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Nadajnik muzyczny Bluetooth Marmitek
BoomBoom 50
Nr produktu 1323438
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa











Aby zapobiec zwarciom, produkt ten powinien być stosowany tylko wewnątrz i tylko w
suchych pomieszczeniach. Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Nie
należy używać produktu w pobliżu łaźni, basenu, itd.
Nie wystawiać elementów produktu na działanie bardzo wysokiej temperatury lub silnych
źródeł światła.
W przypadku niewłaściwego użycia lub próby samodzielnego naprawiania produktu
gwarancja wygasa. Marmitek nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie
produktu lub jeśli produkt został użyty w sposób inny niż w zaleceniach. Marmitek nie ponosi
odpowiedzialności za dodatkowe uszkodzenia inne niż wynikające z obowiązującego prawa.
Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
Ostrzeżenia lub ogłoszenia mogą pozostać niezauważone podczas korzystania ze słuchawek.
Należy zdawać sobie sprawę z otaczających dźwięków podczas noszenia słuchawek, oraz
rozpoznawać je, kiedy sytuacja tego wymaga.
Należy unikać długiego używania słuchawek lub głośników z ustawionym wysokim poziomem
głośności.
Nie należy otwierać produktu. Produkt powinien być naprawiany i serwisowany wyłącznie
przez wykwalifikowanego eksperta.

Spis treści
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Wstęp
Gratulujemy zakupu produktu Marmitek BoomBoom 50. Ten transmiter Bluetooth pozwala na
odtwarzanie plików audio z dowolnego źródła poprzez słuchawki lub odbiorników wyposażonych w
technologię Bluetooth, bez fizycznego połączenia do źródła dźwięku za pomocą kabla. To może być
telewizor czy system Hi-Fi. Możesz kontrolować odtwarzanie dźwięku bezpośrednio na źródle
dźwięku lub odbiorniku audio.
BoomBoom 50 ma zasięg około 10 metrów umożliwiając nieograniczone korzystanie z muzyki w tym
samym lub sąsiednim pokoju.
Słuchaj telewizora przez słuchawki Bluetooth
 Wydobądź więcej ze swoich słuchawek Bluetooth.
 Ciesz się swoimi ulubionymi programami TV lub muzyką bez przeszkadzania innym.
 Czytaj w spokoju książkę, podczas, gdy Twój partner lub dzieci oglądają telewizję na
słuchawkach.
 Wysoka jakość dźwięku. Oprócz zastosowania w telewizorze, sprawdza się również przy
sprzęcie Hi-Fi.
 Plug&Play, bez konieczności instalowania.

Zawartość zestawu
1 x BoomBoom 50, uniwersalny bezprzewodowy transmitter audio z technologią Bluetooth
1 x kabel mini jack męski – męski
1 x kabel mini jack żeński – złącze RCA
1 x paski na rzep
1 x kabel USB
1 x zestaw instrukcji

Podłączanie do telewizora lub systemu Hi-Fi
1a) TV
Podłącz jeden koniec kabla mini jack do złącza słuchawkowego w Twoim telewizorze. Głośniki w
telewizorze zostaną wyłączone, możesz teraz dostosować głośność używając pilota zdalnego
sterowania od telewizora.
1b) Hi-Fi
Użył dołączonego do zestawu adaptera aby podłączyć BoomBoom 50 do złącza AUX OUT/TAPE OUT
w Twoim systemie Hi-Fi.
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2) Podłącz drugi koniec kable do BoomBoom 50 (Audio IN).

Parowanie
1. Upewnij się, że Twoje słuchawki Bluetooth są blisko BoomBoom 50. Najlepsza odległość to
około 1 metr.
2. Ustaw swoje słuchawki Bluetooth w tryb parowania (informacje jak ustawić taki tryb znajdują
się w instrukcji obsługi Twoich słuchawek).
3. Podłącz złącze USB BoomBoom 50 do gniazda USB w Twoim telewizorze lub użyj ładowarki
USB (nie jest dostarczona wraz z produktem).
4. BoomBoom 50 został automatycznie sparowany ze słuchawkami. Jak tylko urządzenia
zostaną sparowane, niebieska dioda LED na BoomBoom 50 będzie się świeciła (może to
trochę potrwać).

