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Kedves Vásárlónk!
Új, beépített Bluetooth® hangszóróval rendelkező
dohányzóasztala teljesen újraértelmezi a modern
életmódot. A vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolat 
az összes formátumú hangfájlok, valamint az A2DP
szabvány átvitelét is támogatja. 

Amennyiben más hordozható készüléket, pl. MP3-
lejátszót és táblagépet, Bluetooth® funkció nélkül
szeretne a hangszóróhoz csatlakoztatni, azt 
a hangszórón egy 3,5 mm-es jack audio aljzat 
és egy USB-csatlakozó teszi teszi lehetővé.
A beszerelt akkumulátor közvetlenül a
számítógépről vagy az elektromos hálózathoz
csatla koztatott USB-s hálózati adapter segítségével
tölthető fel.

Különleges zenei élményeket kívánunk Önnek ezzel
a különleges bútordarabbal.

Megjegyzések az útmutatóhoz
A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendel-
kezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a bizton-
sági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk
elke rülése érdekében csak az útmutatóban leírt
módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később
ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is
adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és élet -
veszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra
utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongáló-
dásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.

Ez a jel az elektromos áram használatából
adódó sérülésveszélyre utal.

max
10 kg



3

Biztonsági előírások 
Rendeltetés

A termék dohányzóasztalként és hangszóróként•
szolgál Bluetooth® kapcsolaton keresztül vagy
 közvetlenül csatlakoztatott hordozható lejátszóké-
szülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez,
notebookhoz, MP3-lejátszóhoz, pendrive-hoz,
 memóriakártyákhoz stb. 

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas,•
üzleti célokra nem használható.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények•
között használja.

A termék a következő országokban forgalmazható:
Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyel -
ország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

VESZÉLY gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készü-•
lékek nem megfelelő használatából esetlegesen
bekövetkező veszélyeket. Ezért a terméket gyermek-
ektől tartsa távol.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek•
kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék.
Ügyeljen arra, hogy azokat gyermekek ne húzzák 
a fejükre, és apró részeket ne nyeljenek le belőlük.
Fulladásveszély áll fenn!

Tartsa távol a gyermekeket a terméktől, mert megkí-•
sérelhetnek felmászni rá vagy felhúzódzkodni rajta.

VESZÉLY elektromos áram következtében

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a termé -•
ken. A terméken szükséges javításokat bízza szakem-
berre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűt-
lenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá
válhatnak a készüléket használó személyre nézve. 

Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját•
kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátor
szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak
ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra
lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott,
forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

Hálózatról való üzemeltetés esetén vegye figyelembe: 

Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt,•
pl. vázát a hangszóróra vagy annak közelébe. Az
edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az
elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzat -•
hoz csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő háló-
zati adapterrel (lásd „Műszaki adatok), amelynek
hálózati feszültsége  megegyezik a hálózati adapter
műszaki adataival. 

Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból•
ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az
áramellátásról. A csatlakozóaljzatnak könnyen
 elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén
gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. 

Semmi esetre se nyissa fel a hangszóró burkolatát,•
illetve ne távolítson el alkatrészeket. Ne dugjon
 semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. A burko-
latok belsejében feszültségvezető részek találhatók,
amelyek megérintése áramütést okozhat.

Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ... •
... ha használat közben üzemzavar lép fel, 
... minden használat után, 
... vihar esetén,  
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozó -
kábelt.

Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se•
botolhasson meg benne. 

A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy•
összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol 
forró felületektől és éles szélektől.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély 

Ügyeljen a megfelelő szellőzésre. A készülék olda -•
lainak más tárgyaktól legalább  5 centiméternyi
távolságra kell lennie. 

Használat közben ne takarja le a hangszórót •
(pl. körben lelógó terítővel, függönnyel, ruha -
darabokkal stb.).

Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát, •
a hangszóróra vagy annak közelébe. Gyertyát és 
más nyílt lángforrást minden esetben távol kell
 tartani a terméktől, hogy megakadályozza a lángok
átterjedését.

A termékben lítiumion akkumulátor van. •
Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy
rövidre zárni tilos.
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VIGYÁZAT - sérülés/egészségkárosodás veszélye

A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós hallás-•
károsodást okozhat. Olyan mértékűre állítsa be a
hangerőt, hogy a környezeti zajokat még észlelni
tudja. Mielőtt megkezdené a zene lejátszását, elő-
ször mindig alacsony hangerőt állítson be. Csak
ezután vegye magasabbra a hangerőt, ha szükséges. 

