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Köszönjük, hogy a készülékünket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet és a leírtaknak megfelelően használja! Kérjük, a termék használata előtt
feltétlenül olvassa el a „Biztonsági szabályokat”! Miután elolvasta, őrizze meg megfelelően
ezt a kézikönyvet!



Biztonsági információk
A felhasználót és a közelben lévő tárgyakat érintő veszélyek és károsodások elkerülése
érdekében a kézikönyvben leírtakat kötelezően be kell tartani! A termék biztonsága
érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvben leírtakat!

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tartalom figyelmen kívül hagyása esetén az
emberekben vagy tárgyakban kárt okozhat!

• Kültéri használat esetén, amennyiben a menny dörögni kezd, hajtsa össze az antennát,
és menjen biztonságos helyre!

• Ne használja instabil helyen vagy instabil állapotban!
• Ne használja, szerelje fel vagy tárolja az antennát tűz közelében, például kandallóban!
• Ügyeljen arra, hogy a megfelelő USB-töltőkábelt használja töltéséhez! Ellenkező
esetben fennáll annak a veszélye, hogy nem töltődik megfelelően.

• Ne kösse össze a töltőkábelt, és ne helyezzen rá tárgyakat!
• Ne működtesse és ne használja nedves kézzel!
• Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, például leejtésnek vagy ütközésnek!
• Ne nézzen közvetlenül a fénybe! Ellenkező esetben fizikai kényelmetlenséget okozhat.
• Ne helyezze olyan helyre, ahol a nap felé néz vagy hosszú ideig a nap alatt van!
• Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket!
• Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék portjaiba vagy csatlakozóiba!
• Ne ejtse vízbe, ne merítse vízbe, és ne hagyja sokáig esőben a készüléket!
• Soha ne törölje és öntse le a készüléket benzinnel és alkohollal!

* Kérjük, öntsön egy kis semleges tisztítóoldatot a vízbe, és törölje le a foltot egy
kemény ruhával.

• Ne használja, ha a használat vagy tárolás során bármilyen rendellenességet tapasztal,
például szag, hő, elszíneződés, deformáció stb.!

• Kizárólag felnőttek használhatják! Kérjük, ne helyezze olyan helyre, ahol kisgyermekek
elérhetik!

• Kérjük, húzza ki az USB töltőkábelt, ha hosszabb ideig nem használja!
• Kérjük, ne használja vagy tárolja a készüléket olyan állapotban, ahol olajjal stb.
érintkezhet!

• Ártalmatlanításkor kérjük, kövesse az egyes helyek hulladékkezelési utasításokat!

*A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállalunk
felelősséget.
*A készülék LED lámpája nem cserélhető.



Az Időjárás Rádió megismerése

1. Power: Be- és kikapcsolás (hosszú nyomás) / Némítás
2. Szünet/Lejátszás:
Bluetooth módban:
Rövid nyomás: Szünet/Lejátszás
Hosszú nyomás: Bluetooth lecsatlakoztatása
FM/AM módban:
Rövid nyomás: váltás mentett állomások között
Hosszú nyomás: Automatikus állomáskeresés

3. > :
Bluetooth módban:
Rövid nyomás: következő dal
FM/AM módban
Rövid nyomás: következő frekvencia
Hosszú nyomás: következő állomás keresése

4. +: Hangerő növelése
5. M: Mód választása BT / FM / AM / WB / NOAA
6. EQ: Audiováltás (Bluetooth mód)
O Standard; 1 Rock; 2 Pop; 3 Klasszikus; 4 Jazz; 5 Country;



7. Bal:
8. Bluetooth módban
9. Rövid megnyomás: - előző dal
10. FM/AM módban
11. rövid megnyomás: utolsó frekvencia
12. hosszan lenyomva: előző állomás keresése
13. Hangerőcsökkentés
14. Zseblámpa gomb
15. Napelem
16. (hátul: másodlagos fény)
17. Hőmérő
18. Karabiner lyuk·
19. Antenna
20. Kézi hajtókar
21. SOS gomb (a gomb oldalán): riasztó hang (hosszan nyomva)
22. 1/4" csavar lyuk (gomb oldala)
23. USB-c töltőaljzat
24. USB kimenet
25. Reset gomb
26. Világítás
27. Vészvilágítás

Más készülékek töltése rádión keresztül
l. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához.
Kérjük, ne töltse bekapcsolt állapotban.

