HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÜLTÉRI BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
Típusszám: OS01BT

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használatba vétel előtt, és
őrizze meg későbbi betekintés céljára!
A készüléket az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos kezelési és
karbantartási tudnivalókra figyelmezteti a felhasználót,
amelyeket feltétlenül be kell tartani.
A háromszögben lévő villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót
a
a készülék belsejében néhány szabadon lévő építőelem
"veszélyes feszültségére".

Az elektromos áramütés veszélyének kizárásához a házat
semmi esetre se nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek
a felhasználó által karbantartandó részek. Javítási
munkálatokat csak egy arra felhatalmazott szakszerviz
végezhet.
Ez a készülék 5 V= tápfeszültségre van kialakítva.
Töltés után húzza le az USB-kábelt a mikro-USB-hüvelyről.
Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek.
Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig biztosítva legyen
számára a friss levegő áramlása. Ne tegye a készüléket
semmiképpen szőnyegre vagy függönyök közelébe, és ne
építse be könyvespolcba.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak
és hőforrás behatásának sem.
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES
UTASÍTÁST! Mindig tartsa be az alapvető biztonsági
előírásokat, amikor ezt a Bluetooth hangszórórendszert
használja, különösen gyermekek jelenlétében.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
1)

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használatba vétel
előtt.

2)

Ezt a használati útmutatót őrizze meg későbbi betekintés céljára.

3)

A készüléket nem szabad csepegő vagy freccsenő víz behatásának
kitenni, és nem szabad vízzel töltött tárgyat, például vázát tenni a tetejére.
Csak száraz környezetben használja.

4)

Ne állítson égő tárgyat, pl. gyeryát a készülék tetejére, és tartsa távol a
készüléket nyílt lángtól.

5)

A gyerekekre figyelni kell, hogy ne használják játékszernek a készüléket.

6)

A készüléket a beépített akkumulátor töltése céljából csatlakoztassa egy 5
V egyenfeszültséget szolgáltató hálózati tápegységre. Ennél nagyobb
feszültség esetén tönkremehet a készülék.

7)

Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és cserealkatrészeket
alkalmazzon.

8)

A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.

9)

A készüléket csak jól szellőző helyen állítsa fel. A készüléket sík és stabil
felületre állítsa.

10)

Ne tegye ki 35°C feletti hőmérsékletnek. A felállítási helyen legyen a
készülék mögött és felett 30 cm szabad távolság, míg a többi oldalon 5-5
cm.

11)

A kimerült elemeket/akkumulátorokat környezetbarát módon távolítsa el.

12)

A készülék szállítása vagy tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót a
konnektorból. Csak egy száraz, puha törlőruhával tisztítsa.

13)

Zivatarkor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket,
válassza le a hálózatról.

14)

Ennek a készüléknek nincsenek a felhasználó által karbantartandó részei.
Ne próbálja saját maga javítani ezt a készüléket. Csak szakképzett
szerviztechnikus javíthatja. Hiba esetén forduljon kereskedőjéhez a javítás
ügyében.

15)

Ne hagyja magára a készüléket, és vigyázzon arra, hogy ne dugjanak
idegen tárgyakat a készülékház különféle nyílásaiba. Ez halálos
áramütéshez vezethet.

16)

Ne állítsa a készüléket TV-készülék, hangszóró vagy más, erős mágneses teret
keltő készülék közelébe.
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A KEZELŐSZERVEK MEGNEVEZÉSE
elölnézet

1.

kezelőmező

2.

hordfogantyú

3.

mobiltelefon lerakóhely

4.

hangszóró (kék színnel világít a zene ütemére)
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Kezelőszerveky)

1.

MIC (6,3 mm-es mikrofonhüvely)

2.

AUX IN (3,5 mm-es hüvely)

3.

USB hüvely(USB 2.0 médialejátszó hüvely )

4.

DC 5V (mikro-USB töltőhüvely)

5.

MIC +/- (mikrofon hangerőszabályzója)

6.

Music +/- (zene hangerőszabályzója)

7.

Echo +/- (visszhang-effektus szabályzója)

8.
9.
10.
11.

