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FUNCŢIA FĂRĂ FIR

PASUL 1: Apăsaţi butonul de pe panoul din faţă pentru selectarea regimului, în 
vederea conectării aplicaţiei Bluetooth. Pe ecran se va afişa sigla Bluetooth.

PASUL 2: Apăsaţi comutatorul pentru activarea aplicaţiei Bluetooth. Dispozitivul 
va efectua scanarea pentru identificarea celor mai apropiate dispozitive Blue-
tooth.

PASUL 3: Apăsaţi pe "V-TAC VT-6215-2" din lista dispozitivelor, în funcţie de tipul 
dispozitivului prin care încercaţi să conectaţi boxa, s-ar putea să fie necesară 
introducerea unei parole. Introduceţi parola respectivă “0000” dacă dispozitivul 
vă cere parolă. Aşteptaţi puţin timp ca dispozitivul să realizeze conexiunea.

PASUL 4: Apăsaţi pe opţiunea "accesoriu Bluetooth" după detectarea şi afişarea 
acestuia pe ecranul smartphonului sau calculatorului. Acum deja puteţi folosi 
aplicaţia Bluetooth pentru funcţia simultană a accesoriului.

 

CONTROLUL DE LA DISTANŢĂ

1. MUTE: Apăsaţi acest buton ca să reduceţi volumul sunetului dispozitivului.
2. Apăsaţi acest buton pentru comutarea diferitelor intrări (AUX, USB, SD, FM şi 
BLUETOOTH), apăsaţi şi ţineţi apăsat acest buton pentru conectarea/deconectarea 
mesajelor vocale.
3. Apăsaţi butonul pentru începerea înregistrării.
4. Apăsaţi acest buton pentru reglarea volumului sunetului dispozitivului.
5. Apăsaţi acest buton pentru conectarea funcţiei pauzelor sau reproducerii înregis-
trărilor, când dispozitivul este în regim USB. În regimul FM, apăsaţi acest buton 
pentru scanarea automată a tuturor canalelor. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru 
comutarea limbii mesajelor vocale, selectând între limbile existente, începând cu 
chineza şi terminându-se cu engleza.
6. Apăsaţi acest buton ca să selectaţi cântecul anterior/canalul anterior.
7. Apăsaţi acest buton ca să reduceţi volumul sunetului dispozitivului.
8. Apăsaţi acest buton ca să repetaţi o anumită funcţie / ca să repetaţi toate 
funcţiile.
9. Apăsaţi acest buton ca să reproduceţi înregistrarea.
10. Apăsaţi acest buton ca să selectaţi următorul cântec/următorul canal.
11. Apăsaţi acest buton pentru comutarea în regim EQ al opţiunilor Normal, Jazz, 
Rock şi POP & Classical
12. 0-9, Taste cu cifre pentru selectarea cântecelor de pe USB/SD/cardul TF.
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CUM SE FOLOSEŞTE FUNCŢIA DE ÎNREGISTRARE:

PASUL 1: Conectaţi dispozitivul şi introduceţi în slot memoria USB Flash sau 
cardul TF.

PASUL 2: Conectaţi şi testaţi microfonul ca să vă asiguraţi că este conectat. 
Dispozitivul va fi gata pentru funcţia de înregistrare după ce vocea dvs. trece 
prin speaker.

PASUL 3:
Apăsaţi butonul 'REC' de pe panoul de telecomandă ca să conectaţi/opriţi 
înregistrarea; puteţi înregistra orice, în funcţie de dorinţa dvs.

Apăsaţi butonul ‘REC/PLAY’ ca să reproduceţi înregistrarea făcută.

FUNCŢIA DE ÎNREGISTRARE

INSTRUCŢIUNI

1. Acest dispozitiv foloseşte baterie reîncărcabilă. Când bateria se descarcă, 
conectaţi dispozitivul la o priză electrică cu o tensiune de intrare potrivită.
2. În timpul încărcării dispozitivului, conectaţi opţiunea AC/DC, iar după finaliza-
rea încărcării, desfaceţi cu atenţie cablul.
3. La prima încărcare a bateriei, lăsaţii-o să se încarce timp de 10 sau 12 ore.
4. Timpul de lucru al bateriei dispozitivului este de la 2 până la 4 ore, în funcţie 
de tipul destinaţiei.

ATENŢIE

1. Ca să păstraţi durata normală de viaţă a bateriei, încărcaţi bateria de fiecare 
dată când este complet descărcată. Dacă nu încărcaţi bateria pe perioade de timp 
mai lungi, aceasta se va deteriora, şi de aceea, trebuie folosită şi încărcată în mod 
regulat.
2. Compania noastră îşi rezervă dreptul de a reînnoi produsul fără nici un preaviz 
prealabil.
3. Dacă aveţi probleme cu acest produs, apelaţi la serviciile unui electrician 
autorizat. Nu deschideţi singuri acest dispozitiv.
4. Din considerente legate de siguranţa, nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna copiilor.
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