GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL BR 28
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LCD Display
USB-ingang
SD-kaartsleuf
Knop UHR
Knop MIN
Knop STUNDE
Knop UP
Knop DOWN
Knop ZEIT
Knop PLAY/PAUSE
Knop Sender▼
Knop Sender▲
Luidspreker
Schroef voor batterijvak
Volume Regelingr
Stuur houder
Functieschakelaar
Batterij-indicator LED

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Het apparaat niet gebruiken terwijl u in het wegverkeer bent. Het wegverkeer vereist
verhoogde aandacht. Het Luisteren naar luide muziek leidt af.
• Batterijen en verpakkingsmaterialen horen niet bij het gewone huisvuil. De batterijen
moeten naar een inleverpunt voor oude batterijen worden gebracht. De gescheiden
verwerking van verpakkingsmaterialen spaart het milieu.
• Het apparaat is geschikt voor buitengebruik, maar mag niet aan hevige regenval of
extreme hitte worden blootgesteld..
AUB TEVOREN DE EERSTE B´GEBRUIK INSTALLEREN DE ACCU EN LAAD DEZE OP
• Het apparaat gebruikt een oplaadbare lithium-ion batterij: 3,7V / 800 mAh
（Afmetingen: 5,5 mm x 34 mm x 53 mm), meegeleverd.
• Draai de schroef (14) op het batterijdeksel met een muntstuk en verwijder het deksel van
het batterijcompartiment.
• Plaats de batterij in het batterijcompartiment. Let op de positie van de contact.
• Plaats het deksel van het batterijvak en draai de schroef (14) vast.
• Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan de USB-ingang (2) en op een Computer.
Tijdens het opladen de batterij-indicator (18) brandt rood. Wanneer de batterij volledig is
opgeladen, brandt de LED groen. Ook het gebruik van een geschikt stekkerdoos adapter
is mogelijk.
BATTERIJVERVANGING
• Als u geen gebruik van het apparaat voor een langere periode, verwijder de batterij uit het
batterijcompartiment.
OP DE FIETS
• Breng de bijgeleverde fietshouder (16) links of rechts op het stuur aan. Draai hiervoor de
schroef volledig uit en klap de fietshouder open. Plaats de houder op de gewenste positie
op het stuur; de open zijde van de houder moet daarbij naar het voorwiel gericht zijn. Let
erop dat de rubberen inleg is aangebracht, om een veilige bevestiging te garanderen en het
stuur tegen beschadiging beschermd is

• Klap de houder dicht en draai de schroef vast.
• Schuif het apparaat op de houder, tot het vastklikt.
• Om het apparaat weer weg te nemen, duwt u de ontgrendeling opzij en schuift u het
apparaat uit de houder.
RADIOMODUS
• Make de functieschakelaar (17) naar de positie Radio, het display (1) geeft
de radiofrequentie.
• Draai aan de volumeknop om het volume aan te passen.
• Houd de toetsen (12) Sender▲ of (11) Sender▼ langer ingedrukt om de automatische
zenderzoek functie te activeren.
•Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, kunt u deze zo nodig via dezelfde toetsen
(12) Sender▲ en (11) Sender▼ handmatig fijn afstellen.
USB / SD-KAART AFSPELEN
• Make de functieschakelaar (17) naar de positie USB/SD, het display (1) geeft de klok.
Sluit een USB-stick of SD-kaart met muziek bestanden aan. Voor afspelen en pauzeren,
drukt u op de knop PLAY / PAUSE (10). Druk op de UP-knop (7) om het volgende lied te
bereiken. Druk op de DOWN-knop (8) om het vorige lied te bereiken.
TOON VAN DE TIJD
• In de radiomodus kunt u op de knop (4) UHR drukken om de tijd weer te geven.
Na 3 seconden schakelt de weergave automatisch terug naar de ingestelde frequentie.
INSTELLEN VAN DE TIJD
• De klok heeft een 24-uursweergave. Druk bij uitgeschakelde radio op de knop (9) ZEIT.
Stel de tijd in via de knoppen (6) STUNDE en (5) MINUTE. Druk nog een keer op de
knop (9) ZEIT om het proces af te sluiten.
ACHTERGRONDVERLICHTING VAN HET LC-DISPLAY
• U kunt op een willekeurige knop drukken om de achtergrondverlichting voor 3 seconden
in te schakelen.
INSTRUCTIES VOOR DE MILIEUBESCHERMING
• Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het normale
huisafval worden verwijderd, maar dient naar een inleverpunt voor de
recycling van elektrische en elektronische apparaten te worden gebracht.
Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijzen
daarop.
• De materialen zijn overeenkomstig hun kenmerking recyclebaar. Met het
hergebruik van oude apparaten, de recycling van de afzonderlijke materialen
of andere vormen van recycling levert u een belangrijke bijdrage in de
bescherming van het milieu.
• Informeer bij uw gemeente naar het bevoegde milieupark.
BATTERIJ VEILIGHEID
• Gebruik alleen de opgegeven batterij maten.
• Laad de batterij alleen in overeenstemming met de specificaties.
• Niet verhitten of in het vuur werpen.
• Niet blootstellen aan vochtigheid.
• Veroorzaak geen kortsluiting, explosiegevaar
• Beschadigde batterij vervangen en weggooien

BATTERIJEN VERWIJDEREN
• Batterijen horen niet bij het gewone huisvuil. Als consument bent u wettelijk verplicht oude
batterijen terug te brengen. U kunt uw lege batterijen afgeven bij de inleverpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.
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