
Instrukcja obsługi

Odtwarzacz MP3
KOM0547
KOM0556
KOM0557
KOM0634
KOM0635



Instrukcje bezpieczeństwa 
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy przeczy-
tać instrukcję użytkowania i postępować według wskazówek w niej 
zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane 
użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
2. Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych pod-
czas pracy urządzenia.
3. Urządzenie może być uruchamiane tylko wewnątrz pomiesz-
czeń. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na zewnątrz 
pomieszczeń.
4. Należy chronić urządzenie przed wilgocią (również podczas 
przechowywania).
5. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czucio-
wej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub zna-
jomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem i zgodnie 
z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpo-
wiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia, w celu uniknięcia zagro-
żenia, naprawę może przeprowadzić tylko specjalistyczny zakład
naprawczy albo wykwalifikowana osoba.
7. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów
łatwopalnych.



Opis
Odtwarzacz MP3 z funkcją czytnika kart MicroSD marki Quer.
• Lekki i przenośny Odtwarzacz MP3
• Czytnik kart microSD do 32GB
• Brak wbudowanej pamięci (karta microSD)
• Klips pozwalający na przyczepienie odtwarzacza np do paska.
• Obsługiwane formaty MP3,WAV,WMA
• Możliwość przewijania utworów, przełączania, wyłączenia, regu-
lacja głośności.
• Po włożeniu karty muzyka jest automatycznie odtwarzana.
• Wbudowana bateria pozwala na kilkugodzinne słuchanie muzyki.
• Ładowanie za pomocą kabla mini USB.

W zestawie:
Odtwarzacz
Słuchawki
Kabel miniUSB

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Przyciski i funkcje 

+

-

Play PauzaGłośność +

Głośność -

Następny
utwór

Poprzedni
utwór



Włączanie/wyłączanie urządzenia 
Aby włączyć odtwarzacz, należy przesunąć przełącznik na pozy-
cję ON.
Aby wyłączyć odtwarzacz, należy przesunąć przełącznik na po-
zycję OFF.

Regulacja głośności 
Aby zwiększyć poziom głośności, należy nacisnąć przycisk +. Aby 
zmniejszyć poziom głośności, należy nacisnąć przycisk -.


