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           - USB įvestis
 - SD/ MMC įvestis
   - Bosų/ Treble/ MIC garso/ Echo reguliavimas
           - ankstesnis
USB/SD/BT – pajungtame režime, trumpai paspauskite perjungti į ankstesnę dainą, 
spauskite mygtuką apie 3 sekundes greitam persukimui.
FM režime (Pirmą kartą naudojant garsiakalbį, paspauskite ir laikykite mygtuką        2-3 
sekundes automatinei FM radijo stočių paieškai) po to, paspauskite vieną kartą 
„Ankstesnis“ mygtuką, perjungti į ankstesnę radijo stotį.
  – MENU mygtukas (sureguliuoti BASS/Treble/Mic garsą/Echo). Paspauskite 
„Menu“ mygtuką apie 3 sekundes atstatyti gamyklinius nustatymus.
           – Pauzė/Groti
Pauzė/Groti (USB/SD/BT režimuose šis mygtukas sustabdo/atkuria. FM režime – 
trumpai paspauskite  automatinei stočių paieškai/ Sustabdyti paiešką. LINE IN režime šis 
mygtukas jokios funkcijos neatlieka.
                     – garso reguliavimo mygtukas
           – Sekantis
USB/SD/Blue- pajungtame režime, trumpai paspauskite persukti į sekančią dainą, 
spauskite mygtuką apie 3 sekundes, greitam persukimui. FM režime , (pirmą kartą 
naudojant garsiakalbį, paspauskite ir laikykite PAUZĖ/GROTI mygtuką automatinei radijo 
stočių paieškai) vieną kartą paspauskite „NEXT“ mygtuką perjungti į sekančią stotį. LINE 
IN  režime šis mygtukas jokios funkcijos neatlieka.
                  – režimas (trumpai paspauskite perjungti į FM/BT/LINE IN/USB/SD režimus, 
spauskite apie 3 sekundes Išjungti/įjungti Balso režimą.
           – įrašymas (paspauskite ir laikykite apie 3 sekundes paleisti įrašymo funkciją, 
trumpai paspauskite atkurti įrašą. Įrašymo šaltinis mikrofonas, tada išsaugokite įrašymą į 
USB. Taigi, jei norite įrašyti, pirmiausia įjunkite USB, tada įjunkite mikrofoną, kad 
įrašytumėte.

GALINĖ PANELĖ

         – maitinimo mygtukas (ON- įjungti/ OFF – išjungti)
         – maitinimo laidas

         – Line-in  (galima pajungti DVD/MP3/MP4/Mp5/PC        ir kt. garso įrenginius

         – MIC-IN (laidinio mikrofono lizdas)
         – FM antena (sustiprinti FM signalą))

Maitinimas 200 Watts. Max.
Varža 4 Omai+ 4Omai
Optimalus signalas į triukšmą >60 db.
Gryžtamas dažnis : 40HZ – 18KHz.

Priekinė panelė
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