Model: L-088

Кратко ръководство за употреба
В комплекта:
* 1бр. Diva Retro Mini MP3/FM Radio L-088
* 1 бр. батерия BL-5C
* 1 бр. Мini USB захранващ кабел
* 1 бр. 3.5 мм аудио кабел за AUX връзка
* 1 бр. кратко ръководство за употреба

Изглед на продукта и функции:

1. Бутон за контрол на звука USB порт за възпроизвеждане на музика от USB
памет
2. Вкл./Изкл. на LED фенерче МicroSD слот за възпроизвеждане на музика от
MicroSD карта памет
3. DC 5V Mini USB порт за зареждане
4. USB порт за възпроизвеждане на музика от USB памет
5. Бутон "REPEAT": В режим МP3, при първо натискане започва да се повтаря
само текущата песен (ОNE), при второ натискане започват да се повтарят
всички песни от дадената папка (FOLD) и при трето натискане започват да се
повтарят всички песни (АLL)
6. AUX вход за възпроизвеждане на музика от външен източник на сигнал MP3 плеър, смартфон, таблет и т.н.
7. Изход за слушалки

.

8. Бутон МОDE: Бутон за превключване между различните режими USB/MicroSD/FM/AM/AUX .
9. МicroSD слот за възпроизвеждане на музика от MicroSD карта памет
10. Бутон за Вкл./Изкл. на устройството
11. Дисплей
12. Бутони 0-9: В режим MP3, тези бутони могат да бъдат използвани за
избиране на конкретна песен (Например: последователно натискане на бутони
2+5+8 избира песен номер 258). В режим FM/AM Радио, тези бутони могат да
бъдат използвани за избиране на конкретна честота (Например:
последователно натискане на бутони 8+7+8 избира честота 87.8 МHz).
13. Бутон
: В режим MP3, кратко натискане връща предишната песен, а
продължително натискане превърта текущата песен назад. В режим FM/AM
радио, кратко натискане връща предишната радио станция.
14. Бутон
: Кратко натискане пуска или паузира възпроизвеждането. В
режим FM/AM Радио, продължително натискане за 3 секунди стартира
автоматично търсене и запаметяване на наличните радио станции. Това
се налага когато отидете на ново място или когато преди това батерията
на устройството е била напълно изтощена.
15. Бутон
: В режим MP3, кратко натискане сменя към следваща песен, а
продължително натискане превърта текущата песен напред. В режим FM/AM
радио, кратко натискане сменя към следващата радио станция.

Зареждане на батерията и характеристики:
Когато при възпроизвеждане от USB памет или MicroSD карта памет започне
прекъсване във възпроизвеждането или дисплеят започне да премигва, това
означава, че батерията трябва да се зареди. Включете захранващият кабел
към компютър, лаптоп, външна батерия или USB захранващ адаптор (не е
включен в комплекта), за да започне зареждане на батерията. По време на
зареждане LED индикатор ще свети.
Устройството чете МP3 файлове от външна USB памет или MicroSD карта
памет. FM диапазон: 87.5 - 108 МHz.
Радиото винаги стартира по подразбиране винаги стартира режим FM Радио.
Когато устройството е включено и не възпроизвежда нищо за повече от 45
секунди, дисплеят почти изгасва и устройството влиза в режим на пестене на
енергия.

Декларация за съответствие
Вносител:

Дигитален Свят ООД

Адрес:

гр. София, ул. Тинтява 15-17

Тел.

02 9629435
декларираме на собствена отговорност, че продукт:
DIVA Портативен FM Радио Приемник с МР3 функция
Модел: L-088

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма
Shenzhen Liarchuangjia Electronics Co., Ltd

и е в съответствие със следните стандарти:
ЕN 55022:2010+AС:2011
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от
Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. с изброените стандарти.
Установено е съответствие с EMC Директива 2004/108/ЕC. Това дава
възможност да се използват CE маркировка за доказване съответствието с
посочената директива.

гр. София, 18.11.2017 г...
/Цветков/...............................
(място и дата на издаване)
(фамилия и подпис)

