Sphere SP-1 by
Instrukcja obsługi

Funkcje:
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Przegląd komunikatów:
„Bluetooth mode. Pair thedevice.“ – urządzenie znajduje się w trybie
Bluetooth i jest gotowe do sparowania.
„Paired“ – sparowanie z urządzeniem Bluetooth przebiegło pomyślnie.
„Radio“ – urządzenie znajduje się w trybie radia FM.
„Media mode“ – urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania nagrań
audio z karty Micro SD, Micro USB lub urządzenia podłączonego za
pomocą 3,5mm jack.
„SD card“ – urządzenie jest przygotowane do odtwarzania utworów
z karty Micro SD.
„Low battery“ – ostrzeżenie o niskim stanie baterii.
Parowanie z urządzeniem Bluetooth:
Wciskając przycisk „M“ przejdziesz do trybu Bluetooth. Głośnik można
sparować z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth 2.1 i wyższym.
Na liście aktywnych urządzenie Sphere SP-1 pojawi się pod oznaczeniem „SP-1 by LAMAX Beat“.
Po sparowaniu usłyszysz komunikat: „Paired“.
W przypadku rozłączenia lub utraty połączenia głośnik wygłosi komunikat: „Bluetooth mode. Pair the device.“
Tryb radio FM:
Do trybu przejdziesz poprzez kliknięcie przycisku „M“.
Podłącz kabel Micro USB, który służy jako antena głośnika.
W celu znalezienia wszystkich dostępnych stacji przytrzymaj przycisk
„Odtwarzaj / Pauza / Handsfree“. Urządzenie skontroluje pasma FM
i zapisze znalezione stacje.
Następnie możesz za pomocą przycisków „Poprzedni“ i „Następny“
przechodzić między poszczególnymi stacjami.
Tryb odtwarzania plików audio:
Do trybu przejdziesz klikając przycisk „M“.
Sphere SP-1 odtwarza utwory:

- z włożonej karty Micro SD w formacie MP3
- z urządzenia podłączonego za pomocą Micro USB
Wykorzystywanie handsfree:
W celu wykorzystywania tej funkcji konieczne jest sparowanie Sphere
SP-1 za pomocą Bluetooth ze smartphonem.
Połączenie można przyjąć / odrzucić w sposób standardowy na telefonie nebo za pomocą przycisku „Handsfree“ – przyjąć poprzez wciśnięcie, odrzucić poprzez przytrzymanie.
Ładowanie:
Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla Micro USB
z dowolnej ładowarki wyposażonej w wyjście USB, ewentualnie z jakiegokolwiek komputera wyposażonego w wyjście USB. Urządzenie
należy ładować jedynie pod nadzorem.
Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals

