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Natančno preberite priročnik še posebej opozorila pred uporabo izdelka. in shranite uporabniški priročnik za nadaljnjo uporabo in ga 

vključite pri posredovanju izdelka tretjim osebam.  Celly S.p.A. nikakor ne bo odgovoren za poškodbe ali škodo, povzročeno osebam ali 

premoženju, ki izhajajo iz zlorabe izdelka.  

OPOZORILO! Izogibajte se poslušanju na visoki glasnosti, zlasti ob  daljšem času uporabe izdelka. Če zvočnik uporabljate na preveliki jakosti, 

si  lahko trajno poškodujete sluh. Poslušajte pri zmerni glasnosti. Opazujte kako se signali med seboj razlikujejo glede na njihov zvok, tako 

da boste lahko prepoznali signale v ustreznih situacijah. Upoštevajte zakonske predpise in določbe v državi, v kateri uporabljate izdelek. Če 

želite preprečiti nepravilno delovanje ali poškodovanje izdelka, se izogibajte naključnim padcem, udarcem ali pa zunanjim pritiskom na 

izdelek. Poleti ne shranjujte in ne izpostavljajte artikla virom toplote , neposredni sončni svetlobi. Ne odlagajte izdelka na radiatorje, peči ali 

na druge vire toplote npr. armaturna plošča vašega avtomobila. Ne poskušajte spremeniti, popraviti ali razstaviti izdelka. Ne uporabljajte 

poškodovanega izdelka. V nobenem primeru za čiščenje ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj 

lahko poškodujejo ohišje ali celo poslabšajo funkcionalnost izdelka. , V notranjosti izdelka ni servisnih delov. Nikoli ga ne odpirajte / 

razstavljajte. Izdelek shranjujte izven dosega otrok. Nikoli ne dovolite otrokom ali invalidnim osebam, da brez nadzora uporabljajo 

električne izdelke. Bodite pazljivi, da otrok ne odstrani nobenih majhnih delov iz izdelka: med igro ga lahko zaužijejo in zadušijo.  

POLNJENJE Za prvo uporabo napolnite baterijo do polne zmogljivosti (4 ure MAX). Za polnjenje priključite polnilni kabel v polnilni vhod 

FESTIVAL, ki ga povežete s polnilnikom / računalnikom z USB vhodom (5 V, 1 A). Rdeča lučka pomeni, da se polni, izklop pa označuje polno 

baterijo.  

POVEZOVANJE  Zvočnik in napravo za povezovanje postavite na 10 meter. Aktivirajte funkcijo Bluetooth. Poiščite "FESTIVAL" in ga izberite. 

Če je zahtevano geslo, vnesite "0000". 

PONOVNO POVEZOVANJE Ko sta zvočnik in želena naprava na primerni razdalji, se napravi ponovno samodejno povežeta. To je mogoče, če 

sta napravi na primerni razdalji  in je funkcija Bluetooth vključena. 

ČIŠČENJE V nobenem primeru za čiščenje ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko 

poškodujejo ohišje ali celo poslabšajo funkcionalnost izdelka. 

 

INFORMACIJE KUPCU ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI  - (Direktiva 2013 / SG / EU) Ta oznaka na izdelku ali embalaži pomeni, da je 

treba izdelek ob koncu življenjske dobe, vključno z nenadomestljivo baterijo, ločiti od drugih. Varnost uporabe tega izdelka je zagotovljena 

v primeru  spoštovanja navodil za uporabo. Izdelek previdno hranite in  uporabljajte vso življenjsko dobo izdelka. Izdelek ne potrebuje 

kakršnega koli tehničnega vzdrževanja, NIKOLI NE RAZSTAVITE Akumulator znotraj izdelka je vgrajen in ga ni mogoče zamenjati. Ne 

poskušajte odstraniti I-ionske / polimerne baterije, ki je v izdelku, ker lahko pride do nevarnosti pregrevanja, vnetja in poškodb. Akumulator 

lahko odstrani samo strokovno usposobljena oseba, ki ga lahko brez kakršne koli nevarnosti odstrani in reciklira v skladu z zakonodajo. 

Uporabniki naj brezplačno odložijo izdelek v ločenih zbirnih centrih. Adekvirano odstranjevanje odpadkov dovoljuje, da se izdelek dodeli 

recikliranju, vrste odpadkov pa jih reciklirajo odgovorno. Odgovorno ravnanje z odpadki odstranjevanjem omogoča preprečevanje 

morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi in spodbujanje ponovne uporabe in / ali recikliranja materialov. Nepooblaščeno odstranjevanje 

elektronskih izdelkov, celic in baterij od gospodinjskih uporabnikov vključuje sankcije valutne zakonodaje. Ta izdelek je v skladu z RoHS 

2011/65/EU. Artikel je opremljen z CE znakom in ustreza varnostnim standardom, ki jih je določa Evropska unija. Celly SpA izjavlja, da je 

izdelek v skladu z direktivo 2014 / S3 / EU. Več informacij lahko najdete na uradni Celly strani (www.celly.com) Zemlja porekla: Kitajska.  

 

Tehnične specifikacije:  

Vhodna moč: DC 5V/0.5 A  

Izhododna moč: 3 W  

Bluetooth• verzija: 4.2  

Bluetooth• doseg: 10 m  

Življenska doba baterije: 3.5h  

Čas polnjenja: 4h  

Tip baterije: Lithium battery 1500mAh (5,55Wh)  

Software: JIELI  

Frekvenca: 2.402Hz-2.480MHz 

 

 


