NFC használata
A készülék rendelkezik egy gyors csatlakozási móddal is. Így nem kell a bluetooth beállítások közt megkeresnie és csatlakoztatnia a hangszórót, elegendő a használni kívánt NFC kompatibilis eszközt a hangszóró
közelébe helyeznie. Ehhez kapcsolja be a hangszórót és - ha az nem oda volt állítva - váltson bluetooth módra. Ekkor gyorsan villog a LED. Érintse az NFC kompatibilis eszközt a hangszóró házához. Ekkor az eszköz
kijelzőjén megjelenik egy kérdés, hogy kívánja-e párosítani a Beez hangszórót. Válassza az igen választ (vagy nyomjon ok gombot, vagy amit felajánl az eszköz). Néhány másodpercen belül megtörténik a csatlakozás.
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BEEZ BT-25 Bluetooth hangszóró
A termék ismertetése
®
Köszönjük, hogy Beez terméket vásárolt! A BEEZ BT-25-B típusú FM rádiós Bluetooth hangszóró a legújabb tervezéseink és műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy hangsúlyt fordítottunk az
esztétikum mellett a biztonságra és a magas minőségre mind a felhasznált anyagok, mind pedig a teljesítmény terén is. Ennek köszönhetően a készülék esztétikus külseje mellett megbízható, kiváló minőséget képvisel.
Kezelése és tisztítása egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi.
Fontos tudnivalók
Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el! Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is
felhasználható lehessen. Őrizze meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas!
Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkért!
Alapvető biztonsági előírások:
A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és minden esetben tartsa be a következő utasításokat. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata
balesetveszélyes! A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy egyéb vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól
tartsa távol! Ne tegye a készüléket nem szellőző és poros helyre. Ne tegye a készüléket erős mágneses mező közelébe. Ne tegye a készüléket erősítőre vagy vevőkészülékre. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő
helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermekek nem férnek hozzá. Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék teljesítményét az alacsony
hőmérséklet befolyásolja. A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek tönkretéve a készüléket.
Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, felügyelet szükséges. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízzon
szakemberre.
A készülék töltése
Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőt használjon, ettől eltérő feszültségű töltő használata a készülék azonnali meghibásodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A készüléket a mellékelt kábel
segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltő minimális terhelhetősége 1000mA vagy e fölötti lehet. A készülék
továbbá tölthető ún. hordozható akkumulátorról is (Power Bank).
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A készülék részei
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1. Play/Pause/FM hangoló gomb, 2. Funkció váltó gomb (Mode) 3. Bekapcsolás jelző LED
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4. Hangerő le/előző szám kezelő gomb 5. Hangerő fel/következő szám kezelő gomb
6. Töltés jelző LED 7. AUX csatlakozó 8. Micro USB töltő / antenna csatlakozó
9. USB csatlakozó 10. Micro SD kártya foglalat 11. ON/OFF ki/be kapcsol 12. Akkumulátor
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A készülék használata
Helyezze bele az akkumulátort a 12. nyílásba. Feltétlenül figyeljen a helyes polaritásra. Kizárólag BL-5B típusú 3,7V-os 1000mA-es Li-ion akkumulátort
használjon (régi ”NOKIA” akku, sok áruházban megvásárolható). Bekapcsoláshoz nyomja meg rövid ideig a 11-es ki-be kapcsoló gombot.
Bluetooth üzemmód
Kapcsolja be a készüléket a Ki/Be kapcsoló gomb segítségével. A LED jelzőfény gyorsan villog. Ez után kövesse a mobiltelefonján a Bluetooth funkció utasításait és engedélyezze, hogy a készülék megkeresse a
hangszórót. Amennyiben az elérhető listában megtalálja a beez nevet, úgy válassza ki és nyomja meg a csatlakozás parancsot. A sikeres kapcsolódást a készülék hanggal is jelzi.
Fontos megjegyzés: amennyiben a készülékhez való csatlakozás sikeres volt, a 3. LED lassan villog. Amennyiben a kapcsolódás sikertelen, a LED gyorsan villog. Próbálja újra csatlakoztatni.
