T-DJ
STAND-ALONE ACTIVE SPEAKER WITH BLUETOOTH, USB, SD & LED ILLUMINATION

SAMOSTOJNI AKTIVNI ZVOČNIK
BATTERIEBETRIEBENER AKTIV-LAUTSPRECHER MIT BLUETOOTH, USB, SD & LED LEUCHTFLÄCHE
Z BLUETOOTH, USB, SD
STAND-ALONE ACTIEFLUIDSPREKER MET BLUETOOTH, USB, SD & LED PANEEL
IN LED OSVETLITVIJO
SAMOSTOJNI AKTIVNI ZVOČNIK Z BLUETOOTH, USB, SD IN LED OSVETLITVIJO
ENCEINTE ACTIVE AUTONOME AVEC BLUETOOTH, USB, SD & ANIMATION LUMINEUSE

Model T12-44 / 30W RMS

COLUNA AMPLIFICADA AUTÓNOMA COM USB, SD E ILUMINAÇÃO LED
ALTAVOZ ACTIVO AUTONOMO CON BLUETOOTH, USB, SD Y ANIMACION LUMINOSA

PARTY-15PACK
GB - INSTRUCTION MANUAL
F - MODE D’EMPLOI
D - BEDIENUNGSANLEITUNG
NL – HANDLEIDING
SL – NAVODILA ZA UPORABO
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Navodila
za uporabo
ES – MANUAL DE INSTRUCCIONES
Imported from China by LOTRONIC SA – Av. Z. Gramme 9 – B-1480 Saintes
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refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

SL
Pozorno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.
Strela s simbolom puščice v enakostraničnem trikotniku je namenjena opozarjanju uporabnika na prisotnost ne
izoliranih nevarnih napetosti v ohišju, ki utegnejo biti dovolj visoke, da predstavljajo nevarnost električnega
šoka.
Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje (servisiranje) aparata.