2- Nyissa ki a port fedelét

3- Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a kimeneti porthoz, és csatlakoztassa egy másik
eszközhöz.
A töltéshez szükséges kábel nem tartozék. Kérjük, használja a másik eszközhöz mellékelt
kábelt.

Ennek a terméknek a kimenete 1,5A. Kérjük, ne használja, ha a másik töltendő eszköz
nem támogatja az 1,5A-t.
• A termék vagy az újratölthető termékek sérülése vagy balesete esetén az 1,5A-t
nem támogató berendezések használata okozta károkért nem vállalunk garanciát.

USB töltő Karabiner

USB kimenet



• Kérjük, forduljon a feltölteni kívánt eszköz gyártójához, hogy megtudja, támogatja-e az
1,5A-t. Az újratöltött készülék akkumulátorának élettartama lerövidülhet a feltöltött
készülék eltérő specifikációi miatt.
• Ez a termék nem garantáltan tölt minden külső eszközt. A töltési sebesség nagyon lassú
vagy szinte lehetetlen lehet a töltendő eszköz és kábel specifikációi miatt.
• A töltendő eszköz és kábel specifikációi miatt csak 90-99%-ig tölthető.
• Ne töltsön külső eszközöket az egység töltésével egyidejűleg.

Hogyan töltse a rádiót
Töltési mód USB-C típusú töltő használata esetén

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az áramellátás kikapcsolásához.
· Kérjük, ne töltse bekapcsolt állapotban
2. Nyissa ki a port fedelét.
3. Dugja be a mellékelt USB-C töltőkábelt a bemeneti portba, csatlakoztassa a kéznél lévő
USB-adaptert vagy a mellékelt töltőkábelt a számítógépe USB-portjához, és
csatlakoztassa a másik oldalát a gép bemeneti portjához. A képernyőn villogni fog a töltést
jelző lámpa a töltés közben. Amikor a töltés befejeződött, a töltésjelző lámpa folyamatosan
fog világítani.

Húzza ki az USB töltőkábelt a port fedelének bezárásához.

Vigyázat

• Ne használjon olyan USB-töltőkábelt, amely nem tartozéka a készüléknek.
• A készülék első használatakor töltse fel teljesen.
• Ha USB-elosztóval tölt, előfordulhat, hogy a rádió nem töltődik megfelelően.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-adapter vagy a számítógép USB-portjának
használatánál olyan környezetben tölti fel az eszközt, ahol stabil tápegység áll
rendelkezésre.

! A készülék teljes feltöltése 4 órát vesz igénybe. Ha a töltésjelző lámpa zölden világít,
húzza ki az USB töltőkábelt.

! A töltés közbeni használat: Kérjük, ne használja ezt a készüléket töltés közben. Ez
felgyorsítja az akkumulátor károsodását és rövidíti az akkumulátor élettartamát.

! Ha víz közelében használja, használat előtt győződjön meg arról, hogy a port fedele le
van zárva.

Csatlakoztassa a stabil
Bemeneti port Csatlakoztassa a kimeneti portot tápegység USB portját



A kézi indítós töltés használata
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az
áramellátás kikapcsolásához. Kérjük, ne töltsön más
készüléket és ne termeljen áramot bekapcsolt állapotban.

2. Húzza ki a fogantyút.

3. Forgassa el a fogantyút az óramutató járásával
megegyező irányba, kérjük, lassan forgassa az elején és
fokozatosan növelje a forgási sebességet. A töltésjelző lámpa pirosan világít, ha a
fogantyút elfordítják. A fogantyút percenként 130-150-szer forgassa el a töltéshez.
Forgassa el 30 percig, hogy a készüléket 200 mAh teljesítménnyel töltse.

