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Kezelőszervek és kijelzők

A: A készülék teteje

1 45 fordulatszám adapter 

(kislemezekhez)

2 Sztroboszkóp fény

3 Lemeztányér

4 Ellensúly

5 Lejátszó kar emelő

6 Lejátszó kar tartó rögzítéssel

7 Lemezjátszó kar tűvel

8
[SPEED 33 / 

SPEED 45]
Forgási sebesség vezérlő

9 Sebesség (hangszín) 

szabályozás

B: A készülék előlapja

10 Kijelző

11 [REC] Felvétel

12 [DEL] Törlés

13 [◼] Megállítás

14 [FM Keresés / Lejátszás / 

Megállítás]

15 [Vissza / Gyors vissza]

16 [Előre / Gyors előre]

17 [MODE] gomb

18 USB csatlakozás

19 SD kártyanyílás

20 AUX-In bemenet

21 [POWER] (be/ki) gomb

C: A készülék hátlapja

22 Dipólusú Antenna

23 Sztereo RCA kimenet L/R

24 Hálózati adapter bemenet
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Technikai adatok

Digitális rádió DAB
-

DAB+
-

FM
✓

Kapcsolat Bluetooth 4.1

Energiaellátás 12 V ⎓ 0,5 A

Fogyasztás Működés közben max. 2,8 W Készenlétben < 0,2 W

Hangszín vezérlés ✓ Autom. visszatérés ✓

Sebességszabályozás 33⅓ fordulat, 45 fordulat

Bemenet & Kimenet Line OUT, USB Typ-A, SD kártyanyílás, AUX IN, DC IN, Analóg audió kimenet L&R

Csomag tartalma
TT3000RBT, rövid útmutató, hálózati adapter, alumínium tányér, lemeztartó gumilap, 
porvédő tető

Méretek (SzxMaxMé) 46 × 13 × 35 cm

Tömeg 3325 g
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Köszönjük, hogy egy Hama terméket választott. 
Szánjon időt a következő útmutató és informácis 
anyag alapos elolvasására. Tartsa ezt az útmutatót 
biztos helyen, hogy később is segítségére lehessen. 
Ha eladja a készüléket, akkor az új tulajdonosnak 
adja tovább ezt a használati útmutatót is.

1. A figyelmeztető jelzések és 

megjegyzések

2. Csomag tartalma

• TT3000RBT lemezjátszó
• Hálózati tápegység
• Lemeztányér
• Lemeztányért borító gumilap
• Rövid útmutató

3. Biztonsági megjegyzések

• A termék kizárólag privát, nem üzleti felhasználás-
ra való.

• Ne használja a terméket hősugárzó vagy egyéb hő-
források közelében, illetve közvetlen napsütésben.

• Védje a terméket a portól, nedvességtől és a 
túlmelegedéstől, és csak száraz környezetben 
használja azt.

• Ne használja tovább a terméket, ha az láthatóan 
megsérült. (Ez kötelezően érvényes minden ter-
mékre, ami 220 V áramforrásról üzemel.)

• Tartsa ezt a többi elektromos készülékhez hason-
lóan távol a gyermekektől!

• A gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. A  
gyermekek szülői felügyelet nélkül nem tisztít-
hatják a terméket, és nem végezhetnek rajta más 
karbantartási műveletet.

• Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol az 
elektromos eszközök használata tilos.

• Legyen figyelemmel másokra! A nagy hangerő 
zavarhatja a környezetében lévőket.

• Ne ejtse le, illetve ne tegye ki jelentős ütődések-
nek a terméket.

• Ne használja a terméket a technikai adatoknál 
megadott teljesítmény limiteken kívül.

• A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a 
csomagolóanyagokat gyermekektől távol.

• A helyi előírásoknak megfelelően azonnal dobja ki 
a csomagolóanyagokat.

• A terméket semmilyen mértékben ne módosítsa. 
Ez a jótállás elvesztését eredményezi.

4. Információ és megjegyzések az első 

használat előtt

A termék alábbi alapfunkciókat nyújtja:
• Lemezek lejátszása 33-as 45-ös percenkénti 

fordulatszámon
• A lemezek digitalizálása az USB-n keresztül csatla-

koztatott, vagy az SD kártyahelyre tett háttértárra. 
• Hangfájlok lejátszása az SD kártyáról vagy az 

USB-n csatlakoztatott háttértárról (FAT/FAT32)
• Rádióadás vétele (VHF/FM)

4.1. A meghajtó szíj felhelyezése

• Tegye a mellékelt lemeztányért (3) tengelyre.
• Forgassa addig a tányért, amíg a nyílás a meghajtó 

motor fölé nem kerül:

Figyelmeztetés
Ez a szimbólum biztonsági útmutatásokat jelöl, 
illetve felhívja a figyelmet a veszélyekre és 
kockázatokra. 

