
                                 Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
    Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
     Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 

 
          София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
          София, бул. “Прага" 22                                                 тел:   851-05-05       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)            тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
          Велико Търново, ул. „Мармарлийска” 35   тел.:  67-03-62 
 

          ИНСТРУКЦИИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  КОЛОНКА  ЗА  ВЕЛОСИПЕД    No. 853115 
 
Технически данни: 
FМ радио: 87-108MHz 
Захранване: вградена батерия 
Зареждане: 5V  USB  4h 
Говорител: THD+N=0.15%     3W 
  SNR=90dB 
Слушалки: THD+N=0.6%   32 
  SNR=90dB 
Тегло:  110 g 
Размер: 90х34mm 
Карта:  micro SD 
 
Бутони: 
М   режим  радио/плеър 
V    регулиране на звука  
І<<  песен или станция назад  ( намаляване на звука след натиснат бутон V ) 
>ІІ  старт/пауза (при продължително натискане  вкл./изкл.)   
>>І  песен или станция напред  ( усилване на звука след натискане на бутон V) 
 
За да включите натиснете и задръжте бутон >ІІ. След 
включване изберете режим радио или MP3 плеър с натискане 
на бутон M. За да  регулирате звука натиснете бутон V и след 
това  І<<  за намаляване или >>І за увеличаване.  
 
В комплекта има стойка и ремъци за закрепване на 
говорителя към кормилото на велосипед. Говорителят трябва 
да е насочен към Вас. Може да използвате и слушалки. 
 
Внимание! 
За да слушате радио трябва да свържете слушалките към 
буксата защото техния кабел служи за антена. 
 
 


