Głośnik bezprzewodowy Bluetooth
DOSS Audio
I. Wstęp
Dziękujemy za zakup bezprzewodowego przenośnego głośnika Bluetooth DOSS SoundBox
z funkcją Bluetooth i funkcją Hands Free. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z
niniejszą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać możliwości tego innowacyjnego
przenośnego głośnika bezprzewodowego.
II. Zawartość paczki
• Jeden bezprzewodowy głośnik przenośny
• Kabel USB do ładowania
• aux3,5 mm kabla pomocniczego
• Podróżuj wodoodpornym pokrowcem
• Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta kontaktowa
Podświetlane przyciski dotykowe
1. Przełącznik trybu: Dotknij, aby przełączyć tryb odtwarzania pomiędzy Bluetooth, kartą
TF i połączeniem Aux-in.
2. W trybie Bluetooth / Tryb TF dotknij, aby przejść do tyłu.
3. Przycisk Play / Pause i słuchawki
• W trybie Bluetooth dotknij, aby odebrać lub zakończyć połączenie.
4. Przycisk zasilania: długo nacisnąć, aby włączyć urządzenie i o.
5. Gniazdo pomocnicze Φ 3,5 mm: Użyj go do odtwarzania w koderze z kompatybilnymi
urządzeniami.
6. Karta TF: Użyj jej do odtwarzania z karty TF (z muzyką).
7. Port ładowania: Podłącz dostarczony kabel USB do tego portu, aby naładować
wbudowaną baterię.
8. Wskaźnik ładowania LED.
• Ładowanie: stała czerwona.
• Całkowicie naładowany: Stały zielony.
III. Przygotowanie
Użyj dostarczonego kabla USB, aby naładować przenośny głośnik bezpośrednio z
komputera lub urządzenia za pomocą portu micro USB.
• Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany, zanim użyjesz go po raz pierwszy.
• Akumulator przenośnego głośnika musi być początkowo naładowany przez co najmniej
12 godzin. Następnie ładowanie trwa od 2 do 3 godzin.
• Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono. Gdy bateria osiągnie pełną
pojemność, dioda LED zmieni kolor na zielony.
• Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund. Naciśnij
i przytrzymaj przycisk zasilania jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie.
IV. Parowanie głośnika bezprzewodowego z urządzeniem inteligentnym
1. Umieść smartfon i głośnik bezprzewodowy w odległości nie większej niż jeden metr od
siebie.
2. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu głośnika na kilka sekund, aby go
włączyć.

3. Ustaw urządzenie inteligentne, aby "wykryło" głośnik bezprzewodowy. Po włączeniu
usłyszysz sygnał dźwiękowy, zacznie pulsować niebieska dioda LED z monitem
informującym, że głośnik wszedł w tryb parowania.
4. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz DOSS SoundBox z listy.
5. Jeśli parowanie się powiedzie, dioda LED zmieni kolor na stały niebieski, a telefon
potwierdzi, że połączenie zostało nawiązane. Jeśli proces parowania zakończy się
niepowodzeniem po 60 sekundach, powtórz kroki od 1 do 5 opisane powyżej.
V. Odbieranie i kończenie połączenia za pomocą głośnika lub
telefon komórkowy
1. W przypadku połączenia przychodzącego, głośnik wygeneruje sygnał dźwiękowy i
powiadomienie ustne, aby powiadomić o tym zdarzeniu.
2. Naciśnij krótko przycisk Handset, aby go podnieść, naciśnij długo, aby odrzucić. Możesz
również nacisnąć przycisk odbierania na smartfonie, aby odebrać połączenie za pomocą
głośnika.
3. Mów czystym głosem prosto do wbudowanego mikrofonu znajdującego się w przedniej
części głośnika.
4. Aby zakończyć połączenie, ponownie naciśnij przycisk słuchawki. Podobnie możesz
zakończyć połączenie bezpośrednio, używając polecenia na swoim telefonie komórkowym.
5. Podczas słuchania muzyki za pomocą smartfona odtwarzanie wznowi się automatycznie
po zakończeniu połączenia.
VI. Dane techniczne:
• Typ baterii: Li-ion 3.7V, 2200mAh
• Wejście: 5V~1A
• Czas ładowania akumulatora: około 3 godzin (po całkowitym wyczerpaniu).
• Czas odtwarzania baterii: do 12 godzin (czas trwania może się różnić w zależności od
poziomu głośności i wzorców użytkowania).
• Specyfikacja Bluetooth: V4.0 + EDR, kompatybilna wstecz z poprzednimi wersjami
Bluetooth
Ostrzeżenia
• Obsługiwane profile
• A2DP (zaawansowany profil dystrybucji dźwięku)
• Maksymalny zasięg działania: 10 metrów / 33 stóp
• NIE upuszczaj, nie uderzaj ani nie potrząsaj urządzeniem.
• NIE wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować głośnika Bluetooth.
• NIE używaj środków czyszczących, które zawierają benzen, rozpuszczalniki lub alkohol.
• NIE narażaj głośnika Bluetooth na działanie nadmiernego ciepła lub bezpośredniego
światła słonecznego przez dłuższy czas.
• NIE przechowuj urządzenia w miejscu o wysokiej wilgotności lub zapyleniu.
• NIE umieszczaj ciężkich przedmiotów na głośniku Bluetooth.
• NIE używaj w pobliżu kuchenki mikrofalowej lub produktów bezprzewodowej sieci LAN.
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