FIGYELEM – anyagi károk

A terméket, valamint a kábelt és a hálózati adaptert•
ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő
és fröccsenő víztől egyaránt. Ne üzemeltesse a
készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú
helyiségekben.

Legyen óvatos az italokkal a hangszóró közelében.•
Ne helyezzen italt a termékre.

A kezelőfelületet ütésálló, rugalmas fedéllel van•
ellátva, amely megakadályozza a folyadékok beju-
tását is. A fedelet lehetőség szerint tartsa zárva. A
gombokat a fedélen keresztül is használhatja.

Ne csatlakoztassa a hangszórót különálló erősítő•
hangszóró-kimenetére, mivel ettől a készülék káro-
sodhat.

Óvja a terméket nagy hőtől, közvetlen napsugár-•
zástól, portól és nedvességtől. Tartson kellő távol-
ságot különféle hőforrásoktól, például főzőlapoktól
vagy a sütőktől.

Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, •
a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány
óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.

Ne helyezze a készüléket rádióállomás vagy mág-•
neses mezők (pl. televíziókészülékek vagy más
 hangszórók) közvetlen közelébe. 

Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát,•
továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol 
a hangszóró közvetlen közeléből. Ezek a hang -
szóróba épített mágnesektől károsodhatnak. 

Az asztal alsó részén található a basszus hangszóró•
és a mélynyomó. Ezeket véletlenül se rúgja meg és
óvja az éles és hegyes tárgyaktól.

A termék tisztításához ne használjon maró vegy-•
szert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztító-
szert. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt
 használjon.

A terméket mindig sima, nem lejtős felületre•
helyezze. 

Ne álljon és ne üljön a termékre, mivel az felborulhat•
vagy károsodhat.  

Puha és egyenes felületen szerelje össze a terméket;•
helyezze alá a szállítási kartont, hogy ne karcolódjon
meg vagy ne sérüljön meg az asztal felülete.

Csak az útmutatóban leírt módon használja a termé -•
ket, ne használja terhelje túl. 

Powerbankként használva:

A termék és a csatlakoztatott mobil készülék a töltés•
során felmelegszik. Ne takarja le a készülékeket.

Ne használja a terméket robbanásveszélyes gázok•
közelében.

Hordozható USB-készülékekhez integrált 5,0 V/0,5 A•
bemeneti feszültségű akkumulátorokkal használ-
ható. 
Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni
vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. 
A hagyományos elemeket feltölteni tilos! 
Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas
 akkumulátor-kapacitású készülékek töltésére 
a termék nem alkalmas. 

A terméket csak akkor használja powerbankként, ha
még rendelkezik elegendő akkumulátor kapacitással.
Igény szerint csatlakoztassa megfelelő hálózati adap-
terrel a villamoshálózatra.

A típustábla a készülék alján található.
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Megfelelőségi nyilatkozat



6

Termékrajz (tartozékok)

mélynyomó

kontroll-lámpa

basszus hangszóró

3 db
asztalláb

TF

USB-A-bemenet
„powerbank“

micro-USB hálózati csatlakozó

memóriakártya foglalat

be-/kikapcsolás, 
lejátszás elindítása/szünet,

üzemmódváltás

előző szám,  
hangerő csökkentése

következő szám, 
hangerő növelése

kontroll-lámpa

be-/kikapcsolás, 
lejátszás elindítása/szünet,

üzemmódváltás előző szám,  
hangerő csökkentése

következő szám, 
hangerő növeléseKezelőfelület

Fedél

audiokábel

töltőkábel
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Üzembe helyezés
Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében
csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt
töltse fel teljesen az akkumulátort.

Akkumulátor töltése

A hangszóró akkumulátorát az elektromos hálózatról
egy es hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül
vagy közvetlenül egy számítógépről lehet feltölteni.

1.      Nyissa fel a kezelőfelület fedelét.

TF

2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel micro-USB
dugóját a DC5V aljzathoz, az USB-A dugót pedig 
az USB-s hálózati adapterhez (illetve a számítógép
vagy hasonló készülék USB-portjához).

A kontroll-lámpa pirosan világít. A lemerült akku -
mulátor általában kb. 4 óra alatt tölthető fel. 
A kontroll-lámpa kialszik, mihelyt az akkumulátor
 teljesen feltöltődött.

3.     Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból,
és az USB-töltő kábelt a készülék aljzatából. 

4.     Védje a kezelőfelületet a fedél lecsukásával.

A lejátszási idő  Bluetooth® kapcsolaton keresztül 
a maximális hangerő 60 %-án kb. 5 óra.

