
KAYINOW DF-580B Bluetooth
Wireless Hangszóró, FM Radio

Használati Utasítás



Nagyon köszönjük ezt a vásárlást. Kérjük, figyelmesen olvassa el
ezt a kézikönyvet és használja helyesen. Kérjük, feltétlenül olvassa
el a „Biztonsági szabályokat” a termék használata előtt. Miután
elolvasta, őrizze meg ezt a kézikönyvet további használatra.

Biztonsági használati kód

A felhasználót és a közelben lévő személyeket vagy tárgyakat érintő
veszélyek vagy károsodások elkerülése érdekében ez a kézikönyv
meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekkel Ön esetlegesen
tapasztalhat. A termék biztonságos használata érdekében kérjük
olvassa el a vonatkozó tartalmakat.

Vigyázat

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tartalom figyelmen kívül hagyása
esetén az emberekben vagy tárgyakban kárt okozhat.
Kültéri használatkor mennydörgés esetén hajtsa össze az antennát,
és távozzon biztonságos helyre.
Ne használja instabil helyen vagy állapotban.
Ne használja, szerelje fel vagy tárolja az antennát tűz közelében,
például kandallóban.
Ügyeljen arra, hogy a konfigurált USB-töltőkábelt használja az
eszköz töltéséhez. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy
nem töltődik megfelelően.
Ne kösse le 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 helyezze napfénynek kitett helyre vagy a nap alá.
Ne szerelje szét vagy módosítsa.
Ne helyezzen külső tárgyakat a termék portjaiba vagy csatlakozóiba.
Ne ejtse vízbe, ne merítse vízbe, és ne hagyja sokáig esőben.
Ne törölje le a gépet hígabb benzinnel vagy alkohollal.



*Kérjük, tegyen egy kis semleges tisztítóoldatot a vízbe, és törölje
le a foltot egy ruhával.
Ne használja, ha bármilyen rendellenességet észlel a használat vagy
tárolás során, például szag, hő, elszíneződés, deformáció stb.
Kizárólag gyermekkor felettiek számára készült, ne helyezzék 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. van bevonva. Az ártalmatlanításkor kérjük, kövesse
az egyes helyek hulladékkezelési utasításait.
*Nem vállalunk felelősséget semmiért, amit a helytelen
felhasználási mód okoz. Kérjük, legyen tudatában ennek.
*A termék LED-je nem cserélhető. Kérjük, legyen tudatában ennek.
A termék szerkezeti összetétele és az egyes alkatrészek neve:



1. Bekapcsológomb: BE / KI (hosszú lenyomás) / Némítás
2. – gomb: kisebb hangerő (hosszan nyomva) / félautomata
frekvencia keresés (kétszer nyomja meg) / gyors visszatekerés
3. Start gomb: Automatikus keresési gyakoriság / Automatikus
mentés (hosszú lenyomás) a váltáshoz automatikus mentési
frekvencia
4. + gomb: Hangerő növelése (nyomva tartva) / félautomata
frekvencia keresés (kétszer nyomja meg) / gyors előretekerés
5. M gomb: BT/FM/AM/WB/NOAA mód váltása
6. Hangszóró
7. Képernyő
8. Antenna
9. Zseblámpa gomb
10. A napelem (hátsó: másodlagos lámpa)
11. Iránytű
12. Zsinór lyuk
13. Kézi hajtókar
14. Basszus vibrációs membrán
15. SOS gomb (alul): riasztási hang (hosszan nyomva)
16. Rögzítő csavar lyuk (alsó oldal)
17. C típusú bemeneti port
18. TF kártya jack
19. USB kimeneti port
20. Reset
21. Távolsági fényszóró
22. SOS lámpa

1. Megjelenítési frekvencia: Megjeleníti az aktuális frekvenciát vagy
hangerőt és a mentett csatornát.
2. Töltőlámpa: Töltés közben pirosan, teljesen feltöltött állapotban
zölden világít.
3. Teljesítmény kijelző: Megjeleníti az aktuális töltöttségi szintet,
amikor teljesen fel van töltve, csak a 99 jelenik meg, a 100 nem.



