
4-FUNKTIONS SPELARE

INSTRUKTIONSMANUAL

Vatten och damm tålig MP3/Bluetooth/AUX/FM spelare

med trådlös fjärrkontroll

Vänligen läs denna instruktionsmanual innan användning
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Del Funktioner

● 1 Spelare

● 2 Öppnings- och stängningsbart lock

● 3 3,5 mm Aux input uttag för MP3-spelare

● 4 Power-knapp med LED-lampa/Funktionslampa (Röd/Blå)

● 5 USB kontakt

● 6 Plats för Smartphone och MP3 m.m.

● 7 Inre vatten- och damm tätning

● 8 Transparent lock

● 9 FM antenn
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Funktionsbeskrivning spelare:

Knappar Knappfunktion

Power Ström PÅ/AV.

Volym

upp
Öka volymen. Håll in knappen så ökar volymen kontinuerligt till max volym.

Volym

ner
Sänk volymen. Håll in knappen så sänks volymen kontinuerligt till min volym.

EQ
Knapp för lägesväxling. Tryck upprepade gånger för att växla

uppspelningsläget, så som vanligt, Jazz, Rock osv.

MODE Växlingsknapp för att växla mellan Bluetooth läge och MP3 läge.

PREV

Knapp för att spela upp föregående låt. En kort knapptryckning i MP3 och

Bluetooth läge växlar till föregående låt. I FM läge växlar en kort

knapptryckning till föregående radiostation. I Line-in läget har kort

knapptryckning ingen funktion. Medan en lång knapptryckning spola tillbaka

låten.

NEXT

Knapp för att spela upp nästa låt. En kort knapptryckning i MP3 och

Bluetooth läge växlar till nästa låt. I FM läge växlar en kort knapptryckning

till nästa radiostation. I Line-in läget har kort knapptryckning ingen funktion.

Medan en lång knapptryckning spolar fram låten.

Indikator LED-lampa (Power-knapp)

Mode Status Röd LED Blå LED

Bluetooth mode

Spelar upp Lyser inte Blinkar sakta

Ansluten Lyser inte Fast sken

Inte ansluten/söker Lyser inte Blinkar snabbt

MP3 mode Spelar upp Blinkar sakta Lyser inte
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Paus Fast sken Lyser inte

FM mode -- Fast sken

AUX mode -- Fast sken

Funktionsbeskrivning fjärrkontroll:

Knappar Knappfunktion

Power Ström PÅ/AV.

Volym

upp

Knapp för att öka volymen. Håll in knappen och volymen ökar kontinuerligt till

max volym.

Volym

ner

Knapp för att sänka volymen. Håll in knappen och volymen sänks kontinuerligt

till minimum volym.

EQ
Knapp för lägesväxling. Tryck upprepade gånger för att växla

uppspelningsläget, så som vanligt, Jazz, Rock osv.

MUTE Stäng av volymen.
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MODE
Växlingsknapp för att växla mellan Bluetooth läge och MP3 läge.

Vänster

Knapp för att spela upp föregående låt. En kort knapptryckning i MP3 och

Bluetooth läge växlar till föregående låt. I FM läge växlar en kort

knapptryckning till föregående radiostation. I Line-in läget har kort

knapptryckning ingen funktion. Medan en lång knapptryckning spola tillbaka

låten.

Paus

En kort knapptryckning i MP3 och Bluetooth läge växlar man mellan spela upp

och pausa. I Line-in läget har kort knapptryckning ingen funktion.

Höger

Knapp för att spela upp nästa låt. En kort knapptryckning i MP3 och Bluetooth

läge växlar till nästa låt. I FM läge växlar en kort knapptryckning till nästa

radiostation. I Line-in läget har kort knapptryckning ingen funktion. Medan en

lång knapptryckning spolar fram låten.
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