
V115  Szuper Basszus Zenegép
AM / FM / SW SZTEREORÁDIÓ

HANG-/ADATRÖGZÍTŐ

Figyelem! Egyes sorozatok működtető/kezelő
szoftvereiben némi eltérés lehet!

 

FIGYELEM!
A készülék bal alsó sarkában levő 3 db gomb jelölése

a lenti szövegben: <<, =, >>

Köszönjük, hogy megvásárolta a V115 készüléket. Használat előtt kérjük, olvassa el alaposan a 
kézikönyvet, és tartsa ezt a könyvet biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából.

Óvintézkedések
A zsebméretű rádióerősítő használata előtt mindenképpen olvassa el az alapvető biztonsági tippeket,
hogy garantálja a termék biztonságos és felelősségteljes használatát.
Olvassa el és értse meg az összes biztonsági irányelvet és használja az információkat. Az eredeti 
lítium akkumulátor használata ajánlott. Kérjük, olyan töltőkészüléket használjon, amelynek 
kimeneti feszültsége 5 V, 500 mA-1000 mA, hogy elkerülje a lítium akkumulátor és az eszköz 
károsodását. Ha a lítium akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, tárolja külön, és ne 
felejtse el havonta egyszer tölteni. Ne engedje, hogy a rádió közvetlenül érintkezésbe kerüljön 
esővel, nedvességgel vagy bármilyen folyadék cseppjével. Kerülje a közvetlen hőforrásokat. Ne 
tegye ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak. Ne ejtse le a terméket vagy kerülje, 
hogy erős nyomás érje azt.

Kezelőszervek elhelyezkedése. (Ld. az eredeti, angol leírás ábráját, a Display-től jobbra haladva.)
Kijelző, MIC (mikrofon), Ki/be kapcsoló, Fülhallgató-csatlakozó, Rádió/magnó üzemmódváltó, 
Audiobemenet, AM / FM sávgomb, SW (RH) sávgomb, TF (microSD) kártyahely, REPEAT / 
Rendszerbeállítás, Hosszan nyomja meg a felvétel meghívásához, USB / Töltő csatlakozó, 
Hangerőgomb, DEL (Törlés) gomb, Következő szám gomb, Lejátszás / Szünet gomb, Előző szám 
gomb, Hangszóró FEL / felvétel gomb, FM / SW antenna.
Megjelenítés a képernyőn. (Ld. az eredeti leírás ábráját.) TF kártya behelyezve, Ismétlés mód, 
Hang effekt mód, Az aktuális zeneszám eltelt ideje, Az aktuális zeneszám teljes időtartama, A 
dalfájl formátuma, Akkumulátor töltöttsége, A dal neve és a szinkron dalszöveg megjelenik, FM 
88.6 MHZ, CH07
A rádióképernyőn történő megjelenítés. Sáv, A rádió sávjában az aktuális rádióállomás elmentve, 
Némítás, Az akkumulátor töltöttségi szintje. A rádióállomás frekvenciája.
A Menü lehetőségi. 定时 关机 中文 English 调节 背光 背光 时间 设置 AM 步进 设置 返回 主 选

择 选择 Espanol, Automatikus tápellátás, Kontraszt, Háttérvilágítási idő, Nyelv, Rekordkészlet, AM
Lépéskészlet, Visszajelzés kikapcsolása, Kontraszt, Háttérvilágítás Ideje.

Bevezetés

Az AM / FM / SW teljes sávú, zsebméretű rádióerősítő egy integrált digitális elektromos hangolású 
rádió, amely MP3 és WMA fájlokat képes lejátszani, többnyelvű menüműveletek, amely szinkron 
módon jeleníti meg a dalszövegekett, támogatja a MIC felvételt, rádiófelvételt, LINE IN felvételt és
sztereó fülhallgatót, újratölthető lítium akkumulátorral működik. (Az akkumulátor cserélhető 
nagyobb kapacitású BL-5C akkumulátorral a hosszabb lejátszási idő elérése érdekében.)
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A kulcsműveletek meghatározása

A gomboknak 3 működtetési módja van: rövid megnyomás, hosszú lenyomás és tartás. Ha 
kifejezetten nem jelezzük, az összes művelet rövid idejű.
Rövid megnyomás: nyomja meg egyszer a gombot, és a funkció elkezdi működni.
Hosszú megnyomás: tartsa nyomva több mint 1,2 másodpercig, és a funkció működni kezd, és csak 
egyszer működik.
Tartás: nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva, amíg meg nem áll, a funkció többszörösen 
működik egy bizonyos frekvencián, például gyors előre / hátra.
A hangerőszabályzó gomb (Volume, +/- jelzésű) használata után, amíg annak ikonja el nem tűnik az
LCD-n, addig a rádió nem fogad be semmiféle új parancsot. A = gomb megnyomása után azonnal 
adható új parancs.