Megjegyzés
Ez a szimbólum kiegészítő információkat vagy 
fontos megjegyzéseket jelöl.

Áramütés veszélye
Ez a szimbólum nagyfeszültségű elektromos alkat-
részeket is tartalmazó részeket jelöl
amelyek áramütés kockázatát rejtik.

Áramütés veszélye
• Ne nyissa ki az eszközt, illetve ne használja 

tovább, ha az megsérült.
• Ne használja a terméket, ha az AC adapter, az 

adapter kábel vagy a hálózati kábel sérült.
• Ne próbálja meg javítani a terméket. Bízza a javítási 

feladatokat az erre felkészített szakemberekre.

Megjegyzés – Elhelyezés
• Tegye a terméket egy vízszintes, stabil felületre.
• Csak vízszintes helyzetben használja a terméket.
• Tartsa a terméket mágneses mezőktől távol.
• Ne tegyen semmit a termékre, és ne használja 

azt más dolgok tárolására.
• A kábeleket úgy vezesse el, hogy azok ne okoz-

hassanak balesetet.
• Ne törje meg a kábelt.
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• A feszítő fül segítségével húzza át a szíjat a tányér 
alatt, majd akassza rá a meghajtó motor tengelyén 
lévő görgőre.

• Vegye le a feszítő fület.

4.2. Gumiborítás

• Tegye a mellékelt gumiborítást a lemeztányér 
közepére.

4.3. A tű védőburkolatának eltávolítása

Megjegyzés
• A védőkupak megvédi a tűt a portól és egyéb 

szennyeződésektől.
• A lemezek lejátszása illetve a digitalizálás előtt 

vegye le a védőkupakot.
• Ha már nem használja tovább a lemezjátszót, 

akkor tegye vissza a védőkupakot a tűre.
• Ne érjen hozzá a tűhöz az ujjával. Ez a tű sérülé-

sét eredményezheti.

• Előre húzva, távolítsa el a védőkupakot a lejátszó-
karon (B) lévő tűről (A).

4.4. Lejátszókar rögzítő a biztonságos szállításhoz

A rögzítés eltávolítása

• Vegye le a rögzítőt a lejátszókarról. Ez közvetlenül 
a lejátszókar tartónál található (6).

• Ezután a lejátszókar (7) levehető a tartóról.
A rögzítés felhelyezése
• Tegye a lejátszókart (7) a tartóra (6).
• Tegye fel a rögzítőt a lejátszókarra.

4.5. A lejátszókar beállítása (nulla egyensúly)

A lejátszókart mindig egyensúlyba kell állítani. A le-
meztányér fölött csak vízszintesen mozoghat. Állítson 
a lejátszókar egyensúlyán, hogy kikorrigálja az előre 
vagy hátrabillenést.
• Vegye le a védőkupakot a 4.3 A tű védőburkola-

tának eltávolítása című fejezetben leírtak szerint.
• Vegye le a lejátszókart (7) a tartóról (6).
• Forgassa el az ellensúlyt (4) az óramutató járásával 

egyező vagy ellentétes irányba amíg a lejátszókar 
(7)  szintbe nem kerül a lemeztányér fölött.

• Tegye vissza a lejátszókart (7) a tartóra (6).

Kiegyensúlyozó gyűrű

Motor szíjtárcsa

Feszítő fül

Szíj

Megjegyzés
• Szállítás alatt a lejátszókart a rögzítőbe kell tenni.
• Használat előtt távolítsa el a rögzítőt.
• Rögzítse a lejátszókart mielőtt elmozdítja az 

eszközt, hogy megvédje a kart a sérüléstől.
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4.6. A tűre eső nyomás beállítása

• Vegye le a védőkupakot a 4.3 A tű védőburkola-
tának eltávolítása című fejezetben leírtak szerint. 

• Vegye le a lejátszókart (7) a tartóról (6).
• Forgassa az ellensúlyt az óramutató járásával 

egyező irányba a nyomás növeléséhez, vagy azzal 
ellentétes irányba a nyomás csökkentéséhez.

