Bluetooth
Zene
vevő
®

Felhasználói
kézikönyv.
F8Z492cw 8820cw00264

Bevezetés
Tartalomjegyzék

Fejezet

1

2

3

4

5

6

A csomag tartalma

Jellemzők
– Felvételek lejátszása az iPhone, iPod touch
vagy más készüléken, amely a Bluetoothtechnológiával van felszerelve.
– A zene közvetlen vezérlése
iPhone vagy iPod touch
közvetítésével
– Összeköttetés létesítése egy készülékkel,
amely távol van a sztereo berendezéstől
– Bluetooth kapcsolat 9 m hatótávval,
majdnem határtalan lejátszási lehetőséggel
az egész lakásban

3,5 mm-/ RCAsztereo kábel
Hálózati adapter 3,5 mm/3,5 mm-es
jack sztereo
kábel
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Bluetooth zene
vevő

A Bluetooth zenei vevő üzembe helyezése
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1. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es jack
audiokábel egyik végét a Bluetooth zene
vevő fejhallgató csatlakozójára.
2. Csatlakoztassa a másik végét (3,5 mm-es jack vagy
2 db RCA) a sztereo berendezés egyik audio
bemenetére. További információkat a sztereo
berendezése
használati útmutatójában talál.
3. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a
DC bemenetre a Bluetooth zenei vevőn, és
csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati dugaszoló aljzathoz.
4. A kék LED kijelző egyszer felvillan,
és ezzel jelzi hogy a készülék el van látva
árammal, és most készen áll arra, hogy az Ön
iPhone-jával vagy iPodjával össze legyen
kapcsolva.
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A Bluetooh zenei vevő csatlakoztatása
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1. Kövesse a következő
lépéseket, hogy az
iPhone vagy iPod
Bluetooth managerjéhez jusson:

a. Kattintson

b.

az iPhone/iPod
touch indító
oldalára
„Settings”-re
(beállítások)

Bluetooth® Zene vevő

Kattintson
"Settings"
(beállítások) alatt
„General”-ra (általános).
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c.-re. Kattintson a
„General” (általános)
alatt "Bluetooth”-ra.

A Bluetooh zene vevő csatlakoztatása
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4. Ha a készülékek
egymással össze vannak
csatolva, a kék LED
kijelzés a Bluetooth
zene vevőn egyszer
felvillan. A kék LED
kijelző bekapcsolva
marad, ha a kapcsolat
helyreállítódott.

2. Keressen Bluetoothkészülékeket és
kattintson „Belkin
YXX”-ra (pl. Belkin
A58).
Az YXX betűk a
következő
számokat és
betűket jelentik:
a. Y = egy betű
(A, B, C, stb.)
b. X = egy szám
(00, 01, 02, stb.)
Ez a készülék
ismertetőjele, amely a
Bluetooth zene vevő
alsó oldalán is
megtalálható.
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3. Adja be "0000”-t, ha
felszólítást kap, hogy
adja be a PIN kódot.
Ezután az iPhone és
a Bluetooth zenei
vevő egymással
összekapcsolható.
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Egyes készülékek, pl.
iPhonok, a csatolás után
közvetlenül kapcsolatot
létesítenek; ezért marad a
LED kijelző bekapcsolva.
Más készülékeknél,
pl. laptopoknál, kérdést
kap, hogy a kapcsolatot
létre kívánja-e hozni. A
LED kijelzés a csatolás
után kialszik, amíg a
kapcsolat helyre nem állt.

A Bluetooh zene vevő csatlakoztatása
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Bár a Bluetooth zene vevő egyszerre csak egy
készülékről tud zenét lejátszani, max. nyolc készülékhez
csatolható. Ez azt jelenti, hogy Önnek csak egy PIN
kódot kell beadni minden készülékhez.
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a készülékek kapcsolatának újbóli létrehozása
Ha a hatótávolságon kívül tartózkodik vagy a
Bluetoothfunkciót az iPhone-on vagy iPod touch-on
kikapcsolja, a Bluetooth zene vevő megszakítja a
kapcsolatot a készülékkel. Hogy újból kialakítson egy
kapcsolatot, forduljon
a
készüléke Bluetooth
Manageréhez
és válassza ki a megfelelő Belkin YXX készüléket a
listából. Nem fog újabb felszólítást kapni a PIN kód
beadására.

Az összeköttetés a Bluetooth zenei vevőjével
helyreállt,és a zene lejátszható! Játssza le a zenét
egyszerűen, ahogy szokta, a készülékén. A zene a
sztereo fejhallgatón keresztül lesz lejátszva!
Gondoljon arra, hogy a Bluetooth zene vevő
hatótávolsága 9 méter.