4. Üzemmód kijelzés: BT/FM/AM/WB megjelenítése

Az elektromos áram töltési és előállítási módjai

Töltési mód USB (C típusú) töltőkábel használata esetén:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék
kikapcsolásához. Kérjük, ne töltse bekapcsolt állapotban.
2. Nyissa ki a port fedelét
3. Dugja be a mellékelt USB (C típusú) töltőkábelt a bemeneti
portba a kéznél lévő USB-adapter vagy a töltő csatlakoztatásához
mellékelt kábelt a számítógép USB-portjához, és csatlakoztassa a
másik oldalát a gép bemeneti portjához. A töltésjelző lámpa töltése
közben a képernyő pirosan világít. Amikor a töltés befejeződött, a
töltésjelző lámpa zölden világít, és az akkumulátor töltöttségi szintje
99-et fog mutatni.

4. Húzza ki az USB töltőkábelt a port fedelének bezárásához.

Vigyázat

Ne használjon olyan USB-töltőkábelt, amely nem tartozék. A
készülék első használatakor kérjük, teljesen töltse fel. Ha USB-
elosztóval tölt, előfordulhat, hogy nem töltődik megfelelően.
Ügyeljen arra, hogy az USB-adaptert vagy a számítógép USB-
portját olyan helyen töltse fel, ahol stabil tápegység áll
rendelkezésre.
4,5 órát vesz igénybe a töltés, ha az összes áramot teljesen
elhasználja. Ha a töltésjelző lámpa zölden világít, húzza ki az USB
töltőkábelt.

A töltés közbeni használatról

Kérjük, ne használja ezt a készüléket töltés közben. Ez felgyorsítja
az akkumulátor károsodását.
Ha víz közelében használja, győződjön meg arról, hogy a port fedele
le van zárva mielőtt elkezdené használni.



Kézi indítómotoros töltés használata

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék
kikapcsolásához. Kérjük, ne töltse és ne helyezze áram alá
bekapcsolt állapotban.
2. Húzza ki a fogantyút
3. Forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező
irányba a töltéshez és az áram alá helyezéshez. Kérjük, lassan
forgassa az elején, és fokozatosan gyorsítsa fel a forgási sebesség.
A töltésjelző lámpa pirosan világít, amikor a fogantyú forog. A
töltéshez percenként 130-150-szer forogassa a fogantyút. Abban az
esetben ha nincs áram, forgassa tovább 10 órán keresztül, így
teljesen feltölthető.
4. Csomagolja be a fogantyút

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

Töltési mód napelemek használatakor

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

Külső gépek töltésének módjai

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék
kikapcsolásához. Kérjük, ne töltse bekapcsolt állapotban
2. Nyissa ki a port fedelét
3. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a kimeneti porthoz
Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a kimeneti porthoz, és
csatlakoztassa egy külső eszközhöz.



* A töltéshez szükséges kábel nem tartozék. Kérjük, használja a
külső eszközhöz mellékelt kábelt.

Ennek a terméknek a kimenete 1,5A. Kérjük, ne használja, ha a
töltendő eszköz nem támogatja az 1,5 A-t.
Nem vállalunk garanciát a termék vagy az újratölthető termékek
nem támogatott berendezés használatából eredő sérülésére vagy
balesetére.

Kérjük, forduljon a feltöltött eszköz gyártójához, hogy megtudja,
támogatott-e. Az feltöltött készülék akkumulátorának élettartama
lehet, hogy lerövidül az feltöltött készülék eltérő specifikációi miatt.