• Tegye vissza a lejátszókart (7) a tartóra (6).

4.7. A 45 fordulat/perc sebességű adapter felhelyezése

• Ha használni szeretné, akkor tegye az adaptert a 
lemeztányér közepén lévő tengelyre.

4.8. Aktív hangszórók csatlakoztatása

• Ügyeljen arra, hogy a lemezjátszó a 4.1 - 4.7 feje-
zetekben leírtak szerint helyesen van beállítva.

• Csatlakoztassa a kompatibilis hangszórókat a le-
mezjátszó bal és a jobb sztereo RCA kimenetéhez 
(23) egy sztereo kábel segítségével.

4.9. A tető csatlakoztatása

• Fordítsa visszafelé a zsanért, amíg kattanó hangot 
nem hall.

• Állítsa a zsanért a két illeszkedő csatlakzóhoz, 
amíg jól hallhatóan helyére nem kattan.

5. Használat

5.1. Csatlakoztatás és bekapcsolás

Csatlakoztassa a hálózati adaptert (24) a lemezjátszó 
hátulján található csatlakozóba.

Dugja a hálózati kábelt egy megfelelően felszerelt és 
könnyen elérhető konnektorba. A hálózati adapter 
100 V-tól 240 V-ig bármilyen feszültségszinten hasz-
nálható, így szinte minden váltakozó áramú hálózatról 
működtethető. Előfordulhat, hogy országspecifikus 
adapterre lesz szüksége. A kompatibilis termékek 
sora megtalálható a www.hama.hu weboldalon.

5.2. Be- és kikapcsolás

• Nyomja meg a [POWER] (21) gombot a lemezjátszó 
be- illetve kikapcsolásához.

5.3. Audio lejátszás (lemez)

• Kapcsolja ba a lemezjátszót az 5.2 Be- és kikap-
csolás című fejezetben leírtak szerint.

• Nyomja meg többször egymás után a [MODE] (17) 
gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a 

• „PH” jelzés. Az eszköz lejátszás módban van.
• Ha szükséges, akkor tegye fel a 45 fordulatos adap-

tert a 4.7 A 45 fordulat/perc sebességű adapter 
felhelyezése című fejezetben leírtak szerint.

• Tegyen egy lemezt a lemeztányérra.
• Válassza ki a helyes forgási sebességet a [33 

SPEED / 45 SPEED] kapcsoló (8) segítségével.
• Vegye le a rögzítőt a lejátszókarról.
• Emelje fel a lejátszó kart (7).
• Mozgassa a lejátszó kart a megfelelő helyre a leme-

zen. A lemeztányér automatikusan elkezd forogni.

Megjegyzés
• A mellékelt rendszerben a tűre eső ideális 

nyomás 3,5 g.
• A kiegyensúlyozó gyűrű az ellensúllyal eggyütt 

mozog annak elforgatásakor. Ezért a tű nyomását 
minden használat előtt érdemes ellenőrizni.

Megjegyzés
• A 45 fordulatos adapter segítségével lejátszha-

tók a 45 fordulat/perces kislemezek.
• Tegye az adaptert a tartóba (1), amikor nincs rá 

szüksége.

Megjegyzés
• A legjobb minőségű hang eléréséhez használjon 

aktív hangszórókat.
• A hangszórok és a kábelek nem részei a cso-

magnak.

Megjegyzés
• A tető megvédi a lemezjátszót a portól és a 

szennyeződésektől.
• Csukja le a tetőt, amikor nem használja a lemez-

játszót!

Figyelmeztetés
• Az eszközt csak szabványos konnektorhoz csat-

lakoztassa. Az elektromos aljzat legyen mindig 
könnyen hozzáférhető.

• Válassza le a terméket a hálózati áramforrásról 
a be/ki kapcsolóval, vagy ha ez nem elérhető, 
akkor húzza ki azt a konnektorból.

• Ha elosztót használ, akkor ügyeljen arra, hogy 
az összes együtt használt eszköz áramigénye ne 
haladja meg az elosztó maximális terhelhetőségét.

• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni az 
eszközt, akkor húzza ki azt a konnektorból. 

Megjegyzés – Automatikus visszatérés
• A lemezjátszó automatikusan felismeri a lemez 

végét.
• A lejátszás végén a lejátszó kar visszatér a kar 

tartóra, a tányér pedig megáll.
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5.3.1. A lejátszás megállítása
• Nyomja meg a lejátszó kart emelőt (5) a lejátszó 

kar (7) felemeléséhez.
• A lejátszás megszakad.