A tápforrás akkumulátor

Helyezze be / cserélje ki az akkumulátort
1. Nyissa fel az akkumulátor fedelét.
2. Helyezze be a lítium akkumulátort a jelzett polaritás szerint.
3. Csukja be az akkumulátor fedelét.
4. Az első használat előtt töltse fel a lítium akkumulátort 6 órán keresztül. Az első feltöltés után a 
töltési időnek kb. 4 órának kell lennie.
(5. Javaslat: használja a mellékelt 5 V, 500 mA töltőt.) Opcionális, nem tartozék!
6. Normál esetben az akkumulátor feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a készülék KI módban van-e. 
Töltés közben az LCD kijelzőn megjelenik a "Töltő képernyő". Az akkumulátor töltöttségének 
villogása jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az 
akkumulátor töltöttségének ikonja nem villog, és az akkumulátor teljes töltöttségét mutatja. Javasolt
ebben a pillanatban 1-2 órán át folytatni a töltést, hogy garantálható legyen a lítium akkumulátor 
maximális töltési képessége.

Az akkumulátor töltöttségi képernyő szimbólumai: 1. Teljes, 2. Közepes, 3. Alacsony, 4. Kimerült

A lítium akkumulátor feltöltése:
1. Külső adapter (nem tartozék). A rádió feltöltéséhez használja a megfelelő adaptert (5 V DC / 500 
mA, USB port).
2. Helyezze be a lítium akkumulátort.
3. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a Micro-USB kábelt a rádióhoz, a másik végét pedig 
az USB adapterhez. 4. Töltés közben az akkumulátor szimbóluma a jobbról balra jelenik meg, és az 
akkumulátor töltésekor leáll. Ezután húzza ki a rádiót és az adaptert.
Megjegyzés: Töltés közben a váltakozó áram zavarhatja a rádiójelek vételét, ezért nem ajánlott a 
rádió használata töltés közben. Ne használja a hálózati adaptert vagy a számítógépet a rádió 
táplálásához zeneszám lejátszása vagy rádió hallgatása közben, amikor az akkumulátor fel van 
töltve. Távolítsa el az akkumulátort vagy töltse fel teljesen 2 havonta, ha a rádiót hosszú ideig nem 
használják.
Számítógéppel töltve:
1. Csatlakoztassa a rádiót a számítógéphez a mellékelt USB kábellel.
2. Töltés közben a kijelzőn megjelenő akkumulátor szimbólum jobbról balra mozog.
3. Az akkumulátor szimbóluma leáll, ha az akkumulátor fel van töltve.
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Rádió működés

Be- és kikapcsolás:
1. Tartsa lenyomva a Bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához.
2. Húzza ki az antennát.
3. A sáv kiválasztásához nyomja meg az AM / FM vagy SW gombot
4. Az eszköz kikapcsolásához hosszan nyomja meg ismét a Bekapcsoló gombot.

Az állomás automatikus keresése és tárolása:
Rádió üzemmódban nyomja meg hosszan a = gombot, a rádió automatikus állomáskeresésbe kezd, 
ill. el is tárolja a találtakat. A rendelkezésre álló állomások automatikusan számozva lettek eltárolva,
alacsonytól és magas frekvenciák felé haladva. A keresés/tárolás befejezte után nyomja meg a > 
vagy a < gombot a tárolt rádióállomások meghívásához és a hallgatásuk megkezdéséhez. Ha 
bármely zavaró rádióállomás automatikusan elmentésre kerül, hosszan nyomja meg a DEL gombot 
a törléshez.