POZOR:
1. Ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so kozarci ali vaze, na vrhu ali neposredno zraven
aparata. So lahko prevrne, kar povzroči da voda vstopi v aparat. Nikoli ne izlivajte tekočin nad
aparatom. Ne postavljajte majhnih predmetov, kot so kovanci ali sponke za papir, na aparatu, saj bi
lahko padejo v notranjosti aparata. S tem zaženete visoko tveganje za nastanek požara ali življenjsko
nevarne električnega toka! Če tekočina ali predmeti vstope kljub temu v aparat, izvlecite omrežni vtič
iz vtičnice takoj in se obrnite na strokovnjaka.
2. Pri odklopu potegnite samo omrežni vtikač iz vtičnice. Ne vlecite za kabel.
3. Nikoli ne priključujte ali izključujte vtikač z vlažnimi ali mokrimi rokami.
4. Električne naprave morajo biti izven dosega otrok. Bodite še posebej previdni, če so otroci prisotni.
Otroci se ne zavedajo nevarnosti, ki sodelujejo pri predaji električnih aparatov nepravilno. Otroci bi
poskušali suniti predmetov v aparat. Tam je smrtno nevarna nevarnost električnega udara.
5. Aparata ne postavljajte na nestabilno ali premično površino. Osebe se lahko poškodujejo ali se aparat
pri padcu.
©Copyright LOTRONIC 2017
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strokovnjakom, če ste v dvomih načina delovanja ali varnosti izdelka..
9. Izklopite napravo, če jo ne uporabljate za nekaj časa.
Opis zadnje plošče
1. Glasnost Master-ja
2. Glasnost mikrofona
3. ECHO kontrola za mikrofon
4. Vhod za mikrofon
5. Stikalo za LED na woofer-ju ON/OFF
6. Kontrole za nizke in visoke tone
7. FM antena: Raztegnite na celotno dolžino za optimalno sprejemanje
8. AUX vhod preko 3.5mm mini stereo Jack
9. Izbirnik vhodov: Pritisnite ta gumb za preklop med različnimi vhodi (AUX, USB, SD, Bluetooth, FM)
10. REC gumb: Pritisnite ta gumb za snemanje zvoka žičnega ali brezžičnega mikrofona na USB ali SD.
11. REPEAT: Pritisnite za preklop med ponavljanjem trenutne skladbe ali ponovitev vseh skladb.
12. V USB/SD/Bluetooth načinu: pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo. V FM načinu: pritisnite, da
greste na prej shranjeno FM postajo.
13. Predvajanje/pavza v USB/SD/Bluetooth načinu. V FM načinu, pritisnite in držite ta gumb, da začnete
iskanje radijskih postaj in jih samodejno shranite v pomnilnik.
14. V USB/SD/Bluetooth načinu: pritisnite, da greste na naslednjo skladbo. V FM načinu: pritisnite, da
greste na naslednjo shranjeno FM postajo.
15. USB vhod
16. Mini SD card vhod
17. ON/OFF stikalo za vklop sistema
18. AC vhodni priključek
PRIKLOP ŽIČNEGA MIKROFONA
Priključite mikrofon v MIC vtičnico in ga vklopite. Opomba: Če se predvaja glasba iz katerega koli drugega
vhoda, ko je povezan mikrofon ne bo utišal zvoka.
KARAOKE Funkcija
Ta funkcija je na voljo pri vsakem vhodu. Predvajajte skladbe z AUX / USB / SD / FM / Bluetooth, priključite
mikrofon in pojte skupaj.
Vgrajena REC funkcija
1. Priključite mikrofon v MIC IN vhod.
2. Vstavite USB/SD kartico v ustrezno vtičnico. Pritisnite gumb za izbiro vhoda in izberite USB / SD način.
3. Če je kartica USB / SD priključen na zvočnik prvič, bo sistem samodejno ustvari mapo z imenom
"record" za shranjevanje posnetih datotek.
4. Ko ste pripravljeni za snemanje, pritisnite tipko REC za snemanje zvoka z žičnega ali brezžičnega
mikrofona.
Ravnanje z baterijo:
- Napolnite baterijo, preden zvočnik uporabite na prostem, da zagotovite, da se naprava lahko uporablja dlje časa.
LOTRONIC
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vtikač v vmesnik za polnjenje, bo naprava samodejno preklopila
na napajanje, ki ga napaja adapter, in napolni vgrajeno baterijo. Ko napajalnik prekine napajanje, bo
zvočnik prešel na baterijo za naprekinjeno uporabo. Ko napajalnik napolni baterijo, bo vezje v napravi dalo znak o
polnjenju in indikator polnjenja bo zasvetil. Po končanem polnjenju bo indikator zasvetil da je baterija polna in
lahko izklopite napajalnik.
- Baterija ima določeno življenjsko dobo in je zunaj obsega garancije. V splošnih okoliščinah se mora baterija
polniti 8-10 ur.
- Če zvočnika dlje časa ne uporabljate in ga pustite pri miru, napolnite baterijo vsakih šest mesecev,
da se izognete okvari baterije.

USB/SD Delovanje
Hranite zvočnik stran od visokih temperaturah, močnih magnetnih polj in opreme, ki bi lahko imele motnje.
Če zvočnik preneha z delom, ga izklopite in ponovno vklopite ali izklopite USB / SD / MMC kartico in jo
ponovno priključite. Zvočnik se mora postaviti nazaj v normalno stanje.
Največja velikost USB / SD naprave, ki je lahko povezana je 32 GB.
Podprti glasbeni formati: MP3, WMA
FM RADIO FUNKCIJA
1. Vklopite napravo in pritisnite večkrat izbirnik vhoda na napravi in izberite FM funkcijo (na zaslonu se bo
prikazala frekvenca).
2. Pritisnite gumb PREDVAJANJE/PAVZA na napravi ali tipko  na daljinskem upravljalniku da aktivirate
samodejni pomnilnik (radio začne samodejno iskanje razpoložljivih radijskih postaj in jih samodejno shrani).
številka postaje je shranjena odvisna od radijskega signala na vašem območju.
Med iskanjem, pritisnite gumb PREDVAJANJE na daljinskem upravljalniku, da zaustavite iskanje.
3. Uporabite tipke  in  za poslušanje različnih radijskih postaj, ki so shranjene v pomnilniku.
4. Za spremembo nastavljeni postaj uporabite številčnico na daljinskem upravljalniku.
Na primer, da poiščete postajo na številki 12, najprej pritisnite 1 in nato 2.
BLUETOOTH DELOVANJE
1. Vklopite napravo in pritisnite tipko za izbiro vhoda na enoti in izberite funkcijo Bluetooth.
2. Aktivirajte Bluetooth funkcijo na zunanji napravi, ki je v paru.
3. Začnite iskanje naprav. Naprava prikaže kot "BT SPEAKER".
4. Pritisnite za začetek predvajanja in gumbe  in  za izbor skladb.
Odpravljanje težav
Če pride do težave, sledite navodilom v spodnji tabeli. Če se težava še vedno ni mogoče odpraviti, se
obrnite na prodajalca.
Težava
Ni zvoka, zvočnik je
vklopljen
Ni zvoka iz
mikrofona
Ni zvoka po vstavitvi
USB/SD kartice
Zvočnik naredi
glasne zvoke