Ponowne podłączanie
Kiedy tylko BoomBoom 50 lub Twoje słuchawki Bluetooth zostaną wyłączone, BoomBoom 50 połączy
się automatycznie jak tylko słuchawki i BoomBoom 50 zostaną włączone ponownie.

Ponowne parowanie
Aby sparować BoomBoom 50 z innymi słuchawkami Bluetooth, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
„pairing” na urządzeniu przez pół sekundy. Każdy z poprzednich sparowanych urządzeń zostanie
usunięte. Dioda LED zacznie migać i BoomBoom 50 automatycznie ponowi połączenie z zestawem
słuchawkowym Bluetooth, który jest w trybie parowania.

Włączanie/wyłączanie
Jeśli chcesz wyłączyć BoomBoom 50, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. W celu
ponownego włączenia należy przycisnąć przycisk przez 2 sekundy.

Statusy LED
Status LED
Niebieska dioda LED szybko miga
Niebieska dioda LED świeci się cały czas
Czerwona/niebieska dioda miga powoli
Niebieska dioda LED wolno miga

Definicja
Włączanie
Połączony
Tryb parowania
Tryb czuwania
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Najczęściej zadawane pytania
Nie mogę sparować BoomBoom 50.
Proszę sprawdzić następujące rzeczy:
1. Upewnij się, że urządzenie BoomBoom 50 zostało włączone oraz jest w trybie parowania
(dioda niebieska i czerwona miga powoli)
2. Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania (po więcej informacji zobacz do instrukcji
słuchawek)
3. Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniem i słuchawkami nie jest zbyt duża oraz nie ma
większych przeszkód pomiędzy nimi.
4. Aby zapewnić największy zasięg, upewnij się, że BoomBoom 50 jest na linii wzroku oraz
wewnętrzna antena nie znajduje się obok dużych metalowych przedmiotów.

Moje BoomBoom 50 jest sparowane, ale niczego nie słyszę.
1. Upewnij się, że niebieska dioda LED na BoomBoom 60 świeci w sposób ciągły.
2. Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony.
3. Upewnij się, że BoomBoom 50 jest podłączony do odpowiedniego wyjścia audio.
4. Upewnij się, że głośność dźwięku jest ustawiona na odpowiednim dla Ciebie poziomie.
5. Upewnij się, że BoomBoom 50 jest prawidłowo sparowany ze słuchawkami.

Nie jestem w stanie automatycznie połączyć się ze swoimi słuchawkami.
Jeżeli nie uzyskujesz automatycznie połączenia ze swoim zestawem słuchawkowym, naciśnij przycisk
przez pół sekundy (BoomBoom 50 przechodzi do trybu parowania), ustaw również zestaw
słuchawkowy w tryb parowania.

Czy z urządzenia BoomBoom 50 mogę korzystać tylko za pośrednictwem
słuchawek?
Nie, możesz korzystać z urządzenia BoomBoom 50 za pośrednictwem każdego urządzenia Bluetooth z
możliwością odtwarzania audio. W tym, na przykład głośnik Bluetooth lub odbiornik muzyczny
Marmitek BoomBoom 90. Jeśli podłączysz urządzenie do systemu audio, możesz wybrać czy chcesz
usłyszeć dźwięk przy użyciu systemu audio i/lub słuchawek, lub głośników telewizyjnych.

