
1. Apasa scurt pentru pornire/oprire alarma 1, apasa lung pentru a seta ora/alarma.
2. Apasa scurt pentru pornire/oprire alarma 2, apasa lung pentru a seta ora/alarma.
3. Schimbare mod
4. Ultima melodie
5. Urmatoarea melodie
6. Apasa lung - pornire/oprire. Apasa scurt - continua/pauza. Apasa de doua ori - porneste lumina de noapte.
7. Afiseaza ora.7. Afiseaza ora.
8. Creste/scade volumul.
9. Alarma nr.1
10. Alarma nr.2
11. Mod bluetooth
12. Mod card
13. Mod jack
14. Indicator incarcare14. Indicator incarcare
15. Soclu incarcare type-c 5V
16. Soclu card TF

Instructiuni de utilizare
1. Apasa lung pe butonul de pornire, apoi selecteaza modul Bluetoth.
2. Activeaza bluetooth-ul de pe telefonul sau tableta ta si cauta dispozitivul Q-YX126 pentru a le asocia.

*AUX(sunet extern) (unele aparate nu au aceasta functie, contacteaza producatorul dispozitivului) poate fi conectat la telefoane mobile,
playere playere DVD, MP3/4 playere si alte echipamente cu mufa JACK 3.5mm.

Foloseste card-ul TF.
1. Introdu cardul TF cu fisierele muzicale in boxa portabila.
2. Formate suportate: MP3/WMA, 32GB capacitate maxima

Foloseste functia radio FM
1. Cauta statii radio: (trebuie sa conectezi cablul de incarcare) apasa scurt pe butonul M pentru a schimba la modul de Radio FM.
Apasa lung pe (5) pentru a  cauta automat statii radio si se vor salva automat.
2. Asculta un post FM: In modul FM, apasa scu2. Asculta un post FM: In modul FM, apasa scurt pe (4) pentru a asculta urmatorul post radio.

Setare Ora
1. In orice mod, apasati lung pe (1) pentru a introduce ora, cand ora pe display va incepe sa lumineze, folositi (4) si (5) pentru a seta ora.
2. Dupa ce ai setat ora, apasa scurt pe (5) pentru a seta minutele.
3. Apasa lung pe (4) pentru a salva setarile, sau acestea se vor salva automat dupa 6 secunde.

Setare alarma
1. In modul fara alarma, apasa scurt pe (4) pentru a introduce setarea alarmei 1 apoi apasa lung pe (4) din nou, ora va incepe sa lumi-
neze, apoi foloseste rotita pentru a seta ora la care sa sune ceasul.neze, apoi foloseste rotita pentru a seta ora la care sa sune ceasul.
2. Apasa (4) scurt pentru a trece la setarea minutelor, apoi foloseste rotita pentru a le seta.
3. Apasa scurt pe butonul West pentru a schimba intre diferite melodi de alarma.
4. Apasa lung pe (5) pentru a salva retarile. Cand alarma va suna apasand orice buton, alarma se va oprii.

Pentru setarea alarmei 2 se folosesc aceleasi instructiuni ca si pentru setarea alarmei 1.
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