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 Battery Precautions 
� Replacement of batteries must be done by an adult. 
� Do not mix old and new batteries. 
� Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-

cadmium) batteries. 
� The supply terminals are not to be short-circuited. 
� Non-rechargeable batteries are not to be recharged. 
� Exhausted batteries are to be removed. 
� Only batteries of the equivalent type are to be used. 
� Batteries are to be inserted with the correct polarity. 
� Dispose of batteries properly. Do not dispose of batteries in fire. The 

batteries may explode or leak. 





• CONNECTING THE USB UPSIDE DOWN OR 

• PLAY / PAUSE / STOP MODE  

• SKIP/SEARCH MODE (SKIP/SEARCH UP/SKIP/SEARCH DOWN)

• FOLDER UP CONTROL



• REPEAT PLAY

• INTRO PLAY 

• RANDOM PLAY





































Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύµβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να 

αποτελέσει αντικείµενο “χωριστής συλλογής” ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µαζί 

µε τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά “κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής” 

που έχουν διευθετηθεί από τις δηµοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστηµα πώλησης µε 

την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιηµένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεµβάσεις επεξεργασίας, 

ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών µε ανακυκλωµένα υλικά και περιορίζουν 

τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη 

διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρµογή διοικητικών κυρώσεων.



P ROSOCH

P ROSOCH. MHN ANOIGETE THN SUSKEUH. DEN UP ARCOUN 

STO ESWTERIKO THS ENTOLES P OU NA MP OREI NA CEIRISTEI 

O KATANALWTHS OUTE ANTALLAKTIKA TMHMATA. GIA OP O-

IADHP OTE EP ISKEUH Ha'  SUNTHRHSH AP EUQUNQEITE SE ENA 

AP O TA EXOUSIODOTHMENA KENTRA ANTIP ROSWP EIAS TREVI.

KINDUNOS HLEKTROP LHXIAS

MHN EKQETETE 

SE BROCH KAI UGRASIA

UK PLUG ONLY

W IRES CONNECTIONS TO A UK THREE-PIN PLUG

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following wiring codes:

Blue: ....................................................................Neutral

Brown: ................................................................Live

The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as follows:

Blue wire: ..........................................................N or Black

Brown wire: ......................................................L or Red

Neither wire is to be connected to the earth (E or W) terminal of three-pin plug.

Should the fuse fail in the plug remove the plug form the wall socket and replace the 

fuse with a 3 Amp. ASTA approved BS 1362 fuse.





TREVI S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
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