5.3.2. A sebesség beállítása (hangszín szabályozás)
• Tolja felfelé a vezérlő csúszkát (9) a sebesség 

növeléséhez, illetve húzza le a csökkentéshez.
• Tolja vissza a vezérlő csúszkát (9) a skála közepére 

az eredeti sebességhez való visszatéréshez.

6. FM

• Váltson FM (FM rádió) módba a [MODE] gomb 
többszöri megnyomásával.

6.1. Automatikus állomáskeresés / kedvencek 
elmentése

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az [FM Search/
Play/Pause] (14) gombot, amíg el nem kezdődik az 
automatikus állomáskeresés.

• A lemezjátszó megállítja a keresést, ha állomást ta-
lál, illetve az új állomást elmenti a kedvencek közé.

• Nyomja meg újra az [FM Search/Play/Pause] (14) 
gombot a keresés folytatásához.

6.2. Kedvencek kiválasztása

• Az automatikus keresés során megtalált csatornák 
kedvencként lettek elmentve.

• A kedvencek között a [Back/Rewind] (15) és a 
[Forward/Fast Forward] (16) gombokkal válthat.

7. Bluetooth

Bluetooth-on keresztül összekapcsolhatja az okos 
eszközét és a lemezjátszót, hogy ez utóbbit lejátszó 
eszközként használhassa. A lejátszást közvetlenül az 
okos eszközén tudja vezérelni.

• Engedélyezze a Bluetooth módot a lemezjátszón a 
[MODE] gomb többszöri megnyomásával.

7.1. Bluetooth párosítás

• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis eszköz 
be legyen kapcsolva, illetve hogy a Bluetooth aktiv 
legyen.

• Nyissa meg a Bluetooth beállításokat az okosesz-
közön, majd várjon, amíg a HAMA TT3000RBT  
eszköz megjelenik a megtalált Bluetooth eszközök 
között.

• Ha szükséges, akkor indítson egy keresést a 
Bluetooth oldalon az okoseszközén.

• Válassza a HAMA TT3000RBT  eszközt, majd várjon, 
amíg a lemezjátszó megjelenik a csatlakoztatott 
eszközök között a Bluetooth menüben.

• A ‘BT’ jelzés folyamatosan világít a kijelzőn (10) 
miután a kapcsolat sikeresen létrejött.

• Indítsa el és vezérelje a lejátszást az okos eszközén 
lévő kezelőfelülettel.

Megjegyzés – Bluetooth
• Ellenőrizze, hogy az okos eszköze (okostelefon, 

tablet, stb.) képes-e Bluetooth csatlakozás 
létrehozására.

• Tartsa szem előtt, hogy a Bluetooth kapcsolat 
maximális hatótávolsága közvetlen rálátás esetén 
(tehát falak és egyéb akadályok nélkül) 10 méter.

• A Bluetooth kapcsolatot zavarhatják más 
Bluetooth eszközök/kapcsolatok az eszköz 
közvetlen környezetében.

• A lemezjátszó egyszerre csak egy okoseszközzel 
lehet kapcsolatban.

• Vegye figyelembe, hogy a kompatibilitás függ 
a támogatott Bluetooth profiloktól és a használt 
Bluetooth változatoktól. (Erről bővebb informá-
ciót a használni kívánt okoseszköz használati 
útmutatójában talál.)

Megjegyzés – Bluetooth jelszó
• Némelyik okoseszköz a Bluetooth kapcsolat 

létrehozásához jelszót kér.
• Ha az okoseszköze jelszót kér a kapcsolathoz, 

akkor írja be a 0000 kódot.
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7.2. Automatikus Bluetooth csatlakozás (sikeres 
párosítás után)

• A sikeresen párosított eszközöket a lemezjátszó 
automatikusan elmenti.

• Ha az okos eszközt először próbálja meg párosíta-
ni a lemezjátszóval, akkor kövesse a 7.1 Bluetooth 
párosítás című fejezetben leírtakat.

• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis eszköz be 
legyen kapcsolva, illetve hogy a Bluetooth aktiv legyen.

• Az eszköz automatikusan kapcsolódik. Amennyi-
ben szükséges, nyissa meg az okoseszközön a 
Bluetooth beállítás menüpontot, és válassza ki a  
HAMA TT3000RBT kapcsolatot.

• Indítsa el és vezérelje a lejátszást az okos eszkö-
zén lévő kezelőfelülettel.

