Felhasználói kézkönyv

BSP-2580
Bluetooth Hangszóró
Használati utasítás

Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas
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Termék használati ábra
1. Hangerő szabályozás Fel / Le
2. Mikrofon + státusz fény
3. Telefon gomb/lejátszás/megállítás/üzemmód
4. SD kártya
5. Be / Ki kapcsolás
6. USB töltő
Termék leírás
1. Bluetooth verzió: V2.1 +EDR
2. Könnyű csatlakoztatás
3. Bluetooth 1 gombos telefon felvétel
4. Magas szintű személyre szabási lehetőség
5. Bluetooth közelség érzékelés: 8-10m
6. Memória kártya, MP3/WAV/WMA mód lejátszás
7. Lítium akkumulátor, Micro USB töltő csatlakozó
8. Bluetooth név: ILIKE BSP-2580
9. Főbb funkciók: BT/FM/TF/AUX
Gomb funkciók
Billentyű

Megnevezés

Funkció
Bluetooth adás kapcsolás, rövid megnyomás hívás felvétel

Bluetooth

Bluetooth adás kapcsolás, hosszú megnyomás hívás elutasítás
Bluetooth telefon, rövidmegnyomás kapcsolódás telefonnal

TF
AUX
FM (Rádió)

Rövid megnyomás Lejátszás / Megállítás
Hosszú megnyomás üzemmód váltás
Rövid megnyomás legutóbbi rádióállomás
Hosszú megnyomás üzemmód váltás

Bluetooth

Hosszú megnyomás hangerő le
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TF

Rövid megnyomás lehetőségek felfelé

AUX

Hosszú nyomás hangerő le, rövid megnyomás nem működik

FM (Rádió)

Hosszú nyomás hangerő le, rövid megnyomás legutóbbi adó

Bluetooth
TF

Hosszú megnyomás hangerő fel
Rövid megnyomás lehetőségek lefelé

FM (Rádió)
AUX

Hosszú nyomás hangerő fel, rövid megnyomás nem működik

Megjegyzés: Memória kártya csatlakoztatásakor a memóriakártyát automatikusan
felismeri, és onnan játszik le zenéket.
FM Rádió: Antenna csatlakoztatása szükséges.
Használati mód
1. Kapcsolja be a hangszórót.
2. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t, és nyomja be rajta a keresést.
Csatlakoztassa az “NS-L32” készülékhez (ez a hangszóró). Amennyiben
csatlakoztatásnál kódot kér, gyári alapértelmezett kód (amennyiben be van állítva)
„0000”.
3. Hangerő állítása beszéd közben a ”-” és “+” gombokkal lehetséges le, illetve fel.
4. Bluetooth csatlakoztatás után a telefonhívást felveheti a ”

” gombok

hosszanti megnyomásával.
5. A készülék kikapcsolásához az OFF kapcsoló használata szükséges. Használata
után az áramellátás megszűnik.
Töltés
USB csatlakoztatásával lehetséges a készülék töltése. Lehetséges számítógépről,
vagy 5V / 500Ma - 1000mA-es töltővel. Töltéskor a piros LED bekapcsol, és a LED
kikapcsolása jelzi a töltés végeztét.
Általános kérdések:
1. Bluetooth kapcsolat sikertelen:
a) Ellenőrizze, hogy mindkét készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth
b) Túl sok Bluetooth-al csatlakoztatható terméknél jelentkezhet hasonló hiba. A
nem használt készülékeket javasoljuk, törölje a telefonjából.
2. Túl alacsony hang
Ellenőrizze a hangerő beállítást, és állítsa optimális szintre.
3. Lejátszás / Megállítás gomb nem működik.
Próbáljon meg más fájlformátumú elemeket lejátszani.
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