




























HUEIDDMEIDX EIT NEXT 
Használati útmutató MT3166 

Műszaki adatok:
Teljesítmény: (RMS) - 5W+2.5W*2 (10W)
Frekvenciaátvitel - 80Hz-20KHz
Bemeneti impedancia - 10KΩ
Jel/zaj arány: - 80db
Hangszórók - 3"+2"*2
Készülék méretek - 120*190*155
Bemeneti feszültség - DC 5V
Bementi csatlakozó - sztereó 3.5mm jack aljzat (Line In)
Szabályozási lehetőség - hangerő//mély hang/usb/bluetooth

Funkciók:  
1. MODE (Üzemmód): Hosszan lenyomva- be-/kikapcsolás. Röviden lenyomva az üzemmódok (USB/TF, 
Bluetooth, LINE, FM stb.) közötti léptetés történik. 
2. Előző szám gomb. Hosszan lenyomva FM üzemmódban elindul a csatornakeresés. a STOP gombbal 
állítható meg a keresés.
3. Lejátszás/ szünet röviden megnyomva Bluetooth/ USB/ Memória kártya üzemmódban. AUX módban a 
némítás kapcsolható ezzel a gombbal. FM üzemmódban csatorna keresés és mentés funkció vezérelhető 
vele.
4. Következő szám gomb. FM üzemmódban hosszan lenyomva csatornakeresés indul. A keresés a STOP 
gomb lenyomásával állítható meg.
5. USB töltő aljzat (5VDC feszültségre).
6. AUX bemenet. Bármely 3.5mm méretű jack csatlakozóval rendelkező audió forrást (pl. MP3 lejátszó, 
okostelefon stb.) csatlakoztathat.
7. USB olvasó. Csatlakoztasson egy USB memóriát, a rajta tárolt MP3/ WMA fájlokat képes lejátszani a 
készülék!
8. TF (Micro SD) kártya olvasó. Helyezzen be egy microSD kártyát! A készülék beolvassa az adatokat, és a rajta 
tárolt MP3 fájlokat lejátsza.
9. Mikrofon bemenet.
10. Töltésjelző: töltés alatt piros színnel világít, a töltés befejezésétől lekapcsolódik.
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TARTOZÉKOK:
1. Használati útmutató: 1 db
2. USB töltő kábel: 1 db
3. Távirányító: 1 db
4. Audio kábel 3.5mm jack csatlakozóval: 1 db



BLUETOOTH Mód
1. A POWER gombot hosszan lenyomva a készülék bekapcsolódik.
2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth üzemmód kiválasztásra került, majd telefonja Bluetooth 
beállítás menüjében indítson egy keresést! Az elérhető eszközök listájáról válassza ki az 
MT3166-ot! Párosítsa a készülékeket! A párosításhoz nem szükséges jelszó. A sikeres 
párosítás után a zenelejátszás lehetővé válik. A készülék gombjaival vezérelhető (lejátszás/ 
szünet, előző/ következő szám, hangerő szabályozás) a lejátszás.

A távirányító bemutatása:

1. Be-/ kikapcsolás

2. Ismétlési mód.

3. Üzemmódváltás: bluetooth, AUX, FM, USB/SD stb.

4. Előző szám

5. Következő szám

6. EQ: equalizer módok: Normál/Bass/Pop/Rock/Jazz etc.

7. Lejátszás/ szünet

8. Hangerő növelés

9. Hangerő csökkentés

10. Némítás.

11. 0-9 számbillentyűk: Nyomja meg megfelelő 

számkombinációt a zeneszám, vagy rádiócsatorna 

kiválasztásához és lejátszásához!
12. Stop

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change 
without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu. 