Bluetooth® Zene vevő
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A csatolt készülék váltása
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Hatótávolságon kívül van, vagy a jelet
elvesztette

Ha egy készülékről egy másikra akar átkapcsolni,
járjon el a következő lépéseknek megfelelően:
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Ha a zene készülék a Bluetooth zenei vevő 9
méteres hatótávján kívül tartózkodik, vagy a
Bluetooth jelet blokkolták,
a LED kijelző kialszik. Ez jelzi, hogy a Bluetooth
kapcsolat a zene készülékkel megszakadt. Tegye
meg a következő lépéseket, ha az összeköttetést
elvesztette:
1. Vigye a zene készüléket vissza olyan helyre,
amely 9 méter hatótávon belül van, és/vagy
győződjön meg arról, hogy nincsenek
akadályok, melyek a látás-kapcsolatot a vevő
és az iPhone vagy iPod touch között
megzavarják.
2. A kapcsolat 15 másodpercen belül
automatikusan helyreáll, és a kék LED
kijelző ismét világít.
3. Ha a kapcsolat 15 másodpercnél hosszabb
időre megszakadt, azt újból helyre kell állítani.
Járjon el a tanácsok szerint, amelyeket a
„Készülék kapcsolat újbóli helyreállítása" fejezet
tartalmaz.

1. Szakítsa meg a csatolt készülék meglévő
Bluetooth-kapcsolatát. Deaktiválja a Bluetooth
Manageren keresztül a Bluetooth-funkciót az
iPhone-on vagy iPod touch-on.
2. A Bluetooth zenei vevő most
létrehozhat egy összeköttetést egy
másik iPhone-nal vagy iPod touch-sal.
3. Járjon el az utasítások szerint, melyeket a
"Bluetooth zenei vevő csatolása" alatt ismert meg,
hogy kapcsolatot hozzon létre egy másik
készülékkel.
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A tanácsok, amelyeket ez a fejezet
tartalmaz, segíthetnek Önnek a legtöbb
probléma megoldásában a Bluetooth zene
vevőre vonatkozóan.
a lejátszás nem az én sztereo
hangfalamon keresztül történik�
megoldás:
•

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
zene vevő tápáram ellátása biztosított.

•

Ellenőrizze, hogy az audiókábel rendeltetésszerűen
a Bluetooth zene vevőhöz csatlakoztatva van-e.

•

Ellenőrizze, hogy a mellékelt két audiokábel
egyike rendeltetésszerűen csatlakoztatva vane a vevőhöz és a sztereo berendezéshez.

Bluetooth® Zene vevő
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•

Győződjön meg róla, hogy a vevő
el van-e látva árammal.

•

Biztosítsa, hogy a lejátszás hangereje egy
kellemes szintre legyen beállítva.

•

Győződjön meg róla, hogy a vevő
hatótávolságán belül tartózkodik-e, és hogy
az Ön iPhone vagy iPod touch készüléke a
vevővel Bluetooth technológián keresztül a
össze van kötve.
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A Bluetooth zene vevő telepítése teljes
figyelmét igénybe veszi. Ehhez mindkét kezére
szüksége van.
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Csak eredeti tartozékokat használjon,
amelyek a gyártó szerint a készülékhez valók.
Húzza ki a dugót, ha a készüléket
hosszabb ideig nem használja.

A készülék nem érintkezhet vízzel. Ezért ne használja
fürdőkádban, mosdókagylóban, mosogatóban, nedves
pincében, uszodában vagy más helyen, víz közelében.

A Belkin cég nem vállal felelősséget személyi- vagy
dologi károkért, amelyek a Bluetooth zene vevő
kezelésénél,
vagy a Bluetooth zene vevővel, az iPhone vagy
iPod készülékkel való foglalkozásnál keletkeznek.

A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.
Tisztítás előtt húzza ki a készülék kábelét a
konnektorból.
Ne állítsa a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy
más hőtermelő készülék (beleértve az erősítőket is)
közelébe.
Fektesse a hálózati kábelt úgy, hogy rálépéstől
védve legyen, és ne legyen becsípve.
Gondoskodjon kielégítő védelemről a dugók, a
hosszabbítók, és a hálózati kábel készülékből való
kilépésének a helye számára.
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FCC-nyilatkozat:
Ez a készülék megfelel az FCC rendelkezések 15. részének. A
működése teljesíti a következő feltételeket:

•

Új beállítás vagy a vevőantenna telephelyének
megváltoztatása.

•

A távolság növelése a készülék
és a vevő között.

•

A készülék csatlakoztatása egy dugaszoló aljzathoz,
amely más áramkörhöz tartozik, mint a vevő.

•

A kereskedő vagy egy tapasztalt rádió- és
TV szerelő bevonása a megoldásba.

(1) A készülék nem okoz káros interferenciákat, és
(2) a készülék minden zavart elvisel, beleértve a zavarokat, amelyek
nemkívánt működést okozhatnak.

A készülék bizonyíthatóan megfelel az FCC rendelkezések 15.
része által megállapított határértékeknek a digitális készülékek B
osztályára vonatkozóan. Ezek a határértékek úgy vannak
megállapítva, hogy lakóterületeken való használat esetén kellő
védelmet nyújtsanak a nemkívánatos zavarok ellen. Ez a készülék
nagyfrekvenciás energiát kelt és használ, és - ha nem a
használati útmutatónak megfelelően telepíti és használja rádiófrekvenciás zavarokat idézhet elő. Nincs azonban arra
semmiféle biztosíték, hogy az adott telepítési helyen nem okoz
zavarokat.
le kell adni. Ha a készülék káros zavarokat okoz a rádió- vagy
televízió vételben - ami a készülék be- és kikapcsolása által
bizonyítható - a felhasználó köteles a zavarokat a következő lépések
egyike által megszüntetni:

A Belkin International, Inc. nem felelős olyan zavarokért, amelyek
a készüléken felhatalmazás nélkül végzett változtatás miatt
kelekeztek. A felhasználó elvesztheti jogát a készülék
használatára, ha ilyen jellegű módosításokat végez a készüléken.