Rádióállomás kézi mentése:
A. Rádió üzemmódban hosszan nyomja meg a > vagy a < gombot a rádióállomások előre vagy 
hátra kereséséhez. Ha rádióállomást vesz, a keresés leáll, és a vett rádióállomás elkezdi a lejátszást.
B. Közvetlenül adja meg a rádióállomás frekvenciáját: Például a rádióállomás frekvenciája 88,5 
MHz. Nyomja meg a 8 és 8 és 5 számgombokat, majd nyomja meg a = gombot a bevitel 
megerősítéséhez. A rádió 88,5 MHz frekvenciára ugrik. (Ha a frekvencia bevitele után nem nyom = 
gombot, akkor késve, de ugyanúgy beáll a kívánt frekvencia. Ha rossz számsort nyom be, pl. FM-
nél 4 db számjegyet, azt nem dolgozza fel a rádió, megmarad a korábbi frekvencia.)
* AM: az 522 kHz + 9 kHz-es lépések érvényesek; Észak-Amerika esetében 520 kHz + 10 kHz-es 
lépések érvényesek.
C. Rövidhullámú működés: A metrikus hullámok sorrendbe állításához nyomja meg az SW gombot:
60 m (4,750 MHz), 49 m (5,950 MHz), 41 m (7,100 MHz), 31 m (9,500 MHz), 25 m (11,650 
MHz), 22 m (13,600MHz), 19 m (15,100 MHz), 16 m (17,500 MHz), 13 m (21,45 MHz).
A metrikus hullám kiválasztása után hosszan nyomja meg a > gombot a rádióállomások 
kereséséhez.
D. Állomások tárolása: Hívja be a rádióállomást a fent leírt A, B vagy C módszer szerint, és 
hosszan nyomja meg a MEMO/"5" gombot addig, amíg a kijelző felső részén, kb. középen levő 
CHxx-nél villogni nem kezdenek a számok. A villogási idő alatt kell bevinni a kívánt memóriahely 
számát, majd az az = gomb kétszeres megnyomásával rögzíthető. A képernyőn megjelenik az 
eltárolt rádióállomás memóriaszáma (CHxx) és a frekvenciája. Bármely eltárolt állomást a 
memóriahely számának, majd az = gombnak a lenyomásával hívhatjuk elő. Az eltárolt állomások a 
« vagy a » gombok lenyomásával pedig sorban hívhatók elő.

AM lépéskészlet:
AM rádió módban nyomja meg hosszan a MENU gombot a rendszer főmenüjéhez, nyomja meg a >
vagy a < gombot az AM Lépés almenü kiválasztásához. Válassza a 9 KHz (Európa) vagy a 10 KHz 
(Észak-Amerika) lépést. Nyomja meg a = gombot a megerősítéshez.

Rádióállomás törlése:
Hívjon be egy rádióállomást, és hosszan nyomja meg a DEL gombot, a kijelzőn megjelenik a 
rádióállomás törlésének megerősítése. Nyomja meg a = gombot az aktuális rádióállomás törlésének 
megerősítéséhez. * Ha a fenti művelet 5 másodpercen belül nem fejeződik be, a rendszer visszatér 
rádió üzemmódba.
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A rádió némítása: Rádió üzemmódban nyomja meg a = gombot, és az áthúzott hangszóró ikon 
villogni kezd a képernyőn, ami azt jelzi, hogy a rádió néma üzemmódban van. A némítás 
kikapcsolásához nyomja meg ismét a = gombot.

Zenelejátszási műveletek

1. Helyezze be helyesen a TF- (microSD-) kártyát MP3 vagy WMA fájl-formátummal.
2. Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
3. A lejátszási módba lépéshez nyomja meg a MODE gombot. A képernyőn megjelenik a zene neve,
formátuma, az eltelt idő stb.
4. A > vagy a < gombbal válassza ki a következő vagy az előző zeneszámot, vagy nyomja meg a 
számbillentyűket a zeneszám kiválasztásához, majd nyomja meg a = gombot a választás 
megerősítéséhez. A készülék közvetlenül a dalszámra ugrik, hogy lejátssza a megfelelő dalt. (Ha a 
dal számának bevitele után nem nyom = gombot, akkor késve, de ugyanúgy megszólal a kívánt dal. 
Ha rossz számsort nyom be, nincs olyan sorszámú dal a memóriakártyán, akkor azt nem dolgozza 
fel a készülék, a korábbi dal továb szól.)
5. Nyomja meg a Repeat gombot egy dal ismétléséhez (egy dal ismétlését ikon is jelzi), vagy 
ismételje meg az összes dalt sorrendben (az összes dal ismétlését is ikon jelzi).