4. Helyezze vissza a fogantyút a helyére.

A fogantyún keresztül történő töltés és áramtermelés előkészített töltési funkció.
Használata vészhelyzetben javasolt.

Napelemes töltés folyamata
Az akkumulátor jelzőfénye pirosan világít, amikor a napelemen keresztül töltődik.
A napelemes töltés előkészített töltési funkció. Használata vészhelyzetekben javasolt.

Hogyan kell használni a ZSEBLÁMPÁT, OLVASÓLÁMPA vagy
SOS RIASZTÁST
ZSEBLÁMPA
Nyomja meg a gombot, a távolsági fényszóró bekapcsol, majd nyomja
meg újra, a lámpa kikapcsol.

OLVASÓLÁMPA
1. Nyissa ki a napelem panelt
2. Nyomja meg az világítás gombot a különböző fényerő
beállításához.

SOS RIASZTÁS
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot a készülék alján. Megszólal a riasztás,
és az SOS lámpa pirosan és kéken villog.
2. Nyomja meg újra az SOS gombot, és a riasztás leáll.

KARABINER
1. Szerelje fel a karabinert a fogantyúra.
2. Csavarja rá szorosan a zár rugós csat részét.



Hangerőszabályzó

• Nyomja meg a + gombot, a hangerő nőni fog.
• Nyomja meg a - gombot, a hangerő csökkenni fog.
A hangerő V.00-tól V.27-ig állítható. A V.00 hangerőnél már nem ad hangot.
• Nyomja meg a bekapcsológombot a némítási módba lépéshez, majd nyomja meg újra a
némítási mód feloldásához.

Reset/visszaállítás
Kérjük, állítsa vissza a készüléket, ha lefagy vagy összeomlik, nem
tud tölteni, vagy a töltés után semmilyen funkció nem használható az
akkumulátorvédelmi intézkedések miatt. Visszaállítás után a
készülék újraaktiválható és használható.

Illesszen be szerszámtűt a reset furatba és nyomja meg a reset gombot, a készülék egyből
visszaáll.

A Bluetooth hangszórók használata
Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg az "M" gombot,
váltson "BT" módba.

Amikor a „BT” villog, kapcsolja be telefonja Bluetooth-ját, keresse meg a „DF-588/DF-
588W” kifejezést, kattintson rá, és csatlakozzon. Ha az eszköz csatlakoztatva van, a „BT”
nem villog.

Szünet/lejátszás
Röviden nyomja meg a „2” gombot a szüneteltetéshez vagy a lejátszáshoz

Váltás a következő dalra
Nyomja meg a ">" gombot a következő dal lejátszásához

Váltás az előző dalra
Nyomja meg a "<" gombot az előző dal lejátszásához
Tartsa lenyomva a "2" gombot, a készülék leválasztásra kerül a többi eszközről, és
készenléti állapotba kerül. Ekkor a „BT” folyamatosan villog.

EQ
Bluetooth módban nyomja meg “6 EQ" gombot 6 különböző zenei hangeffektus közötti
váltáshoz. O Standard; 1 Rock; 2 Pop; 3 Classic; 4 Jazz; s Country.

Rádió használata (fm/am/wb/noaa)
FM/AM mód
Nyomja meg az “5” M gombot, és a rádió FM/AM hangja vált.



Automatikus csatornakeresés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2. gombot, és automatikusan keresse meg a
rádióállomást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2-es automatikus frekvenciakeresést,
válassza ki és mentse el a fogható csatornákat. Az első fogható csatorna lekérésekor a
frekvencia egyszer leáll, és a „PO1” felirat jelenik meg. A második csatorna lekérésekor a
frekvencia ismét leáll, és a „P02” jelenik meg. Ily módon a vétel automatikusan folytatódik,
amíg az összes csatornát meg nem találja.

A fogható csatornák száma a felhasználási hely rádióhullám-állapotától függően változik.
Az állomáskeresés kézi működtetéssel nem menthető.

