
BOXA BLUETOOTH MAXTON TELICA MX51 . MANUAL DE UTILIZARE

Garantia  este  de 24 luni, in conditiile specificate in certificatul de garantie al productaorului.
Nu este acoperita de garantie utilizare in mod defectuos, in alte conditii decat cele indicate.
Producatorul nu poate fi facut responsabil de orice fel de accidente 

ATENTIE

GARANTIE 

SPECIFICATII

Boxa se oprește automat in 15 minute daca nu este conectată/ utilizată, pentru a prelungi durata de viată a bateriei

Se așteaptă conectarea via bluetooth

Conectat via Bluetooth, sau in mod redare de pe MicroSD

Cand LEDul roșu este aprins intermitent, bateria este descărcată, 
trebuie conectată la un încărcător

LEDul roșu rămâne aprins în timpul încărcării și se stinge cand
 bateria este complet încărcată

LED albastru intermitent

LED albastru aprins permanent

Indicator status baterie intermitent

LED roșu încărcare aprins

INCARCARE 
Se poate încărca de la orice port USB, sau de la un încărcător USB( nu este inclus in pachet)

Alte detalii

Atentionare:
1. Apasă scurt pe butonul Mode, pentru a schimba intre modul de redare Bluetooth sau de pe cardul Micro SD.
2. În cazul în care boxa nu mai răspunde la comenzi apasă  butonul POWER ON timp de 8 secunde pentru a  reseta.
3. Apasă scurt butonul Răspuns/ Respinge pentru a raspunde la telefon, apasă lung pentru a respinge un apel.
4. Suportă MicroSD de maxim 32 GB.
5. Dupa introducere MicroSd, redarea audio pornește automat.

IPX5: Rezistă la umezeala pentru maxim 3-5 minute. NU rezista la scufundarea in apă.IPX5: Rezistă la umezeala pentru maxim 3-5 minute. NU rezista la scufundarea in apă.

indicator bateriemaini libere
Rezistent la apă

FUNCȚII

Conectează cu telefonul 
Setari>Bluetooth>Alege dispozitiv
MX51 TELICA
Conectare reușită
Led ul indicator Albastru ramâne aprins

Apasă liung butonul Pornit/ Oprit, 
pentru a intra in modul de conectare Bluetooth
I
Led ul indicator indica Albastru intermitent

CONECTARE

Alimentare

Buton Redare/ Pauză

Setări inițiale
led indicator

Volum -
 /
Anterior

Răspunde/ respinge apel
Buton comutare Mod Funcționare

Volum + /
Urmator

Buton Pornit/ Oprit

LED Status

VENTUZĂ

Continut pachet

BOXA DE EXTERIOR

CARABINĂCABLU USB