/ M (be-/kikapcsoló, üzemmód-gomb)
EQ (equalizer (szűrő) gomb)
(Bluetooth-párosítás gombja)
< / > (következő szám/ előző szám)

12. ►▌▌ (lejátszás / szünet)
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TÁPÁRAMELLÁTÁS
Ebbe a készülékbe fixen be van építve egy tölthető lítium-akkumulátor
(kapacitása 1800 mAó). Töltse fel teljesen a készüléket az első bekapcsolás előtt
(kb. 3 óra). A lejátszási idő kb. 3 óra a választott hangosságszinttől függően.
Miután feltöltötte a készüléket, húzza ki a töltőkábelt a készülék mikro-USB
hüvelyéből.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS
1.

A készülék töltése azonnal elkezdődik, mihelyt csatlakoztatta az 5 V
egyenfeszültségű áramforrást. Az ajánlott értékek 5 V/2 A.

2.

Az akkumulátortöltés jelzőfénye pirosan világít töltés közben.

3.

Amint az akkumulátor (3) teljesen feltöltődött, a LED zölden világít.

4.

Ha a készülék akkumulátorának a töltöttségi szintje alacsonnyá válik, a LEDjelzőfény elkezd piros színnel villogni.

Megjegyzés:
Ne cserélje ki az akkumulátort, ezt csak szakképzett személy végezheti
el.
Havonta egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort, még ha hosszú
ideig nem is használja a készüléket, hogy megóvja az akkumulátort a
mélykisüléstől.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA
Bekapcsolás: tartsa a [
/ M] gombot kb. 3 másodpercig nyomva a készülék
bekapcsolása céljából.
Kikapcsolás:

Tartsa a [
/ M] gombot kb. 3 másodpercig nyomva a
készülék kikapcsolása céljából.

MEGJEGYZÉS:
Ha a készülék az USB/Bluetooth/AUX-üzemmódban kb.15 percig
használaton kívül van, automatikusan a készenléti üzemmódba
(energiatakarékos üzemmód) kapcsolódik.
Nyomja meg a [
/ M] gombot a készülék újbóli bekapcsolására.
Gondoljon arra, hogy a készülék lejátszás közben az alacsony
hangerőbeállítást az audiojel hiányaként ("kein Audiosignal")
értelmezheti. Ez leronthatja a készülék jelfelismerési képességét, és a
készenléti üzemmódba való automatikus átváltást eredményezheti.
Ha ez történik, aktiválja az audiojel (hangfrekvenciás jel) átvitelét, és
növelje meg a külső készülék hangerőbeállítását a lejátszás
folytatásához.
INFORMÁCIÓK AZ ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEKRŐL
A készüléket elektrosztatikus kisülések visszaállíthatják, vagy nem a normális
üzemmódba vihetik. Nyomja meg a RESET gombot.
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AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
1.

A kívánt üzemmód kiválasztásához ismételten nyomja meg a
[
/ M] gombot.

2.

A kiválasztott üzemmód a hangszórón bemondásra kerül.

3.

A következő beállítások állnak rendelkezésre:
USB / BLUETOOTH / AUX /

Megjegyzés:
Az üzemmódokat a készülék akusztikusan közli, amikor a forrást megváltoztatják.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
1.
2.

A hangerő megváltoztatásához forgassa a készülék [Music +/-]
hangerőszabályzóját.
A mikrofon hangerejének a megváltoztatásához forgassa a
készüléken a mikrofon [Mic +/-]hangerőszabályzóját.

EQUALIZER (EQ) FUNKCIÓ
1.
2.

Ez a készülék beépített szűrőrendszerrel rendelkezik.
Ismételten nyomja meg az [EQ] gombot a különféle
szűrőkarakterisztikák közüli választáshoz.

3.

A következő ekvalizerek állnak rendelkezésre:
normál, basszus, rock

A MIKROFON-VISSZHANGOSÍTÁS (ECHO)
BEÁLLÍTÁSA
1.

A mikrofon visszhangeffektusának a beállításához forgassa a készüléken
az [Echo +/-] visszhangszabályzót.

