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Włączenie / Wyłączenie głośnika
Głośnik uruchomisz przesuwając główny włącznik na pozycję ON. Komunikat głosowy poinformuje Cię o uruchomieniu urządzenia. Teraz
możesz podłączyć głośnik do urządzenia.
Podłączanie urządzenia do głośnika
Głośnik LAMAX BEAT STREET ST-1 to wielofunkcyjne urządzenie
odtwarzające muzykę przez USB, kartę micro SD, Bluetooth, 3,5 mm
jack lub radio FM.
Po podłączeniu urządzenia głośnik automatycznie przełączy się do
danego trybu i rozpocznie odtwarzanie plików muzycznych. Wciskając
przycisk Tryb możesz przełączać się między poszczególnymi trybami.
Tryb Audio
W tym trybie głośnik odtwarza za pomocą urządzenia podłączonego
przez USB, kartę Micro SD lub 3,5mm jack.
Tryb radio FM
Po przełączeniu do trybu radio FM podłącz kabel Micro USB (służący
jako antena) i przytrzymaj przycisk Handsfree. Głośnik przeszuka
wszystkie dostępne frekwencje, a stacje zapisze w swojej pamięci.
Wciskając przycisk „Następny“ lub „Poprzedni“ możesz przełączać się
między tymi stacjami.
Tryb Bluetooth
Podłącz mobilne urządzenie za pomocą Bluetooth. Na liście aktywnych
urządzeń STREET ST-1 wyświetla się jako „ST-1 by LAMAX Beat“. Przełączanie między poszczególnymi utworami, Zatrzymanie / Wznowienie
oraz odtwarzanie możliwe jest albo za pomocą telefonu komórkowego
albo bezpośrednio na głośniku. W tym trybie aktywowana jest funkcja
handsfree. Wciskając przycisk Handsfree przyjmiesz rozmowę, przytrzymując przycisk Handsfree odrzucisz połączenie.

Ładowanie
Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla Micro USB za
pomocą dowolnej ładowarki wyposażonej w wyjście 5V USB, ewentualnie za pośrednictwem jakiegokolwiek komputera wyposażonego
w wyjście 5V 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/ST1/manuals