Ez a termék nem garantált minden külső eszköz feltöltésére. A
töltési sebesség nagyon lassú vagy szinte lehetetlen lesz a
a töltendő készülék és kábel eltérő specifikációja miatt.
A feltöltött készülék és a kábel specifikációi miatt csak 90-99%-ig
tölthető.
Ne töltsön külső eszközöket az egység töltésével egyidejűleg.

Felhasználási mód

A távolsági fényszóró használatának módja
1. Nyomja meg a gombot, a távolsági fényszóró bekapcsol, majd
nyomja meg újra és a lámpa kikapcsol.



Az olvasólámpa használati módja

1. Nyissa ki a napelem panelt
2. A napelem panel kinyitása után az olvasólámpa hátulja
automatikusan felgyullad, és automatikusan lekapcsolja a lámpát,
ha kikapcsolják.

Az SOS gomb használatának módja

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot az eszköz alján.
Megszólal a riasztó, és az SOS lámpa pirosan villog.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az SOS gombot, és a
riasztás leáll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nagyon hangosan fog
szólni.

Rugós csat használatának módja

1. Szerelje fel a rugós csatot a függesztőcsatra
2. Csavarja szorosra a zár rugós csat részét



Tartsa lenyomva a + gombot a fent látható módon, a hangerő
növekedni fog.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a – gombot, ahogy fent látható, a
hangerő csökkenni fog.
A hangerő V-00-tól V-27-ig állítható. V-00 elnémul.
Nyomja meg a ① „Bekapcsológombot” a némítási módba lépéshez,
majd nyomja meg újra a némítási mód feloldásához.

Visszaállítás

Ha a termék hirtelen leáll, vagy szükség van rá, helyezzen be egy
kártyatűt ebbe a lyukba, és áramellátás nélkül újraindulhat.

Bluetooth hangszóró használati módja

Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg az „M” gombot, váltson „BT”
módba.

Amikor a „BT” villog, kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg a
„DF-557” kifejezést, kattintson rá, és csatlakozzon. Amikor az
eszköz csatlakoztatva van, a „BT” nem villog.

Váltás a következő dalra: Nyomja meg a „+” gombot a következő
dal lejátszásához.
Tartsa lenyomva a ③ „Start gombot” – az eszköz leválasztásra kerül
a többi eszközről, és készenléti állapotba kerül. Ekkor a „BT”
folyamatosan villog.

A rádió használatának módja

FM/AM váltás: Nyomja meg az M gombot, és a rádió FM/AM hangja
vált



Automatikus állomáskeresési mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva
a ③Start gombot a rádióállomás automatikus kereséséhez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a ③Start gombot a
frekvenciakeresés automatikus indításához az alacsony értékről,
válassza ki és mentse a fogható csatornákat. Az első fogható
csatorna lekérésekor az érték egyszer leáll, és a „P01” jelenik meg.
Amikor a második csatorna lesz lekérve az érték ismét megáll, és a
„P02” jelenik meg. Ily módon a vétel automatikusan folytatódik,
amíg az összes csatorna vétele megtörténik.

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

Hogyan válthat a mentett csatornák között

Válassza ki a következő csatornát: Nyomja meg a ③Start gombot, a
Képernyő frekvencia értéke „P00 (00 a vett csatorna száma)”
értékre változik, majd váltson a következő csatornára. A + gomb
megnyomásával a következő csatornára is válthat.

Válassza ki az előző csatornát: Ha a képernyő „P00 (00 a vett
csatorna száma)”, nyomja meg a – gombot az előző csatornára
váltáshoz.
Hogyan változtassuk meg a frekvenciát: Nyomja meg a + gombot,
és a rádiófrekvencia egyenként emelkedik.

Nyomja meg a – gombot, és a rádió frekvenciája egyenként
csökken



A +/- gomb kétszeri megnyomása
félautomatikusan visszakeresi a frekvenciát,
és nem menti el automatikusan.
A jobb jelvétel érdekében FM lejátszásakor
húzza ki az antennát, és állítsa az antennát
abba az irányba, ahol a legtisztábban
hallható.