•  A hangszórót használhatja, miközben 
az akkumulátor töltődik, így azonban
 hosszabb ideig tart a feltöltés. 

•  Az akkumulátor teljes kapacitásának
 meg tartása érdekében az akkumulátort
havonta egyszer töltse fel teljesen akkor 
is, ha a készüléket nem használja.

•  Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti
 hőmérsékleten töltse.

•  Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsék-
leten tart a leghosszabb ideig. Minél alacso-
nyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövi-
debb a lejátszási idő. 

TF

PC/Mac
USB

Összeszerelés
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Használat
Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Néhány másodpercig tartsam

lenyomva a M gombot.
A hangszóró bekapcsolódik. Néhány hangjelzés
hallatszik, a kontroll-lámpa gyorsan kéken villog
és a készülék automatikusan  Bluetooth® készü-
lékhez csatlakozási módban van.
Ha a hangszóró korábban csatlakoztatva volt és 
a csatlakoztatott készülék a közelben van, az új
kapcsolat automatikusan létrejön.

Kikapcsolás: Néhány másodpercig tartsam

lenyomva a M gombot. 
Néhány hangjelzés hallatszik, a hangszóró
 kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás funkció

A felesleges áramfogyasztás elkerülése érdekében 
a hangszóró automatikusan kikapcsolódik, ha 8 percig
nem fog jelet.

Zenelejátszás

A hangszóró az összes szokásos fájlformátum leját -
szására alkalmas, melyet az Ön lejátszókészüléke
támogat. A hangszóró támogatja az A2DP hangát viteli
szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb
 forgalomban lévő hordozható készülék támogat,
 kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye
a vezeték nélküli sztereo hangátvitelt Bluetooth®

 kapcsolaton keresztül.

•  Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt
manuálisan kell aktiválni a hordozható
 készüléken. Ehhez olvassa el a hordozható
készülék használati útmutatóját.

•  Hordozható készüléktől függően előfordulhat,
hogy a lejátszás első elindítása a hangszóró-
rókról nem működik. Ebben az esetben
 manuálisan indítsa el a lejátszást. A lejátszás
megszakítása és újraindítása ezt követően
minden készülékkel működik. 

Indítsa el a lejátszást úgy, hogy hordozhatóm

 készülékén kiválasztja a megfelelő funkciót.

A lejátszás megszakításához nyomja meg rövidenm

a M gombot a hangszórón.

A lejátszás folytatásához nyomja meg újra m

a M gombot a hangszórón.

Zeneszám kiválasztása

A következő számra való ugráshoz nyomja megm

röviden a /V+ gombot.

A szám elejére ugráshoz nyomja meg röviden m

a /V- gombot.

Az előző számra ugráshoz nyomja meg kétszerm

röviden a /V- gombot.

Hangerőszabályozás

A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva m

a /V+ gombot, amíg be nem állította 
a kívánt hangerőt. Ha elérte a maximális
 hangerőt, egy hangjelzés hallható. 

A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva m

a /V– gombot, amíg be nem állította a kívánt
hangerőt. Ha elérte a legalacsonyabb hangerőt,
egy hangjelzés hallható.

Bluetooth® képes készülék csatlakoztatása 

A hangszórón keresztül zenét játszhat le Bluetooth®

funkcióval ellátott hordozható eszközökről (mobil -
telefonról, táblagépről).

• A Bluetooth® két készülék közti vezeték nélküli
adatátvitelt jelent. Ennek során egyszerű
adatok, zene és  fényképek vihetők át. 
Videók átvitele nem lehetséges. A jelenleg
 forgalomban lévő,  legtöbb mobiltelefon és
táblagép rendelkezik Bluetooth® funkcióval.   

• Adott esetben jelszó használata szükséges.
Ekkor adja meg a következő négy számjegyet:
0000.     

• Minden esetben vegye figyelembe a hordoz-
ható készülék használati útmutatóját. 

Tartsa lenyomva a M gombot addig, amíg1.
felhangzik egy visszaigazoló hangjelzés. 
A kontroll-lámpa gyorsan kéken villog.

Kapcsolja be hordozható készülékét. 2.

Indítsa el hordozható készülékén az eszközkeresés3.
funkciót. 

Válassza ki a TCM 384061 lehetőséget a listából, és4.
csatlakoztassa a készüléket. 

Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, egy rövid
visszaigazoló hangjelzés hallható. A kontroll-lámpa
most lassan, kéken villog.  
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Ha időnként kikapcsolja a hangszórót, az a
bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a
Bluetooth® készülékhez, amennyiben a készülék
a közelben van, be van kapcsolva, továbbá azon
a Bluetooth® funkció aktiválva van. 