EU nyilatkozat:
Jelen készülék megfelel az R&TTE- irányvonalnak, az EN 300 440-2 és
EN 301 489-17 szabványoknak.
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három évi korlátozott gyártói garancia a
Belkin international, inc� részéről
A garancia tartalma�

ABelkin International, Inc. („Belkin”) garantálja a jelen Belkintermék eredeti vevőjének, hogy a termék mentes az anyag-,
feldolgozási és konstrukciós hibáktól.

Kizárás a garanciából�
Minden fent leírt garancia érvényét veszti, ha a Belkin terméket
a Belkin felkérésére, a vevő költségére, nem bocsátják
felülvizsgálat céljából rendelkezésre, vagy ha Belkin
megállapítja, hogy a Belkin terméket nem előírásszerűen
helyezték üzembe, és ha rajta meg nem engedett
változtatásokat hajtottak végre. A Belkin gyártói garanciája nem
érvényes természeti erők által okozott károkra, pl. árvíz,
földrengés és villámcsapás, valamint háború, vandalizmus,
lopás, normál kopás, értékvesztés,
elöregedés, rossz bánásmód, károsodás alacsony feszültség
következtében (pl. feszültségesés, vagy feszültség csökkentés)
vagy a program ill. a rendszer nem megengedett módosítására.

Bluetooth® Zene vevő
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Tartsa készenlétben a következő információkat:
a. A Belkin-termék termékszámát.
b. A helyet, ahol a terméket beszerezte.
c. A vásárlás dátumát.
d. Az eredeti számla másolatát.
2. Az adott telefonon a munkatársak informálják Önt arról, hogyan
küldje el számláját és a Belkin terméket, és hogyan járjon el, hogy az
igényeit érvényesíthesse.
Belkin fenntartja magának a termék felülvizsgálatának a jogát. A
Belkin termék valamennyi, a szállításból adódó költsége a vevőt
terheli. Ha Belkin a saját megítélése szerint úgy dönt, hogy nem kell
a hibás készüléket a Belkinhez beküldeni, Belkin megbízhat egy
javító szolgálatot a készülék felülvizsgálatával és a készülék javítási
költségekről költségvetés készítésével. A javító szervezethez való
szállítás és az esetleges költségvetés készítésének költségei teljes
egészében a vevőt terhelik. A károsodott készülék(ek)nek
felülvizsgálat céljából rendelkezésre kell állni, amíg a reklamációs
ügyintézés le nincs zárva. Ha az igények kielégítést nyertek, Belkin
fenntartja magának a jogot, a kártérítési igénynek a vevő fennálló
biztosítójára való átvitelére.
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Garanciára vonatkozó törvények�

EZ A GARANCIA A BELKIN ÁLTAL NYÚJTOTT EGYEDÜLI
GARANCIA. NEM LÉTEZIK MÁS GARANCIA, EXPLICIT VAGY
IMPLICIT, KIVÉVE, HA EZT A TÖRVÉNY ELŐÍRJA,
BELEÉRTVE AZ IMPLICIT
GARANCIÁT VAGY A MINŐSÉGI ÁLLAPOTOT, AZ ÁLTALÁNOS
HASZNÁLATRA ALKALMASSÁGOT VAGY A MEGFELELÉST EGY
MEGHATÁROZOTT CÉLNAK, ÉS ILYEN IMPLICIT GARANCIÁK,
AMENNYIBEN LÉTEZNEK, KIZÁRÓLAG ARRA AZ IDŐTARTAMRA
VONATKOZNAK, AMI EZEN GARANCIÁBAN LE VAN FEKTETVE.
Egyes országokban a garancia időbeli korlátozása nem megengedett. A
fent említett korlátozások ezekre ennek megfelelően nem érvényesek.
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM ÁLL JÓT A BELKIN CÉG
VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
TÖBBSZÖRÖS KÁR VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁR ESETÉRE, MINT
PL., DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, ELMARADT ÜZLET VAGY PROFIT,
AMELYET ÖN EGY BELKIN TERMÉK ELADÁSA VAGY HASZNÁLATA
ÁLTAL SZENVEDETT, AKKOR SEM, HA ILYEN KÁROK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.
Ez a garancia specifikus jogokat biztosít Önnek, amelyek országonként

különbözőképpen vannak kialakítva és eszerint érvényesíthetők. Mivel
némely országokban a szavatosság kizárása vagy korlátozása véletlen vagy
következményes károk miatt nem megengedett, az előzőekben közölt
korlátozások és kizárási szabályozások az Ön számára valószínűleg nem
érvényesek.
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