A LED-EFFEKTUS BEÁLLÍTÁSA
1.
2.

A hangszóró fényeffektusának a bekapcsolásához tartsa nyomva az [EQ]
gombot kb. 3 másodpercig.
A hangszóró fényeffektusának a kikapcsolásához tartsa nyomva az [EQ]
gombot kb. 3 másodpercig.
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URH üzemmód
1.

Addig nyomogassa a készüléken a [
opciót ki nem választotta.

2.

Az FM (URH) lejátszás a legutóbb hallgatott rádióadóval kezdődik meg.

Automatikus keresés:

/ M] gombot, amíg az FM (URH)

Tartsa nyomva a [►▌▌]gombot kb. 3
másodpercig az
automatikus gyorskeresés elindításához.

Tárolt adók kiválasztása:

Az előző vagy a következő tárolt
adóhoz úgy juthat, hogy megnyomja
a [< / >]gombot.

Kézi keresés:

A következő rendelkezésre álló adóhoz a
[</>] gomb rövid megnyomása által juthat.

USB ÜZEMMÓD
1.

Dugjon be egy USB-meghajtót az USB-hüvelybe.

2.

A készülék automatikusan átvált az USB-üzemmódba.

3.

A hanglejátszás az első számmal kezdődik.
Lejátszás:

[

].

Szünet

[

]

Következő zeneszám:

[>]

Előző zeneszám: [<]
Megjegyzés:
Az USB üzemmódra való kézi átváltáshoz dugjon be egy USB-ceruzát.
A készülék max. 64 GB-os USB-ceruzákat támogat. Az USB-port csak USBceruzák lejátszására szolgál, ne használjon más készülékeket ezen az USBkapcsolaton keresztül. Az USB-hüvelyt ne használja külső készülékek

feltöltésére. Lejátszás közben ne húzza ki az USB-ceruzát a készülékből.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD
1.
2.
3.
4.

Addig nyomogassa a [
/ M]-gombot a készüléken, amíg ki nem választotta
a Bluetooth-opciót.
Aktiválja a külső készüléken a Bluetooth-keresést, és válassza ki az
OS01BT készüléket.
Ha a készülék nem találja meg azt, nyomja meg a [ ] gombot a készüléken, és
felhangzik egy jelzőhang.
Indítsa el a lejátszást a külső készüléken.
A készülék kezelése
Lejátszás:

[

].

Szünet

[

]

Következő zeneszám:

[>]
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Előző zeneszám: [<]
Megjegyzés:
A Bluetooth-funkció a szabadban 10 méteren belül működik a legjobban.
Az alaphangerőt a külső készüléken kell beállítani. Az OS01BT
hangerőszabályzójával finoman szabályozza a hangerőt.

AUX-IN ÜZEMMÓD
1.
2.
3.

Addig nyomogassa a [
/ M]-gombot a készüléken, amíg ki nem választotta
az AUX opciót.
Kösse össze az OS01BT készüléket a külső készülékkel egy 3,5 mm-es
jack-dugós kábel (nem része a szállításnak) segítségével.
Csatlakoztassa a jack-dugós kábelt az OS01BT készülék [3,5mm
AUX IN] hüvelyébe.

4.

Az alaphangerőt a külső készüléken kell beállítani.
Az OS01BT hangerőszabályzójával finoman szabályozza a hangerőt.

5.

Vezérelje a lejátszást a külső készülékkel.

MIKROFON ÜZEMMÓD
1.

A mikrofont (nem része a szállításnak) bármelyik üzemmódban használhatja.

2.
3.

Csatlakoztassa a mikrofont a [Mic 6,3 mm] mikrofonbemenetre.
Forgassa a [Mic +/-. ] szabályzót a mikrofon hangerejének a növelése vagy
csökkentése céljából.
Forgassa az [Echo +/-] szabályzót a mikrofon
visszhangeffektusának a beállításához.