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

A WB/NOAA felhasználási módja:
A WB, más néven Weather Band 7 csatornával rendelkezik az Egyesült
Államok Időjárási és Időjárási Szolgálata által sugárzott, időjárással vagy
természeti katasztrófákkal kapcsolatos információk fogadására.

A WB használatának módja:
Nyomja meg az M gombot a WB módba váltáshoz

Hogyan váltsunk csatornát:
A „+” megnyomásával a következő csatornára vált
A „-” megnyomásával az előző csatornára vált

A NOAA felhasználási módja
Amikor a „WB” látható, nyomja meg újra az „M” gombot, és
használja ezt a funkciót, amikor a NOAA felirat látható a képernyőn.

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan lejátssza az
időjárási és természeti katasztrófa információit az Országos
Időjárási Szervitől, így nincs szükség saját kezű állomáskeresésre.



Ha az időjárási szolgálat nem sugároz információkat, a készülék
nem játszik le semmilyen információt.

TF kártya felhasználási módja:

- Bekapcsolás
- Nyissa ki a port fedelét
- Helyezze be a „TF” kártyát a TF jelzésű portba, és a készülék
automatikusan „TF” módba kapcsol, a hang „zene lejátszási módba”,
és indítsa el a fájl audiofájljának lejátszását.

Figyelem:
Támogatja a SD-kártyát 16G-ig, az audiofájl formátum támogatása
az MP3, WMA, WAV, APE

Váltás a következő dalra:
Nyomja meg a „+” gombot a következő dal lejátszásához

Váltás az előző dalra:
Nyomja meg a „-” gombot az előző szám lejátszásához

Karbantartási módszerek

Ha a termék nedves, törölje le a nedvességet egy puha kendővel.
Ha ez a termék foltos, tegyen egy kevés semleges mosószert vízbe,
törölje le kemény ruhával, majd szárítsa meg árnyékos helyen a
vízzel való letörlés után.
Ne törölje át a testet hígabb benzinnel vagy alkohollal.

Hosszú használaton kívüli időszakok:
Kérjük, 2-3 havonta töltse fel az akkumulátort.



* Az akkumulátor jellemzői miatt az akkumulátor élettartama
jelentősen lerövidülhet, és előfordulhat, hogy nem lehet újratölteni.
Kérjük, húzza ki a tápfeszültséget a tároláshoz.
* Az akkumulátor élettartama jelentősen lerövidülhet.
Ne tárolja nedves környezetben.
* A fém alkatrészek rozsdásodhatnak.

Termékleírás

Bluetooth: 5.0-s verzió, kompatibilis a Bluetooth
V5.0+BR+EDR+BLE-vel
TF kártya: Maximális támogatás 16G, MP3, WMA, WAV, APE
formátum támogatása
Újratölthető tápegység: (DC3,7V Li-polimer akkumulátor 5000mAh)
Használt fényforrás Fő lámpa: LED (nappali szín) 1W Alvilágító: LED
(nappali szín) 0,2W
Fényerő: Fő lámpa: 901m Belső fény: 201m
Töltési idő: kb. 4,5 óra (USB használata esetén)

Folyamatos használati idő:
Rádió: kb. 35 óra Főfény: kb. 60 óra
Szuperfény: kb. 180 óra
USB kimenet: DC 5V 1,5A
Névleges teljesítmény: 10W
Port Bemenet: USB (C típusú) Kimenet: USB (A típus)
FM vételi frekvencia: 76-108 MHz (támogatja a széles FM-et) AM:
522-1629 Khz
Por- és vízálló specifikációk: IP45
Tartozék: USB (C típusú) Töltőkábel, rugós csat
Anyaga: ABS, TPE

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

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

Termékmodell: DF-557/DF-580
Terméknév: Sürgősségi rádió