Play Setup*:
* Ezt a gyár állította be. Nem ajánlott újra beállítani.
1. Lejátszás módban hosszan nyomja meg a = gombot, hogy belépjen a Play fő képernyőjébe.
A. Főkönyvtár (Válassza ezt az elemet a könyvtár alatti mappákban lévő dalok kiválasztásához.)
B. Lejátszás mód: Minden megismétlése, Egy ismétlés, Könyvtár ismétlése (válassza ezt a 
lehetőséget, ha csak a kiválasztott mappában lévő zeneszámokat játssza le).
C. Hanghatás (TERMÉSZETES, POP, ROCK, JAZZ, COUNTRY, EXTRA BASS).
D. Visszatérés a főképernyőhöz.
2. A > vagy a < gombbal válassza ki az almenüt, majd nyomja meg a = gombot az almenübe való 
belépéshez. A > vagy a < gombbal válassza ki a megfelelő alpontot, majd nyomja meg a = gombot a
választás megerősítéséhez. A telepítés sikeres lesz, és a rendszer kilép a beállítási módból.

Számítógépes adatátvitel:
Kapcsolja be az eszközt és csatlakoztassa a számítógépet a mikro-USB-kábel segítségével. Nyomja 
meg az eszköz bármelyik gombját, és a számítógép automatikusan telepíti az illesztőprogramot. Az 
eszköz képernyőjén megjelenik a számítógéphez csatlakoztatott ikon, jelezve, hogy a kapcsolat 
sikeres volt. Itt a számítógép el tudja olvasni, lemásolni és törölni tudja a készülék TF-kártya fájljait
(kártyaolvasóként használható), és a számítógép külső USB-hangszórójaként is használható. 
(Előfordulhat, hogy egyes, eltérő konfigurációjú számítógépek nem kompatibilisek!)

Felvételi művelet

MIC felvétel: Helyezze be a TF-kártyát, és kapcsolja be az eszközt. A lejátszási módba való 
belépéshez nyomja meg a MODE gombot. Hosszan nyomja meg a REC gombot a MIC felvétel 
módba lépéshez. Felvétel közben nyomja meg a REC gombot, hogy befejezze és kilépjen a felvételi
módból.
LINE IN Felvétel: Csatlakoztassa a külső audiokábelt (a „Line in” automatikusan azonosításra 
kerül). Ellenőrizze, hogy egy külső dalforrás játszik-e. Állítsa be a külső audio hangerejét, és 
hosszan nyomja meg a REC gombot, hogy belépjen a "LINE IN Recording" menübe. Felvétel 
közben nyomja meg a REC gombot a befejezéshez és a kilépéshez.
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Rádiófelvétel: A rádió üzemmódba való belépéshez és a rádióállomás beállításához nyomja meg az 
FM gombot. Hosszan nyomja meg a REC gombot a rádiófelvétel módba lépéshez. Nyomja meg a =
gombot a felvétel szüneteltetéséhez, nyomja meg a = gombot a felvétel folytatásához. A felvétel 
befejezéséhez és a felvételi módból való kilépéshez nyomja meg a REC gombot.
* Felvétel módban a hangerőt a felvétel előtt beállított szintre rögzíti. Ha megnyomja a Hangerő 
gombot, a hangerő nem változik.
Felvett fájl lejátszása: Tartsa lenyomva a REC FILE "0" gombot a felvett fájl meghívásához. A > 
vagy a < gombbal válassza ki a lejátszani kívánt felvételi fájlt. A "MIC" fájlnév egy MIC rögzítésű 
fájlt jelent; a "LIN" egy LINE I felvételi fájlt jelöl; a "RAD" egy rádiófelvevő fájlt jelent.
Felvett fájl törlése: Tartsa lenyomva a REC FILE "0" gombot a rögzített fájl meghívásához. A > 
vagy a < gombbal válassza ki a törlendő felvételi fájlt. Hosszan nyomja meg a "DEL" gombot, és 
megjelenik a képernyő "Biztosan törli a fájlt". Nyomja meg a = gombot a felvételi fájl törléséhez.

Billentyűzár:
Ha hosszan lenyomja a MODE gombot, a képernyőn megjelenik a zár ikon, amely azt jelzi, hogy a 
rendszer belépett a billentyűzár módba. Más gombok megnyomásakor ezek nem működnek, és a 
képernyőn megjelenik a zár ikon. Hosszan nyomja meg a MODE gombot, és a feloldás ikon 
megjelenik a képernyőn, amely azt jelzi, hogy a gombok fel vannak oldva a zár alól.