4.
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Műszaki adatok
Általános adatok
Tápáramelllátás

5V 1A

AUX IN hüvely

3,5 mm

Mikrofonhüvely

6,3 mm

Üzemi hőmérséklet

5°C - +35°C

URH-frekvenciatartomány:
Akkumulátor

87,5 – 108,0 MHz

Akkumulátor- kapacitás

1800 mAó

Az akkumulátor típusa

lítium-ion

Max. akkumulátor-üzemélettartam

kb. 3 óra (a

hangerőtől és üzemmódtól
függően)
USB
Max. USB-ceruza-kapacitás

32 GB

Max. támogatott USB zeneszám

999

Max. támogatott mappaszám

99

Támogatott lejátszási minőség
Bluetooth

8 – 320 kbit/s

Bluetooth-verzió

V5.0

Adó hatótávolsága

10 méter (látóvonalban)

Kompatibilis Bluetooth-profil

A2DP

Bluetooth adóteljesítmény

< 4 dBm

Bluetooth adófrekvencia-tartomány
Audio (hangfrekvenciás) adatok

2.402 - 2.480 GHz

Max. zenei teljesítmény

80W

Frekvenciatartomány
A szállítás tartalma

60 Hz – 18 KHz

........................................................................... 1
............................................................ 1
USB kábel .......................................................................... 1
Készülék

Használati útmutató

Az adatokra nincs szavatosság.
A kivitel és a specifikáció előzetes tájékoztatás nélküli módosításának a joga fenntartva.
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INFORMÁCIÓK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL
Ez a szimbólum a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a
készüléket, valamint annak elektromos és elektronikus alkatrészeit
élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltávolítani.
Az Eu-ban elkülönített gyűjtőrendszer van kialakítva az
újrahasznosításra.
További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a
kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

Egyszerűsített EU konformitási nyilatkozat
Az UltraMedia GmbH & Co. Handels KG ezennel kijelenti, hogy az OS01BT
típusú rádióátviteli rendszer megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő e-mail címen
lehet bekérni.
info@ultramedia.de
Sok örömöt kívánunk Önnek a készülékhez.
Az UltraMedia csapata
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Garancia

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy az egyik minőségi készülékünk mellett döntött. Termékeink a
gyártás során precíz minőségellenőrzésen mennek keresztül. Ha valamelyik
készülékünk mégis reklamációra ad okot, vagy kérdései vannak valamelyik
készülékünkkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Erre a készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónap garanciát vállalunk. A
jótállási időszakon túl fizetett javítást kínálunk Önnek költségbecslés alapján.
Kérjük, a beküldés előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Megértését kérjük, hogy a jótállást csak azokra a készülékekre vehetjük figyelembe,
amelyeket a jótállási időn belül kaptunk meg.
A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A készüléket a jótállási időszak
alatt megjavítjuk vagy kicseréljük. Sajnos, az UltraMedia nem tudja megtéríteni a
vételárat. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a nem megfelelő használatból, harmadik
féltől származó tartozékok használatából, leejtésből fakadó károk, por- és vízkár ,és az
ügyfél vagy külső hatások által keltett kopások(pl. karcolások, optikai elhasználódás)
által okozott károk.
A jótállási igény érvényesítése érdekében küldje el az készüléket az összes tartozékkal, a
számla másolatával és a hiba leírásával együtt az alább megadott címre. A vásárlás
igazolásának a hiányában nem érvényesíthető a garancia. Ne felejtse el feltüntetni a teljes
címét és telefonszámát / e-mail címét az esetleges viszontkérdés miatt.

Az elküldés a saját költségén történik. A nem bérmentesített csomagokat nem
fogadhatjuk el, és visszaküldjük a feladónak.
Kérjük, csomagolja be a készüléket megfelelő szállítási csomagolással. Az UltraMedia
vállalat nem vállal felelősséget a beérkező küldemény szállítási káraiért. Küldeménye
átvétele után a lehető leghamarabb kezeljük a készülékét, és visszaküldjük Önnek.
Mielőtt
elküldené
készülékét,
forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz
szakkereskedőjéhez, mivel számos probléma megoldható telefonon is.

service@ultramedia.d
UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28

e
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Hétfőtől csütörtökig : 08:00107:000
pénteken : 08:00-14:30

D-21337 Lüneburg

között.

http://www.ultramedia.de
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vagy

