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NAVODILA ZA UPORABO

Bluetooth glasbeni oddajnik Marmitek
BoomBoom 50 Bluetooth verzija: 3.0
+EDR 30 m
Kataloška št.: 132 34 38
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1. Varnostna opozorila
•
•
•

•
•
•
•

Da preprečite kratek stik uporabljajte ta izdelek samo v notranjih in suhih prostorih.
Ne izpostavljajte sestavnih delov dežju ali vlagi. Ne uporabljajte izdelka v bližini
banje, bazena, itd.
Ne izpostavljajte sestavnih delov sistema ekstremno visokim temperaturam ali svetlim
virom svetlobe.
Garancija ne velja v primeru neprimerne uporabe ali če ste spremenili in popravljali
izdelek sami. Podjetje Marmitek ne sprejema odgovornosti v primeru neprimerne
uporabe izdelka ali če je bil izdelek uporabljen za druge namene kot je izdelan.
Marmitek ne sprejema odgovornosti za dodatno škodo kot tisto ki je krita s strani
pravne odgovornosti izdelka.
Ta izdelek ni igrača. Držite ga stran od dosega otrok.
Ne spreglejte opozoril in obvestil ko uporabljate slušalke. Morate biti pozorni na zvoke
okolice ko uporabljate slušalke in jih po potrebi prepoznati.
Izogibajte se uporabi slušalk/zvočnikov s preveliko glasnostjo dlje časa. Takšno
početje lahko poškoduje vaš sluh. Priporočamo da pustite glasnost na zmernem
nivoju.
Ne odpirajte izdelka: izdelek lahko vsebuje dele ki so pod napetostjo. Izdelek lahko
popravljajo samo za to usposobljeni strokovnjaki.

2. Uvod
Čestitamo ob nakupu Marimitek BoomBoom 50. Ta Bluetooth glasbeni oddajnik vam
dovoljuje avdio predvajanje iz kateregakoli vira zvoka skozi slušalke ali drugi avdio
sprejemnik, ki je opremljen z Bluetooth tehnologijo, brez fizične povezave vaše zvočne
naprave s kablom. To je lahko na primer TV ali avdio sistem. Avdio lahko nato nadzirate z
uporabo vašega vira zvoka ali avdio sprejemnika.
BoomBoom 50 ima doseg približno 10 metrov, kar omogoča neomejeno poslušanje glasbe v
isti ali sosednji sobi.
Poslušajte TV avdio na vaših Bluetooth slušalkah:
• Dobite več iz vaših Bluetooth slušalk.
• Uživajte ob vaši najljubši TV oddaji ali glasbi brez da bi koga motili.
• Berite knjigo nemoteno med tem ko vaš partner ali otrok gleda TV z uporabo slušalk.
• Vrhunska kvaliteta zvoka. Poleg TV avdio je primerna tudi za vaš Hi-Fi/avdio sistem.
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•

Vklopi in igraj (plug & play), brez nameščanja.

3. Vsebina paketa
1x BoomBoom 50, univerzalni Bluetooth brezžični stereo avdio oddajnik.
1x Mini Jack moški priključek na Mini jack priključek moški avdio kabel.
1x Mini Jack priključek ženski na RCA napajalni kabel.
1x Velcro trakovi
1x USB podaljšek
1x komplet navodil v angleščini, nemščini, francoščini, španščini, italijanščini, nizozemščini in
slovenščini.
4. Priključitev na vaš TV ali zvočni sistem
1a) TV
Priključite konec vašega mini jack priključka v vaš TV vhod za slušalke. Verjetno se bodo
vaši TV zvočniki izklopili in lahko prilagodite glasnost z uporabo TV daljinskega upravljalnika
(preberite tudi navodila za vaš TV).
1b) Hi-Fi
Uporabite priložen napajalni kabel za povezavo BoomBoom 50 na vaš analogni izhod (AUX
OUT, TAPE OUT) na vašem avdio sistemu.
2 Priključite drug konec mini jack priključka v BoomBoom 50 Audio In.
5. Seznanjanje
1. Prepričajte se, da so vaše Bluetooth slušalke v bližini BoomBoom 50. Najboljša
razdalja je približno 1 meter.
2. Nastavite vaše Bluetooth slušalke na nastavitev za seznanjanje (prosimo obrnite se
na navodila za vaše slušalke).
3. Priključite BoomBoom USB priključek na USB vhod vaše TV ali uporabite USB
napajalni adapter (ni priložen).
4. BoomBoom 50 se bo sedaj samodejno seznanil z vašimi slušalkami. Ko je
seznanjanje končano bo modra LED neprekinjeno svetila na BoomBoom 50 (to lahko
traja nekaj časa).
6. Ponovno povezovanje
Kadarkoli je BoomBoom 50 ali vaše slušalke izklopljene, se bo BoomBoom 50 samodejno
ponovno povezal, ko bo BoomBoom 50 in slušalke vklopljene.
7. Ponovno seznanjanje
Za ponovno seznanjanje BoomBoom 50 z drugimi Bluetooth slušalkami.
Pritisnite in držite tipko »seznanjanje« na BoomBoom 50 za 0,5 sekunde. Pred tem
seznanjene naprave bodo s tem izbrisane. BoomBoom 50 rdeča/modra LED bo zasvetila in
BoomBoom 50 se bo samodejno povezal z Bluetooth slušallkami ki so v načinu seznanjanja.
8. Stikalo za vklop/izklop
Če želite izklopiti BoomBoom 50, držite tipko 2 sekundi. Če bi radi napravo ponovno vklopili,
držite tipko za 2 sekundi.
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9. Status LED
LED status
Modra LED hitro utripa
Modra LED je neprekinjeno vklopljena
Rdeča/modra LED počasi utripa
Modra LED počasi utripa