Zawsze, gdy oglądam telewizję dźwięk audio nie jest zsynchronizowany z
obrazem.
Bezprzewodowa transmisja dźwięku przez Bluetooth może powodować opóźnienia. W większości
przypadków opóźnienie nie przeszkadza, jedynie część użytkowników może uznać to za uciążliwe.
Jeśli używasz nośnika multimedialnego do oglądania TV, podłącz BoomBoom 50 do wyjścia audio w
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nośniku multimedialnym. Spowoduje to zmniejszenie opóźnienia.

Dźwięk jest zniekształcony przez szum i zakłócenia.
Jeśli nie używasz adaptera do zasilania BoomBoom 50, ale na przykład podłączasz go do portu USB
twojego systemu audio, powstała pętla uziemienia może przyczynić się do powstania szumu. W takim
przypadku, użyj zasilacza USB (takiego jak zasilacz USB Marmitek). Korzystanie z innego zasilacza
USB, na przykład komputera może również powodować zakłócenia.
Jeżeli masz jakieś inne pytania, na które nie odpowiedzieliśmy w powyższej informacji, prosimy
przejść na stronę www.marmitek.com

Dane techniczne
Wejście
Zasilanie 5V poprzez USB
Wejście audio 3,5 mm jack stereo
Automatyczne parowanie i łączenie
Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP
Obsługiwane kodeki: SBC
Opóźnienie audio: 150 ms
Wersja Bluetooth: 3.0 + EDR, 2,5 GHz ISM
Częstotliwość: 2402-2480 MHz
Przeskok częstotliwości: 1600 skoków/sekundę
Kanały: 79 kanałów
Moc nadawania (klasa 2): 4 dBm(max)
Zasięg (otwarta przestrzeń): do 10 metrów z źródłem klasy 2, do 30 metrów z źródłem klasy 1
Poziom wejściowy audio (max): 1,2V (rms)
Pasmo przenoszenia: 20-20 KHz (+- 3dB)
Separacja kanałów audio L/P: >= 85 dB
SNR: >= 70dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,05%
Wskaźniki świetlne: 2 kolorowa dioda LED (niebieska/czerwona)
Wymiary: 66 x 33 x 13 mm
Waga: 30 gramów
Temperatura pracy: -100C - +55oC
Temperatura przechowywania: -20oC - +60oC
Akcesoria
Kabel 3,5 mm męski > 3,5 mm męski, 1,8 m
Adapter mini jack żeński – złącze RCA
Kabel USB
Rzep
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Informacje środowiskowe dla użytkowników w Unii Europejskiej
Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby urządzenia posiadające ten symbol na
produkcie i/lub jego opakowaniu nie wyrzucać razem z nieposegregowanymi odpadami
komunalnymi. Symbol ten nakazuje, aby ten produkt był utylizowany oddzielnie od
zwykłych odpadów z gospodarstw domowych. Twoim obowiązkiem jest pozbycie się
tego i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem miejsc
składowania, wskazanych przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i
recykling pomoże zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania starych
urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, zajmującymi się utylizacją odpadów lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.

PRAWA AUTORSKIE
Marmitek jest znakiem towarowym Pattitude B.V.
BoomBoom 50™ jest znakiem towarowym Marmitek B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji obsługi były dokładne. Marmitek nie
ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie lub pisarskie.
Prawa autorskie i inne prawa własności do treści (w tym między innymi do numeru modelu,
oprogramowania, audio, wideo, tekstu i zdjęć) spoczywa po stronie Marmitek B.V. Jakiekolwiek
korzystanie z treści, ale bez wyjątku, dystrybucja, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie,
wyświetlanie lub przekazywanie bez uprzedniej pisemnej treści Marmitek jest surowo zabronione.
Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności mogą być zatrzymane na wszystkich reprodukcjach.
Inne nazwy firm i produktów wymienione powyżej mogą być znakami towarowymi firm będących ich
właścicielami. Wzmianki o produktach firm trzecich są jedynie dla celów informacyjnych i nie są
reklamą ani rekomendacją. Marmitek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub
stosowanie tych produktów.

http://www.conrad.pl

Strona 7 z 7
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2015, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

