
ODTWARZANIE MP3 Z KARTY MICRO SD/SDHC
Włóż kartę micro SD/SDHC (nie ma w zestawie) do portu I włącz urządzenie przesuwając przełącznik zasilania do pozycji 
ON. Słuchawki domyślnie uruchomią się w trybie odtwarzania z karty. Prawa dioda zacznie świecić niebieskim światłem 
ciągłym. Podczas odtwarzania muzyki prawa dioda wolno pulsuje niebieskim światłem. Naciśnij (.) by zatrzymać lub 
ponownie odtwarzać muzykę. 

Naciśnij             by przełączyć na następny lub poprzedni utwór.
Naciśnij I przytrzymaj               by przeszukiwać odtwarzany utwór do przodu lub do tyłu.
Naciśnij I przytrzymaj Vol + / Vol - by zwiększyc lub zmniejszyc głośność.  

RADIO FM
Naciśnij i przytrzymaj      by przełączyć pomiędzy funkcją odtwarzania MP3 I radia FM. Gdy karta micro SD/SDHC nie jest 
włożona urządzenie włączy się domyślnie w trybie radia FM.
Naciśnij (.) by uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych I ich zapamiętywanie. Podczas wyszukiwania 
prawa dioda szybko pulsuje niebieskim światłem. Po zakończeniu dioda będzie świecić światłem ciągłym.

Naciśnij           by przełączyć zaprogramowaną stację na następną lub poprzednią.
Naciśnij I przytrzymaj Vol + / Vol -  by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.   

 
ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO
Słuchawki DYNAMIC 21 przystosowane sa także do współpracy z zewnętrznym źródłem dźwięku za pomocą kabla mini 
Jack dołączonego do zestawu. Po włożeniu kabla do portu mini Jack słuchawki automatycznie przechodzą w tryb 
zewnętrznego źródła. Możliwość słuchania radia FM lub odtwarzania mp3 z karty micro SD/SDHC jest w tym momencie 
niedostępna. 

 
EQUALIZER
Naciśnij przycisk EQ by zmienić ustawienia equalizera na jeden z kilku dostępnych trybów: 
Jazz/Rock/Pop/Classic/Bas/wyłączony

 

ŁADOWANIE WBUDOWANEGO AKUMULATORA
Podłącz słuchawki do laptopa za pomocą kabla USB (dołączony do zestawu) w celu rozpoczęcia ładowania. Podczas 
ładowania prawa dioda świeci czerwonym światłem ciągłym. Gdy wbudowany akumulator zostanie w pełni naładowany 
dioda zgaśnie.

 PILOT
Skieruj pilota w kierunku lewej słuchawki podczas wybierania funkcji.
Przyciskami SD/FM wybierz tryb pracy urządzenia (karta micro SD/SDHC/radio FM). Naciśnij RPT by uaktywnić funkcję 
powtarzania aktualnie odtwarzanego utworu. Naciśnij RPT dwukrotnie by funkcja powtarzania obejmowała wszystkie 
utwory na karcie. 
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