Bluetooth® kapcsolat bontása 

Egyszerre mindig csak egy készülék csatlakozhat
 Bluetooth® kapcsolattal a hangszóróhoz. Ha egy másik
készüléket szeretne csatlakoztatni, bontsa  először
hordozható készülékén a már fennálló kapcsolatot.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses
sugárzás működési zavarokhoz vezethet. 
Ha a készülék nem kapcsolódik, végezze el a reset
műveletet: 

Távolítsa el a készüléket az elektromágnesesm

sugárzás hatóköréből és indítsa újra. 

Üzemmód kiválasztása

Ha a hangszóróhoz nincs másik készülék csatlakoz-
tatva, akkor automatikusan  Bluetooth® üzemmódba
kapcsol, és keresi a megfelelő jelet a csatlakozáshoz.

Csak akkor tud másik üzemmódba kapcsolni, ha
a megfelelő bemenethez készülék csatlakozik.

Ha más üzemmódot választ a  Bluetooth® helyett,
a kontroll-lámpa folyamatosan kéken világít. 

Az aktuális üzemmódtól és a csatlakoztatottm

készülékektől függően a hangszóró automati-
kusan a kívánt üzemmódba kapcsol, vagy 2-szer
röviden nyomja meg a M gombot.

Ha a hangszóró behelyezett TF-kártya esetébenm

nem kapcsol át automatikusan, akkor húzza ki
rövid időre a TF-kártyát, majd ismételten helyezze
vissza.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomjam

meg egyszer röviden a M gombot. 

Más készülékek csatlakoztatása
Mobil készülékek az AUX aljzaton keresztül

Csatlakoztassa a mellékelt audiokábelt (3,5 mm-es1.
jack csatlakozó) a hangszóró AUX-bemenetéhez
és a lejátszókészülék fejhallgató csatlakozójához. 
Néhány hangjelzés hallatszik.
Az üzemmód automatikusan átkapcsol AUX
 üzemmódba. A Bluetooth® kapcsolat megszakad.

Kapcsolja be mindkét készüléket alacsony2.
 hangerőn.

Szükség esetén kapcsolja át az üzemmódot 3.
a hangszórón úgy, hogy 2-szer röviden megnyomja
a M gombot.

Indítsa el és szabályozza a lejátszást a lejátszó -4.
készüléken.

A hangerő a hangszórón lévő V+/– gombokkalm

 szabályozható.

A M gomb 1-szeri rövid megnyomásávalm

elnémíthatja a hangot, de a lejátszókészüléken
továbbra is folytatódik a lejátszás. A M
gomb ismételt megnyomásával megszüntetheti 
a némítást.

A kapcsolat bontása előtt kapcsolja ki mindkétm

készüléket.

TF

MP3
Phone
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Memóriakártya TF-en keresztül

Helyezze be a memóriakártyát a TF foglalatba.1.
A Bluetooth® kapcsolat ezáltal automatikusan
megszakad. 

Szükség esetént kapcsolja át az üzemmódot 2.
a hangszórón úgy, hogy 2-szer röviden megnyomja
a M gombot.

Indítsa el és szabályozza a lejátszást a hangszórón3.
a „Zenelejátszás” fejezetben leírtak szerint.

Kapcsolja ki a hangszórót, mielőtt eltávolítja m

a memóriakártyát.
A kártya eltávolításához nyomja azt kissé 
a foglalatba, majd engedje el, így aktiválhatja 
a rugós kiadó-mechanizmust.

Pendrive USB/ aljzaton keresztül

Helyezzen egy pendrive-ot a hangszóró USB/1.
bemenetébe.
A Bluetooth® kapcsolat ezáltal automatikusan
megszakad. 

Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot 2.
a hangszórón úgy, hogy 2-szer röviden megnyomja
a M gombot.

Indítsa el és szabályozza a lejátszást a hangszórón3.
a „Zenelejátszás” fejezetben leírtak szerint.

Kapcsolja ki a hangszórót, mielőtt eltávolítja m

a pendrive-ot. 

TF

TF

Használat powerbankként USB/ aljzaton
keresztül

Lehetősége van az USB-bemeneten keresztül hordoz-
ható készülék csatlakoztatására és azok akkumuláto-
rának feltöltésére. A dohányzóasztal ilyen esetben
powerbankként működik. 

Vegye figyelembe a biztonsági előírásokban található
„Powerbankként használva“ és a „Műszaki adatok”
fejezeteket.

