
Kopiering fra CD til USB/TF kort på din Computer. Sådan gør du.

1.   Åbn Windoes Media Player
              Hvis du ikke har Windoes Media player installeret, kan den downloades gratis her:
              https://windows_media_player.da.downloadastro.com/
2.   Sæt USB/TF kortet i pc´en
3.   Sæt musikCD´en i pc´ens CD-drev. STOP KOPIER. Ellers vil kopiering starte automatisk
4.   Vælg format  
               Du kan vælge mellem lydformatet WAV eller MP3
               WAV: Her opnås den bedste lydkvalitet 1411 kbps  ( HI-FI lyd )
               MP3: Er OK lyd. Vælg 320kpbs. Med dette format kan der være ca. 4 gange så mange numre 
               på samme USB/TF kort.
5.   Vælg numre
               Skærmbilledet viser alle numre på musikCD´en. Marker de numre, du vil kopiere. 
6.   Klik på kopier
7.   Klik på musik
8.   Tag USB/TF kortet ud af pc´en og sæt det i din Musikspeaker.
               Du er nu klar til at lytte til dine yndlingsnumre i sammenhæng. Med fjernbetjeningen kan du vælge 
               det nummer, du ønsker at lytte til. RIGTIG GOD FORNØJELSE.
                 

Speakeren skal altid være slukket,
når TF kortet monteres.

Vi er stolte over at præsentere dig for denne Bluetooths HI-FI Music Speaker.
Teknologien er udviklet til at gengive den musik og oplevelse, som kunstneren har lagt i sit værk.
Du vil opleve en lydgengivelse, hvor du hører alle toner rent og er det et stort symfonisk værk får du alle 
Instrumenterne med.
Derfor tør vi godt love, at SUSAA HI-FI Music Speaker gengiver din musik autentisk med den helt rigtige 
tonebalance og detaljerigdom i lyden. En nem og kompact Bluetooth Music Speaker, du kan have med 
dig – hvor du end er i dit hjem, i haven eller på farten.

Kære kunde

SUSAA HI- FI Music Speaker produceres i Danmark, designet og udviklet af Suså Radio.

Dansk produkt

SUSAA HI-FI Music Speaker er produceret til dig, der gerne vil samle dine favoritnumre på en speaker.
De fleste af os kender til, at vi på hver CD eller vinylplade har 2-3 yndlingsnumre. Her kan du samle alle
dine favoritnumre, overføre dem til Music Speakeren, og udelukkende nyde dine favoritter. Det gøres
nemt og enkelt enten på det tilhørende hukommelseskort, TF kortet eller med et USB stik.
Music Speakeren anvender USB/TF kort op til max 32 GB.

Kom godt i gang

BRUGSANVISNING

SUSAA HI-FI Music Speaker

             Model nr. LJ-W-M-A-BLUETOOTH-V.4

1

2

3

https://windows_media_player.da.downloadastro.com/


Standardtilbehør
Lysnet batterioplader
Fjernbetjening
TF kort 8 GB
Adapter for TF kort
Brugsanvisning

Advarsel
For at undgå skader på Music Speakeren og reducere risikoen for brand:
*  Udsæt ikke speakeren for regn,fugt,ekstreme vibrationer, tryk og vold.
*  Speakeren er ikke støv eller vandtæt.
*  Forsøg ikke selv at reparere Speakeren. Overlad service til fagfolk.
*  Sæt ikke metalgenstande eller andet ledende materiale i TF/USB slottet.
*  Undgå kemikalier eller flygtige substanser, der kan medføre skader på Speakerens kabinet.

Sikkerhedsoplysninger
Til opladning af batteri, må der aldrig anvendes anden oplader end den medfølgende 12 volt/500mA.

 Display

TF kort

 USB stik

AUX: input til 3,5 mm stereostik

Et hurtig tryk, skiftes til forrige nummer.

Tænd / Sluk

Et hurtig tryk, skiftes til næste nummer

Mode: Bluetooth-AUX-TF kort-UBS stik

Lydstyrken: Hold knappen nede i 2 sek.- Lyden sænkes
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Højttaler funktioner

Lydstyrke: Hold knappen nede i 2 sek.- Lyden hæves.
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Højttaler funktioner
Højttaler funktioner
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Opladning af batteri

Bassrefleks

( Batteriskift: Hullet i bunden er til udskiftning af batteri.
Tag en rund spids genstand og tryk til stop. Pres højttaleren ud.)
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Ophavsret

Der findes en lang række streaming tjeneste, hvor der kan hentes musik. Det er f.eks. YouTube, Netflix,
HBO, Spotifi, play, med flere. Det henstilles, at musik overført til Music Speakeren overholder den
gældende lov om ophavsret. Det betyder, det er ulovligt at hente musik til andet end privat brug.

Garanti

2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Garantien bortfalder, hvis Music Speakeren bliver
forsøgt åbnet inden for garantiperioden.

SUSÅ RADIO
Østergade 10B
4171 Glumsø

+ 45 57646448

Mail: Susaa.radio@gmail.com

Tlf.:  

Producent:

            Produkt beskrivelse

Mærke navn:         SUSAA                             EQ:                                    Jazz, pop, klassisk, normal, country                
Model nr.:              LJ-W-M-A-BLUETOOTH     Bluetooth specifikation:   V.4

Oplader:                12Volt/500mA                       Bluetooth distance:         Ca. 15 meter 

Batteri:                  Lithium 12Volt/2600mA        Understøtter:                    AUX, USB, TF KORT, BLUETOOTH

Farve:                    Hvid                                     Hukommelsestørrelse:     USB, TF KORT 32GB

S/N:                       90dB                                    Format:                              WAV, MP3

Størrelse:              75mm x 160mm                   Fjernbetjening:                 Styring af alle funktioner - distance  8m

Vægt:                    480 gram                             Forstærker:                       Klasse D forstærker 2 x 8 Watt                        
Basismateriale:      Blyfri PVC plast                   Bas system:                      Passiv bas membran

Skærm:                 88:88 led display                  Frekvensområde:             20Hz - 20KHz

Omgivende temp.: -10 grader C/+ 50 grader C  Forvrængning:                 0,1 %

Certificering:         CE / RoHS
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11 Mode: Bluetooth - AUX - TF kort - USB stik
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17 Afspilning: Samme nummer - alle - random 
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19  Vælg nummer med talknapperne
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 Afbrydelse af lyd

 Lydstyrke sænkes

 Lydstyrke hæves

Pause

Omskiftning imellem TF kort – USB stik

Tryk for at skifte til forrige nummer

Tryk for at skifte til næste nummer

21  EQ:  Jazz, pop, klassisk, normal, country

Højttaler funktioner
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Produkter, der er mærket med overkrydsede skraldespand, er elektrisk
og elektronisk udstyr, som ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske
den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug.
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