Diagrama si specificatii

GHID DE INSTALARE
RAPIDA
1. Difuzor
2. Indicator LED color
3. Microfon
4. Indicator LED de incarcare
Putere
Frecventa
THD
S/N
Parametrii difuzor
Baterie
Versiune Bluetooth
Dimensiuni
Greutate

5. Port MicroUSB
6. Buton Pornit/Oprit
7. Orificiu pentru curea
de transport
3W
20 Hz – 20 kHz
<1%
≥80 dB
4 Ω, diametru 36 mm
3.7 V/400 mAh
4.2
Ø 43 x 32.8 mm
55.3 g

1.
Incarcarea bateriei
1. Conectati mufa microUSB a cablului de incarcare la portul
difuzorului (5) si mufa USB la un port USB cu tensiune 5V.
Indicatorul LED de incarcare (4) se va aprinde.
2. Cand incarcarea este completa, indicatorul LED de incarcare
se va stinge.
Atentie: cand volumul sonor se reduce iar difuzorul emite un
sunet de avertizare dublu trebuie sa incarcati bateria.

Sunet stereo prin asocierea a doua
NanoBeats prin Bluetooth
1. Activati ambele difuzoare, apoi apasati de doua ori butonul
Pornit/Oprit (6) de pe un difuzor. Difuzoarele vor emite un
sunet de notificare, indicatoarele LED se vor aprinde intermitent,
apoi ambele difuzoare vor fi asociate automat.
Cand conectarea este realizata cu succes, ambele difuzoare vor
emite sunetul de notificare si indicatoarele LED vor ramane aprinse.

Atentionari
1. Conexiunea Bluetooth si transmisia pot fi afectate de mediul
inconjurator, cum ar fi arborii, metalul si alte materiale, deoarece
acestea pot absorbi sau bloca semnalul, influentand astfel
distanta de transmitere a datelor.
2. Incarcati complet difuzorul pentru a va asigura ca acesta va
functiona corect. Cand nivelul de incarcare al difuzorului ajunge
la un nivel minim, volumul sunetului va scadea.
3. Iesirea incarcatorului trebuie sa fie: 5V, 1A.
4. Nu utilizati difuzorul in medii cu temperaturi foarte inalte.

2. Activati Bluetooth pe dispozitivul dvs. si cautati numele
de asociere "Elari NanoBeat", apoi selectati-l pentru a conecta
difuzoarele cu dispozitivul. Cand conectarea este realizata se va
emite sunetul de notificare, iar difuzorul principal va ramane
activat. Cand veti porni din nou dispozitivul dumneavoastra,
difuzoarele se vor conecta in mod automat prin Bluetooth.

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru:
www.elari.net

3. Deschideti aplicatia multimedia de pe dispozitivul dvs. Bluetooth
pentru a reda muzica; indicatorii LED color se vor aprinde
intermitent; apasati o data butonul (6) pentru a controla muzica
sau apelul telefonic (redare, pauza, terminare apel).
4. Opriti difuzoarele apasand butonul "
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