Csatlakoztassa hordozható készülékének töltő -m

kábelét a hangszóró USB/ aljzatájához. 
A Bluetooth®  kapcsolat ezáltal automatikusan
megszakad. 

       A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. 
A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulá-
torának kapacitásától függ. 

TF

MP3
Phone
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Tisztítás
Anyaga ...
... textil: 100% poliészter
… fa: gumifa

Rendszeres ápolás

Rendszeresen törölje le a szennyeződéseket (port,•
morzsát, bolyhokat stb.) a bútorról.

Rendszeres időközönként nedves bőrkendővel•
dörzsölje át a textilhuzatot.
A nedvesség segít megőrizni a szálak rugalmas-
ságát, és a huzat tovább marad szép.

Folteltávolítás

A foltokat, azonnal a keletkezésük után távolítsa•
el. Gyorsan itassa fel a folyadékokat. Soha ne
 dörzsölje egy ponton!

Hagyja teljesen megszáradni a megtisztított •
felületet. Ne használjon hajszárítót!

Végül alaposan törölje szárazra a részeket!•

A termék fa felületeit enyhén benedvesített ruhával
tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás
A készülék nem működik

Lemerült az akkumulátor vagy alacsony a töltési•
szintje (a lejátszókészüléktől függően leolvashatja 
a hangszóró akkumulátorának töltöttségi szintjét a
lejátszókészüléken)? 
Töltse fe a hangszórót a számítógépe USB-portján
keresztül vagy egy csatlakozóaljzaton keresztül 
egy 5V/1A-es hálózati adapterrel (nem tartozék).

Nincs Bluetooth® kapcsolat

Bluetooth® kompatibilis hordozható készüléke?•
Olvassa el a hordozható készülék használati
 útmutatóját is.

Nincs aktiválva a lejátszókészülék Bluetooth® funk-•
ciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén
aktiválja a Bluetooth® funkciót.  Ellenőrizze, hogy 
a hangszóró megjelenik-e a talált készülékek listá-
jában.  Helyezze közel egymáshoz a két készüléket.
 Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készü-
lékeket.

Jelszót kér a lejátszókészülék?  •
Ellenőrizze a beállításokat.

Nincs audiolejátszás

Nincs audiofájl a hordozható készüléken? Nézze meg•
a megfelelő média-mappát. Szükség esetén olvassa
el a készülék használati útmutatóját.

Megszakadt a lejátszás? •
A lejátszás folytatásához nyomja meg újra 
a M gombot a hangszórón.

Túl alacsonyra van állítva a hangerő a lejátszó -•
készüléken?

Túl alacsonyra állította a hangerőt a hangszórón?•

Rossz üzemmódot választott?•



Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor
értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. 
Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen 
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól
 különválasztva hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel
kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hiva-
taltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem 
háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott
 elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgal-
mazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulá -
tor található, amely biztonsági okokból szilárdan be
van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem
lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen
kiszerelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készü-
léket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készü-
léket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják. 

Műszaki adatok
Modell:                          384 061

Hálózati csatlakozó:    bemenet: 5 V 2,5 A
micro-USB
kimenet: 5 V 0,5 A, USB-A
érintésvédelmi osztály: III

Akkumulátorok:           lítiumion akkumulátor 
(az UN 38.3 szerint      7,4 V/2000 mAh, 
tesztelve)                     névleges energia: 14,8 Wh 
       Töltési idő:            kb. 4 óra
       Lejátszási idő:      legfeljebb 5 óra 

(kb. 60 %-os hangerőn)

Felvett teljesítmény:    max. 16 W

Aljzatok bemenet:       USB-A
                                 micro-SD/TF-kártya
                                 AUX 3,5 mm sztereo jack dugó

Erősítő:                         kimeneti teljesítmény: 16 watt

Zajtávolság (SNR):       >83dB

Bluetooth®            
       Verzió:                   5.0 
       Támogatott 
       jegyzőkönyvek:    HSP, HFP, A2D
       Hatótávolság:       kb. 10 m
       Frekvencia-
       tartomány:            2,402 GHz - 2,480 GHz
       Teljesítmény:        <4 dBm

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Gyártó: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 
6361 HB Nuth, The Netherlands

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesz -
tés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk
végre az árucikken.

Kompatibilitás:

Bluetooth® Smart-képes okostelefon vagy táblagép

The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Tchibo GmbH is under license.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth. SIG., Inc.
bejegyzett márkanevei. Ezeket a márkajelzéseket a
Tchibo GmbH licenc alapján használja. Cikkszám: 384 061
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