Sphere SP-1 by
Návod k obsluze

Funkce:
Bluetooth 2.1
Micro SD karta
Micro USB
FM rádio
Handsfree
Audio vstup
Sluchátka

Název
tlačítka
ON / OFF
Předchozí /
Hlasitost –

Hrát / Pauza

Handsfree

Následující /
Hlasitost +
Režim

Ovládání:
Zapnout / Vypnout
Předchozí / Hlasitost –
Hrát / Pauza / Handsfree
Následující / Hlasitost +
Režim

Režim
FM
Režim
Bluetooth
rádio
Audio
Přepínací tlačítko - Zapínání / Vypínání zařízení
Stisknutí Stisknutí Stisknutí Přechod na přePřechod na přePřechod na předešlou skladbu
dešlou stanici
dešlou skladbu
Podržení - Snížení hlasitosti
Stisknutí Zapnutí / VypnuStisknutí Stisknutí tí rádia
Zastavení / SpušZastavení / Spuštění přehrávání
tění přehrávání
Podržení - Vyhledání stanic
Stisknutí - Přijmutí hovoru
Podržení - Odmítnutí hovoru
Stisknutí Stisknutí Stisknutí Přechod na
Přechod na
Přechod na
následující
následující
následující
skladbu
stanici
skladbu
Podržení - Zvýšení hlasitosti
Stisknutí - Přechod na další režim

Přehled oznámení:
„Bluetooth mode. Pair thedevice.“ - zařízení se nachází v režimu Bluetooth a je připraveno k párování.
„Paired“ - došlo k úspěšnému párování s Bluetooth zařízením.
„Radio“ - zařízení se nachází v režimu FM rádia.
„Media mode“ - zařízení se nachází v režimu přehrávání audio záznamů z Micro SD karty, Micro USB nebo zařízení připojeného prostřednictvím 3,5mm jack.
„SD card“ - zařízení je připraveno přehrávat skladby z Micro SD karty.
„Low battery“ - upozornění na nízký stav baterie.
Párování s Bluetooth zařízením:
Stisknutím tlačítka „M“ přejděte do Bluetooth režimu. Reproduktor je
možné spárovat se zařízením vybaveným Bluetooth 2.1 a vyšším.
V přehledu aktivních zařízení se Sphere SP-1 zobrazí pod označením
„SP-1 by LAMAX Beat“.
Po spárování uslyšíte oznámení: „Paired“.
V případě odpojení nebo ztráty spojení reproduktor zahlásí: „Bluetooth mode. Pair the device.“
Režim FM rádio:
Do režimu přejděte stisknutím tlačítka „M“.
Připojte Micro USB kabel, který slouží jako anténa reproduktoru.
Pro nalezení všech dostupných stanic podržte tlačítko „Hrát / Pauza /
Handsfree“. Zařízení projde pásma FM frekvence a nalezené stanice uloží.
Poté můžete mezi jednotlivými stanicemi přecházet tlačítky „Předchozí“ a „Následující“.
Režim přehrávání audio souborů:
Do režimu přejdete stisknutím tlačítka „M“.
Sphere SP-1 přehrává skladby:
- z vložené Micro SD karty ve formátu MP3
- ze zařízení připojené pomocí Micro USB

Používání handsfree:
Pro využívání této funkce je nutné mít Sphere SP-1 spárovaný pomocí
Bluetooth s chytrým telefonem.
Hovor je možné přijmout / odmítnout standardní cestou na telefonu
nebo přijmout stisknutím tlačítka „Handsfree“ a odmítnout podržením
tlačítka „Handsfree“.
Nabíjení:
Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého Micro USB kabelu z libovolné nabíječky vybavené 5V USB výstupem, popřípadě z jakéhokoli
počítače vybaveného 5V USB výstupem. Zařízení nabíjejte pouze pod
dohledem.
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