8. Kiegészítő bemenet

Az analóg audio bemenet (AUX IN csatlakozó) segít-
ségével mobil eszközöket (pl. okostelefon, tablet, 
MP3 lejátszó, stb.) csatlakoztathat a lemezjátszóhoz, 
hogy azon lejátszhassa az eszközön tárolt hangfáj-
lokat.
• Engedélyezze a kiegészítő bemenetet (Aux) a 

[MODE] gomb többszöri megnyomásával.
• Az ‘AUX’ jelölés folyamatosan látható a kijelzőn 

(10) ha a csatlakozás sikeresen létrejött.
• Csatlakoztassa a mobil eszközét a lemezjátszó 

audio bemenetéhez (AUX IN csatlakozó) egy 3,5 
mm-es hangkábellel ( jack csatlakozós kábel).

• Indítsa el és vezérelje a lejátszást az okos eszkö-
zén lévő kezelőfelületen keresztül.

9. Lemezek digitalizálása

• Kapcsolja be a lemezjátszót az 5.2 Be- és kikap-
csolás című fejezetben leírtak szerint.

• Nyomja meg többször a [MODE] (17) gombot, 
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PH” jelzés. Az 
eszköz ezzel lejátszás módba került.

• Tegyen egy lemezt a lemeztányérra.
• Ha szükséges, akkor tegye fel a 45 fordulatos adap-

tert a 4.7 A 45 fordulat/perc sebességű adapter 
felhelyezése című fejezetben leírtak szerint.

• Válassza ki a helyes forgási sebességet a  
[33 SPEED / 45 SPEED] kapcsoló (8) segítségével.

• Tegyen egy USB pendrive-ot a lemezjátszó USB 
portjába (18) vagy tegyen egy SD/MMC kártyát a 
lemezjátszó SD kártyanyílásába (19).

• Várjon, amíg a lemezjátszó felismeri a háttértárat. 
A kijelzőn megjelenik a „LOD” felirat.

• Nyomja meg a [REC] (11) gombot a felvétel indításához.
• Mozgassa a lejátszó kart a lemezen a megfelelő 

helyre. A lemeztányér automatikusan elkezd forogni.
• A felvétel során a kijelzőn az [USB/SD] felirat látható.
• Nyomja meg a [◼] (13) gombot a felvétel leállításához.
• A felvétel leállítása után automatikusan elkezdődik 

a rögzített hangfájl lejátszása.

Megjegyzés – Nem megfelelő kapcsolat
A lemezjátszó és az okos eszköz párosítása után a 
kapcsolat automatikusan létrejön.
Ha a Bluetooth kapcsolat nem jön létre automatiku-
san, akkor ellenőrizze a következőket:
• Ellenőrizze a Bluetooth beállításokat az oko-

seszközén, hogy a HAMA TT3000RBT eszköz 
csatlakoztatva van-e. Ha nem, akkor ismételje 
meg a lépéseket a „Bluetooth párosítás” című 
fejezetben leírtak szerint.

• Ellenőrizze, hogy az okos eszköz a lemezjátszó 
10 méteres körzetében van-e. Ha nem, akkor 
helyezze az okos eszközt közelebb.

• Ellenőrizze, hogy különböző akadályok nem 
rontják-e a hatótávot. Ha igen, akkor helyezze az 
eszközöket közelebb egymáshoz.

Megjegyzés – Tároló egység
• A háttértárat FAT32 fájlrendszer szerint kell 

formattálni.
• A felvétel 128 kB/mp bitrátájú mp3 fájlként kerül 

a háttértárra.
• A hangfelvételek tárolásához mindig csak egy 

háttértárat csatlakoztasson.  A háttértárat az 
eszköz automatikusan felismeri

• Ne csatlakoztasson az USB csatlakozóra más 
USB eszközöket az USB kábellel. Az USB port 
közvetlenül csatlakoztatott USB háttértárak 
fogadására lett kialakítva.
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10. Hangfájl lejátszása a háttértárról

• Kapcsolja be a lemezjátszót az 5.2 Be- és kikap-
csolás című fejezetben leírtak szerint.

• Nyomja meg többször egymás után a [MODE] (17) 
gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik az 
USB felirat. Az eszköz lejátszás módban van.

• Tegyen egy USB pendrive-ot a lemezjátszó USB 
portjába (18) vagy tegyen egy SD/MMC kártyát a 
lemezjátszó SD kártyanyílásába (19).