Rendszer telepítés

1. Hosszan nyomja meg a MENU gombot a Rendszerbeállítás képernyő megjelenítéséhez. (A 
rendszer automatikusan visszatér a főképernyőre, ha 5 másodpercen belül nem végez műveletet.)
Rendszerképernyő:
a.) Auto power (az automatikus kikapcsolás ideje 0-90 percre állítható).
b.) Kontraszt (a képernyő kontrasztarányát 1-15 szintre lehet állítani).
c.) Háttérvilágítás ideje (a háttérvilágítás normál BE, KI vagy időtartamra állítható).
d.) Nyelv (kínai / angol / spanyol).
e.) Rekordkészlet (tömörítési arány: Egyszerű rekord 64 kbps / Minőség rekord 96 kbps / Super

 rekord 128 kbps).
f.) Vissza (vissza a főképernyőre).
(Megjegyzés: A vásárlók kényelme érdekében a gép alapértelmezett nyelvi beállítása angol.)
2. Miután a rendszer belépett a Rendszerbeállítás képernyőre, nyomja meg a > vagy a < gombot a 
megfelelő alpont kiválasztásához, majd nyomja meg a = gombot az almenübe való belépéshez. A > 
vagy a < gombbal válassza ki a megfelelő alpontot, majd nyomja meg a = gombot a választás 
megerősítéséhez a beállítás befejezéséhez.

Alvó üzemmód kikapcsolása:
Lépjen a rendszerbeállítási képernyőre, nyomja meg a > vagy a < gombot az "Auto Power" 
kiválasztásához, majd nyomja meg a = gombot az alpont beírásához. Nyomja meg a > vagy a < 
gombot az idő beállításához (00-90 perc), majd nyomja meg a = gombot a beállítás 
megerősítéséhez. Ha az alvás kikapcsolása sikeresen be van állítva, a képernyőn megjelenik az 
időzítés leállítása ikon, amely jelzi, hogy a rendszer belépett az időzítés kikapcsolási módba. Az 
időzítő a visszaszámlálást addig kezdi, amíg a beállított idő meg nem érkezik, majd a készülék 
automatikusan leáll. Ha az idő 00-ra van állítva, vagy ha kikapcsolja a főkapcsolót, az alvás 
kikapcsolási funkciója törlődik.
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Hibaelhárítás

1. Kérdés: Nem lehet bekapcsolni a rádiót.
Válasz: Ha az akkumulátor lemerült, kérjük, töltse fel az akkumulátort.

2. Kérdés: Nem csatlakoztatható számítógéphez.
V: Kérjük, csatlakoztassa rádió kikapcsolt módban. Lehet, hogy az USB-kábel sérült.

3. Kérdés: A hangszóró nem szól.
V: Ellenőrizze, hogy a hangerő nem túl alacsony-e, erősítse fel.

4. Kérdés: Nem lehet lejátszani a hangot a microSD (TF) kártyáról vagy az USB meghajtóról.
V: Ellenőrizze, hogy a kártya vagy az USB-meghajtó kompatibilis-e, próbáljon ki egy másik
 kártyát vagy USB-meghajtót. A fájlok sérültek vagy hibás formátumúak, törölje a fájlt és
 próbálja újra.

5. Kérdés: Nem lehet tölteni a rádiót.
V: Ellenőrizze, hogy a külső adapter vagy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva
. Ellenőrizze, hogy az adapter vagy az USB-kábel sérült-e.

6: Kérdés: Miért szól a rádió a hangszórója fülhallgató használatakor?
V: A fülhallgatók MIC funkcióval is rendelkezhetnek, ez a rádió nem működik
 olyan fülhallgatókkal, amelyek MIC funkcióval rendelkeznek. Tehát próbálja ki a normál
 fülhallgatókat, MIC funkció nélkül.

7: K: Miért nem jó az SW (RH) vétel?
V: A rövidhullámú rádiózás sok mindenre érzékeny. Az olyan dolgok, mint a napszak, a 

napfoltciklus, az időjárási és légköri problémák játszhatják az ördögöt a hullámterjedésben. De 
amint a nap lemegy, az alsóbb rövidhullámú sávok életre kelnek, szól a zene, a hírek, a propaganda 
és még néhány kalóz rádióállomás is mellette. A jel erőssége beltérben gyengébb, mint a szabadban.
Tehát a rövidhullám hallgatásának legjobb módja a következő: antenna kihúzása, éjszaka és kültér.