Opis
Začetek
Povezovanje
Način seznanjanja
Stanje pripravljenosti

10. Pogosto zastavljena vprašanja
Ne morem seznaniti mojega BoomBoom 50.
Prosimo preverite sledeče:
1. Zagotovite, da je BoomBoom 50 vklopljen in v načinu seznanjanja (Rdeča/modra LED
počasi utripata).
2. Zagotovite, da so vaše slušalke v načinu seznanjanja (obrnite se na navodila za vaše
slušalke).
3. Zagotovite, da razdalja med vašimi slušalkami in BoomBoom 50 ni prevelika in da
vmes ni prevelikih ovir.
4. Da zagotovite največji možni doseg, naj bo BoomBoom 50 v vidnem polju in notranja
antena ne sme biti v bližini velikih kovinskih predmetov.
Moj BoomBoom 50 je seznanjen, vendar ničesar ne slišim.
1. Zagotovite, da modra LED na BoomBoom 50 neprekinjeno sveti.
2. Zagotovite, da je avdio kabel pravilno vklopljen.
3. Zagotovite, da je BoomBoom 50 povezan na pravilen avdio izhod.
4. Zagotovite, da je glasnost vašega avdio vira nastavljena na primerno raven
poslušanja.
5. Zagotovite, da je BoomBoom 50 seznanjen s pravilnim slušalkami.
Ne morem se samodejno povezati na moje slušalke.
Če ne morete samodejno vzpostaviti povezave z vašimi slušalkami, pritisnite tipko za 0,5
sekunde (BoomBoom 50 gre v način seznanjanja) in nastavite slušalke na način
seznanjanja.
Lahko uporabljam BoomBoom 50 samo s slušalkami?
Ne, BooBoom 50 lahko uporabljate s katerokoli Bluetooth napravo z možnostjo avdio
predvajanja. Vključno z na primer Bluetooth zvočniki ali Marmitek BoomBoom 90 Bluetooth
sprejemnikom glasbe. Če priključite vaš avdio sistem, lahko izberete ali želite poslušati zvok
z uporabo avdio sistema in/ali slušalk ali skozi TV zvočnike.
Kadar gledam TV, zvok ni sinhroniziran s sliko.
Brezžično oddajanje avdia preko Bluetootha lahko ima zamudo (latenca).
V večini primerov latenca ni moteča, samo nekateri uporabniki lahko to izkusijo kot nadlogo.
Če uporabljate digitalni sprejemnik za gledanje TV, povežite BooBoom 50 na avdio izhod
vašega digitalnega sprejemnika. Rezultat je zmanjšana latenca.
Zvok je popačen s šumom ali motnjo.
Če ne uporabljate adapterja za polnjenje BoomBoom 50, ampak ga povežete z vašim avdio
sistemskim USB priključkom, lahko takšna tokovna zanka povzroči šumenje. V tem primeru
uporabite USB napajalni adapter (takšnega kot je Marmitek USB napajalni adapter). Uporaba
USB vhoda na računalniku lahko tudi povzroči motnjo.
Imate kakšna druga vprašanja, ki jih niste razrešili s pomočjo zgornjih odgovorov? Prosimo
obiščite spletno stran www.marmitek.com.
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11. Tehnični podatki
Vhod
DV napajanje preko USB:
Avdio vhod:
Nadzor:
Podprti Bluetooth profili:
Podprt kodek:
Avdio latenca:

5V
3,5 stereo jack priključek
Samodejno seznanjanje in povezovanje
A2DP
SBC
do 150 ms

Električna zmogljivost – RF
Različica Bluetooth:

Celoten Bluetooth 3.0 + EDR sistem
2.4 GHz ISM snop
Frekvenca:
2042~2480 MHz
Frekvenčni preskok:
1600 skokov/sekundo
Kanali:
79 kanalov
Moč oddajanja (Razred 2):
4 dBm (maks.)
Doseg:
do 10 metrov z virom razreda 2.
do 30 metrov z virom razreda 1.
Električna zmogljivost – avdio RL (1 KHz ton / A-teža / 2 Vrms)
Avdio vhodni nivo (maks.):
1,2 V (RMS)
Frekvenčni odziv:
20~20 KHz (± 3 dB)
Ločitev kanalov avdio D/L:
≧ 85 dB
SNR (nazivna, Avdio RL):
≧ 70 dB
Popolno harmonično popačenje
(nazivna, Avdio RL):
0,05 %
Fizično
Kontrolna luč:
Dimenzije:
Teža:
Delovna temperatura:
Temperatura shranjevanja:
Dodatki

2-barvna LED (modra/rdeča)
66 x 33 x 13 mm
30 gramov
-10 °C ~ +50 °C
-20 °C ~ +60 °C
3,5 mm moški priključek < 3,5 mm moški
priključek, 1,8 m avdio
kabel
Mini Jack ženski priključek na RCA adapter kabla
USB podaljšek
Velcro trak

Z namenom izboljšave izdelka si Marmitek pridržuje pravico do spremembe tehničnih
lastnosti in/ali oblike brez predhodnega opozorila.
12. Odstranjevanje

Okoljske informacije za kupce znotraj Evropske unije
Evropska direktiva 2002/96/EC zahteva, da je oprema opremljena s tem simbolom na
samem izdelku in/ali embalaži, ne sme biti odstranjena z nerazvrščenimi gospodinjskimi
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odpadki. Ta simbol pomeni da mora biti ta izdelek odvržen ločeno od vsakdanjih
gospodinjskih odpadkov. Vaša odgovornost je, da odvržete te in druge električne in
elektronske izdelke v za to zasnovane zbirne centre, ki jih določi vlada ali lokalna oblast.
Pravilna odstranitev in recikliranje pomaga preprečiti možne negativne posledice za okolje in
zdravje ljudi. Za več podrobnih informacije glede odstranitve stare opreme, se prosimo
obrnite na vašo lokalno oblast, komunalno podjetje ali trgovino kjer ste izdelek kupili.
13. Avtorske pravice
Marmitek je blagovna znamka podjetja Pattitude B.V.
BoomBoom 50™ je blagovna znamka Marmitek B.V. Vse pravice pridržane.
V zagotovitev, da so informacije v teh navodilih točne je bil bilo vloženega veliko truda.
Marmitek ne odgovarja za tiskarske ali stvarne napake.
Avtorske pravice in vse druge lastniške pravice v vsebini (vključno, vendar brez omejitev na
številko modela, programsko opremo, avdio, video, besedilo in fotografije) ima podjetje
Marmitek B.V. Uporaba vsebin brez omejitev na distribucijo, razmnoževanje, spremembe,
prikaza ali oddajanje brez prehodnega pisnega dovoljenja podjetja Marmitek je strogo
prepovedano. Vse avtorske pravice in druga lastniška obvestila so pridržana na vseh
razmnožitvah vsebine.
Imena drugih podjetij in izdelkov omenjene v teh navodilih so zaščitene blagovne znamke
njihovih lastnikov. Omemba izdelkov tretjih oseb je zgolj v informativne namene in ne
predstavlja podpore ali priporočila. Marmitek ne prevzema odgovornosti v zvezi z
učinkovitostjo ali uporabo teh izdelkov.
14. Izjava o skladnosti
Marmitek BV s tem izjavlja, da je BoomBoom 50 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi
pomembnimi določbami sledečih direktiv:
Direktiva 1999/7/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 1999, ki se nanaša na
radio opremo in telekomunikacijsko terminalsko opremo in medsebojno priznanje skladnosti.
Direktiva 2004/108/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. decembra 2004 o
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
Direktiva 2006/95/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. decembra 2006 o
harmonizaciji zakonov članov sveta v zvezi z obliko električne opreme za uporabo znotraj
določenih omejitev napetosti.
Direktiva 2002/95/EC Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvah
uporabe določenih nevarnih substanc v električni in elektronski opremi.
Predpis komisije (EC) Št. 278/2009 z dne 6. aprila 2009 o izvršitvi direktive 2005/32/EC
Evropskega parlamenta in sveta v zvezi z zahtevami o ekološki sestavi za ne obremenjene
pogoje porabe električne energije in povprečne aktivne učinkovitosti zunanjih virov energije.
MARMITEK BV
P.O. BOX 4257
5604 EG EINDHOVEN
NIZOZEMSKA
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Bluetooth glasbeni oddajnik Marmitek
BoomBoom 50 Bluetooth verzija: 3.0 +EDR 30 m
Kat. št.: 132 34 38

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po
preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66,
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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