Hogyan válthat a mentett csatornák között
Nyomja meg a 2. gombot, a képernyő frekvencia értéke „POO”-ra változik (00 a fogadott
csatorna száma), majd a következő csatornára vált.

A frekvencia megváltoztatása
Nyomja meg a 3.> gombot, és a
rádiófrekvencia egyesével emelkedni
fog.

Nyomja meg a 7.< gombot, és a
rádiófrekvencia egyesével csökkenni
fog.

A " >/<" gomb hosszan lenyomva automatikusan lekéri a következő állomást, de nem
menti el automatikusan.

A jobb jelvétel érdekében
FM lejátszásakor húzza ki az antennát, és állítsa az antennát
olyan irányba, ahol a legtisztábban hallható.

AM lejátszásakor
Kérjük, irányítsa a készüléket abba az irányba,
ahonnan a legtisztábban hallható.

FIGYELEM: A WB és NOAA funkció csak a
DF-588W készülékben létezik, és csak az Egyesült Államokban érhető el.

WBMode
Nyomja meg az 5. M gombot a WB módra váltáshoz.

Hogyan váltsunk csatornát
A ">" gomb megnyomásával a következő
csatornára vált.

A ">" gomb megnyomásával a következő
csatornára vált.



NOAA mód
Amikor megjelenik a “WB” felirat, nyomja
meg ismét hosszan az 5. "M" gombot,
majd akkor használja ezt a funkciót, ha a
NOAA felirat látható a képernyőn.

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan visszajelzést kap az időjárásról és a
természeti katasztrófákról az Országos Meteorológiai Szolgálattól, így nincs szükség arra,
hogy magának kell megkeresnie az állomást.
Ha az időjárási szolgálat nem sugároz információkat, a készülék nem játszik le semmilyen
információt.

Specifikáció

Bluetooth 5.0-s verzió, kompatibilis a Bluetooth V5.0+BR+EDR+BLE-vel
Újratölthető tápegység DC3,7V Li-polimer akkumulátor 4000mAh

Használt fényforrás Fő lámpa: LED (nappali fény) 1 w
Melléklámpa: LED (nappali fény) 0,2W

Fényerő Főfény: 120lm
Mellékvilágítás: 40lm

Töltési idő kb. 4 óra (USB használata esetén)

Töltési idő Hangszóró 5 óra;
Rádió 15 óra

USB-kimenet DC5V2.0A
Névleges teljesítmény 10W

Port Bemenet: USB {Type-C),
Kimenet: USB {Type-A)

Befogadott frekvencia FM: 76-108MHz (Támogatja a széles FM-et)
AM frekvencia: 522~ 1629Khz

Vízálló IPX5

Tartozék USB {Type-C) Töltőkábel, karabiner

Anyaga ABS, TPU

*A termékek fejlesztése érdekében a specifikációk és a megjelenés előzetes értesítés
nélkül változhatnak.

Kérjük, segítsen az akkumulátor újrahasznosításában a termék
ártalmatlanítása során. A termékben lítium-polimer elemeket használnak.
Az erőforrások hatékony felhasználása érdekében kérjük, hogy a termék
ártalmatlanítása során kövesse az egyes önkormányzatok hulladékkezelési
előírásait.



Emlékeztető
Ha ez a termék nedves, törölje le a nedvességet egy puha törlőkendővel.
Ha ez a termék foltos, tegyen egy kevés semleges mosószert vízbe, és törölje le egy
ruhával, majd vízzel törölje le és árnyékban szárítsa. A készüléket ne törölje le benzinnel
vagy alkohollal.
Kérjük, 2-3 havonta töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátortöltöttsége hatással van az akkumulátor élettartamára, ami a nem
megfelelő használatból adódóan jelentősen lerövidülhet, és előfordulhat, hogy nem lehet
újratölteni.

• Kérjük, húzza ki a tápfeszültséget tároláskor.
* Az akkumulátor élettartama jelentősen lerövidülhet.

• Ne tárolja nedves környezetben.
* A fém alkatrészek rozsdásodhatnak.