• Várjon, amíg a lemezjátszó felismeri a háttértárat. 
A kijelzőn megjelenik a „LOD” felirat. Ebben az 
esetben a képernyőn az „SD” felirat jelenik meg.

• A lemezjátszó automatikusan elkezdi a hangfájlok 
lejátszását.

11. A tű cseréje

• A tű elhasználódása a lejátszási folyamatból 
adódóan egy természetes folyamat, így a tűt, ha 
szükséges, akkor ki kell cserélni.

• Kapcsolja ki az eszközt a [Power] (főkapcsoló) (21) 
gomb segítségével, mielőtt nekiáll a tű cseréjének.

• Vegye le a védőkupakot a 4.3 A tű védőburkola-
tának eltávolítása című fejezetben leírtak szerint. 

• Távolítsa el a tűt lefelé majd előre húzva, ahogy az 
az ábrán is látható.

• Tegye be az új tűt fordított irányban végrehajtva az 
előbbi folyamatot.

12. Gondozás és karbantartás

• A terméket csak enyhén nedves, nem szöszölő 
törlőkendővel tisztítsa, és ne használjon erős 
tisztítószereket.

• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a 
terméket, akkor kapcsola ki azt, majd húzza ki 
a konnektorból. Tartsa a terméket tiszta, száraz 
helyen, közvetlen napfénytől elzárt helyen.

13. Jótállási nyilatkozat

A Hama GmbH & Co KG nem vállal felelősséget, 
és nem vállal garanciát a nem megfelelő telepítés 
/ szerelés, a termék helytelen használata vagy a 
használati utasítás és / vagy biztonsági utasítások be 
nem tartásából eredő károkért.

Megjegyzés – Tároló egység
• A háttértárat FAT32 fájlrendszer szerint kell 

formattálni.
• A háttértárat az eszköz automatikusan felismeri.
• Ne csatlakoztasson az USB csatlakozóra más 

USB eszközöket az USB kábellel. Az USB port 
közvetlenül csatlakoztatott USB háttértárak 
fogadására lett kialakítva.

Megjegyzés – Tároló egység
• Az elhasznált, hibás (megsérült) tű tönkreteheti a 

hanglemezeket.
• Csak AT-3600L típusú tűt használjon.
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14. Újrahasznosítási információk

Környezetvédelmi megjegyzések:
A 2012/19/EU és a 2006/66/EU európai direk-
tívák nemzeti jogrendszerekben történt imple-
mentálása után az alábbi szabályk érvényesek: 

Elektromos és elektronikai eszközök, illetve elemek 
és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulla-
dékok közé. A felhasználók jogszabályban rögzített 
kötelessége, hogy az elektromos és elektronikai
eszközöket és elemeket illetve akkumulátorokat azok 
hasznos élete végén visszavigyék a vásárlás helyére 
vagy egyéb nyilvános gyűjtőpontok valamelyikén 
adják le. Ennek részleteit a nemzeti jogszabályok
rögzítik az egyes országokban. Ez a szimbólum a ké-
szüléken, a használati utasításban vagy a csomagban 
azt jelzi, hogy a termékre ezek a szabályok vonatkoz-
nak. Az újrahasznosítás, az anyagok újrafelhasználá-
sa vagy a régi eszközök / elemek felhasználásának 
egyéb formái fontos szerepet játszanak környezetünk 
védelmében.

15. Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott, Hama GmbH & Co KG nyilatkozzuk, 
hogy a [00054221] típusjelű rádió berendezés 

megfelel a 2014/53/EU direktívának. A teljes EU
megfelelési nyilatkozat elérhető a következő címen:
www.hama.com->00054221 ->Downloads.

Frekvenciasávok
Bluetooth:  
2.402 – 2.480 GHz

Maximális rádiófrekvenciás
sugárzás szintje

Bluetooth: 2 dBm (EIRP)
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Magyarországi forgalmazó:
Hama Kft.
1181 Budapest, Zádor u. 18. 
Tel: 0036-1-297-1040
mail: info@hama.hu

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc bejegyzett védjegye és tulajdona,  és a Hama GmbH & Co KG 
rendelkezik a használathoz szükséges engedéllyel. A többi védjegy és terméknév egyéb vállalatok tulajdona.

Minden említett márkanév a megfelelő vállalatok védjegye. Technikai változtatások miatt hibák és hiányosságok 
előfordulhatnak. Általános szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.