FM (rádió) üzemmód:
Dugja be a készülék 8. aljzatába a micro USB/USB tartozék kábelt. Ahhoz, hogy a készüléket rádiós üzemmódba állítsa, kapcsolja be. Ha nem a rádió módban van a 2-es Mode gomb rövid megnyomásával váltson, hogy
rádió módba lépjen (LED világít). Hangoláshoz nyomja meg és tartsa kb. fél másodpercig lenyomva 1-es gombot (LED gyorsan villog, amíg a hangolás tart). Ezután a készülék automatikusan megkeresi az elérhető rádiós
csatornákat (ez akár 1-2 percig is eltarthat), ha elkészült, akkor a LED világít. Programokat a 4-es és 5-ös gombokkal válthat.
FONTOS! A rádió kizárólag a mellékelt Micro USB vezeték készülékhez történő csatlakoztatásával működik, mert ez Bluetooth hangszóró rádió antennája. Vezeték nélkül nem talál állomásokat!!!
Lejátszás TF kártyáról:
Ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen. Helyezze be a mikor SD kártyát a készülék ”TF” foglalatába (max 32GB). A készülék automatikusan kártya módba kapcsol. Meghallgathatja a SD kártyán tárolt
MP3 fájlokat. A számok közt a 4-es és 5-ös léptető gombokkal válthat.
Fontos megjegyzés: A TF kártya sérülésének elkerülése érdekében azt minden esetbe a készülék bekapcsolása előtt helyezze a foglalatba. Csak kikapcsolt állapotban távolítsa el. A kártyán kizárólag MP3
típusú fájlokat tároljon, mert különben nem ismeri fel!
Lejátszás USB-n keresztül:
Csatlakoztasson a készülék USB aljzatához egy pendrive-ot (max 32GB). A készülék automatikusan USB módba vált (vagy az 2-es gomb rövid megnyomásával állítsa a készüléket a kívánt üzemmódba). A számok közt a
4-5-ös léptető gombokkal válthat.
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AUX mód használata
Lehetősége van vezetékesen összekötni a lejátszó eszközt a hangszóróval. Ebben az esetben jobb hangminőség érhető el, és kevesebb energiát használ a készülék. Dugja a mellékelt 3,5mm-es Jack kábel csatlakozóját a
készülékbe (7. aljzat) a vezeték másik végén lévő 3,5mm-es jack dugót pedig a lejátszó eszközbe. Kapcsolja be, majd az 2-es gombbal váltson AUX input módba
Egyes gombok használata
1. gomb: Rádiót hangolhatja be a gombbal, vagy Zene lejátszás közben röviden megnyomva play/pause funkciót tölt be
2. gomb: Bluetooth/SD kártya/ FM/AUX módok közötti váltáshoz nyomja meg röviden.
3. gomb: röviden megnyomva visszalép az előző számhoz, hosszan megnyomva a hangerőt csökkenti
4. gomb: röviden megnyomva előrelép a következő számhoz, hosszan megnyomva a hangerőt növeli
Tisztítás, karbantartás: A készülék nem igényel karbantartást. Tisztításához használjon száraz vászontörlőt, hogy a karcolásokat elkerülje. Erősebb szennyeződéseknél enyhén nedvesítse meg vízzel a törlő kendőt. Ne
használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, ezek károsítják a készülék házát. Fontos, hogy nedvességnek ne jusson a készülék belsejébe, mert az tönkreteheti!
Akkumulátor
A készülékhez egy 3,7V-os, Li-Ion akkumulátor lett mellékelve. Kérjük, első használat előtt töltse fel (max. 3-4 órát vesz igénybe). Az akkumulátor véges töltésszámú, ezért ha elhasználódott csökken a kapacitása. Ha ezt
észleli, cserére szorul. Kapható a Beez Amsterdam ügyfélszolgálatán, telefon szaküzletekben, műszaki üzletekben, multi áruházakban. A hosszabb üzemidő eléréséhez, hallgassa halkabban a készüléket. Extra hosszú
üzemidő eléréséhez javasoljuk külső hordozható akkumulátor használatát, pl.: Beez PB-8000 (ezzel a típussal akár 10x több ideig működhet a hangszóró)
Műszaki adatok
Akkumulátor feszültség: 3,7V
Akkumulátor kapacitás: 1000mAh Li-Ion
Töltő feszültség: 5V
Készülék nettó súlya: 450g
Készülék mérete: 230x65x65mm
Hangszóró: 45mm; 4 ohm, 2*3W
Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.
Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax:
+36-1-3610377
E-mail: info@beez.hu
Web: www.beez.hu
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