Možen vzrok
1. Ni vhodnega vira
2. Prenizka glasnost
1. Slabo priključen mikrofon
2. Mikrofon izklopljen
3. Glasnost mikrofona prenizka
1. Nepravilna oblika datoteke
2. Slabo priključen USB/SD kartica
1. Mikrofon vklopljen, vendar
lahko preblizu zvočnika
2. Mikrofon vklopljen, vendar se ne
uporablja.
3. Glasnost mikrofona previsoka
4. Mobilni telefon se uporablja
preblizu zvočnika
5. Druge brezžične naprave so lahko
zelo blizu zvočnika.

Rešitev
1. Priključite AUX signal
2. Prilagodite glasnost
1. Priključite mikrofon pravilno
2. Vklopite mikrofon
3. Povečajte glasnost mikrofona
1. Format datoteke mora biti MP3
2. Priključite USB/SD kartico pravilno
1. Naj bo mikrofon 2m stran od
zvočnika
2. Izklopite mikrofon če ni v uporabi.
3. Prilagodite glasnost mikrofona na
nižjo
4. Imejte mobilni telefon stran od
zvočnika, medtem ko kličete.
5. Imejte zvočnik stran od
drugih brezžičnih naprav

Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje.
Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.
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GARANCIJSKA IZJAVA
Naprava ima 12 mesečno garancijo, ki začne teči z dnem izročitve, kar dokažete z originalnim
računom in potrjenim garancijskim listom.
Podjetje TDCom d. o. o. jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo blaga potrošniku. Izdelek bo brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim
namenom in navodili za uporabo. Podjetje prav tako jamčimo, da bomo na vašo zahtevo, če bo
podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na
izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem
roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali.
Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in
računom. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancija preneha zaradi neupoštevanja priloženih navodil; malomarnega ravnanja z izdelkom;
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba; poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev
po krivdi kupca ali tretje osebe; poškodbe zaradi poplave, vlage, požara, udarca strele.
Garancija ne velja za popravilo napak ali nadomestila za transportne poškodbe, škodo zaradi
neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne instalacije, neupoštevanja navodil za
uporabo (npr.: priklop na napačno napetost električnega toka), pretirana ali nepravilna uporaba,
neupoštevanje predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (pesek, kamenje, prah), uporaba sile ali
tuji vplivi (npr.: poškodba zaradi padca naprave) ter običajna obraba zaradi uporabe. Veljavnost
garancijskih zahtevkov preneha, če so bili na napravi že izvajani posegi s strani neusposobljenih oseb.
Čas zagotovljenega servisiranja je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele in
traja 3 leta po preteku garancijskega roka.

GARANCIJSKI LIST
Podatki o kupcu:
Ime in priimek: _________________________
Naslov:_______________________________
Pošta:________________________________
Podatki o proizvodu:
Proizvod: _____________________________
Serijska številka: _______________________
Datum izročitve: ________________________
Kraj prodaje:___________________________
Žig in podpis:__________________________

Servis: TDCom d.o.o., Delavska ulica 20, 3000 Celje | Kontakt: 041 214 155

