Boxa bluetooth Lycaon
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Manual de utilizare

Prezentare produs
1. Buton de pornire/oprire ON/OFF
2. Port de incarcare
(mufa micro USB)
3. Mufa pentru cablu
audio jack 3.5mm
4. Buton Mod M
5. Urmator/ Volume +
6. Anterior/ Volume 7. Redare / Pauza
8. Buton pentru
functie telefon
9. Lumina LED

Pornirea/Oprirea ON/OFF a boxei Bluetooth
Pornirea - ON: Comuta butonul pe pozitia ON pentru pornire
Oprire - Off: Comuta butonul pe pozitia OFF pentru oprire
Conectare Bluetooth
1. Pastrati distanta dintre boza și telefonul mobil in limita a 1
metru.
2. Porniti boxa. Indicatorul LED ar trebui sa clipeasca in
culoarea albastra indicand faptul ca boxa este pregătita pentru
conectare.
3. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil (sau a altui
dispozitiv pe care doriti sa-l conectati). Dispozitivul Bluetooth
trebuie sa caute si sa gaseasca numele dispozitivului "Lycaon".
4. Selectati "Lycaon" si boxa se va conecta automat la telefon
(unele telefoane mobile au nevoie sa introduceti codul PIN
"0000" ca parola). Daca asocierea este reusita, boxa va intra in
modul de asteptare si lumina albastra va fi aprinsa.
Nota:
Daca nu reuseste conectarea, reincercati conectarea telefonul
mobil cu boxa repetand pasii de mai sus. Dupa asocierea
pentru prima data, boxa se va reconecta automat la ultimul
dispozitiv conectat (telefon mobil sau alt dispozitiv).
Preluarea sau respingerea apelurilor telefonice prin boxa
Bluetooth
1. Cand primiti un apel telefonic, puteti sa il preluati apasand o
singura data pe butonul pentru functie telefon.
2. Cand apelul este terminat, puteti inchide apasand o singura
data pe butonul pentru functie telefon. In cazul in care cealalta
parte inchide inainte, nu este necesar sa apasati butonul.
3. Daca butonul pentru functia de telefon este apasat de doua
ori atunci cand boxa Bluetooth nu este in modul apel, ultimul
numar de telefon va fi format (numai daca telefonul dvs. mobil
accepta aceasta functie).

4. Apelurile telefonice primite pot fi respinse prin apasarea si
mentinerea apasata timp de 2-3 secunde a butonului functie
telefon.
Ajustarea volumului
Apasati lung butonul "Volume +" sau "Volume-" pentru a regla
volumul cand sunati sau ascultati muzica.
De asemenea, puteti ajusta volumul pe dispozitivul asociat
(daca dispozitivul dvs. accepta aceasta functie.)
Ascultarea muzicii
Conectati boxa la un dispozitiv cu muzica care accepta modul
Bluetooth A2DP pentru a va bucura de muzica. Urmati pasii de
mai sus pentru a asocia dispozitivul. Muzica va fi oprita atunci
cand exista un apel si va fi reluata după terminarea apelului.
Alegeti muzica de pe dispozitivul conectat si apasati butonul
Redare / Pauza pentru a reda muzica (sau apasati butonul de
redare de pe dispozitiv). Muzica va fi intrerupta sau reluata
apasand o data pe butonul Redare / Pauza. Puteti apasa scurt
"Volume +" sau "Volume-" pentru a selecta "melodia
urmatoare" sau "melodia anterioara".
Radio FM
NOTA IMPORTANTA: cablul audio Jack 3,5 mm trebuie sa fie
conectat la boxa deoarece este antena radio. Apasati butonul
mod M pentru a comuta de la modul Bluetooth la modul radio
FM. Apasati butonul "Redare / Pauza" si aparatul va cauta
automat toate posturile de radio. Dupa ce ati terminat
cautarea, puteti apasa scurt "Urmator / Volume +" pentru
urmatorul post de radio sau "Anterior / Volume +" pentru cel
precedent.
Conectare cablu audio Jack 3.5mm
Conectati boxa si telefonul mobil prin intermediul cablului
audio (in acest mod boxa nu accepta functia de apelare).
Incarcare
Inainte de a o folosi pentru prima data, incarcati complet boxa.

Conectati cablul de incarcare in slotul micro USB al boxei si
celalalt capat la un slot USB pentru PC sau la un incarcator
USB. La incarcarea difuzorului, indicatorul LED va fi rosu.
Dupa ce este complet incarcata, indicatorul luminos se
stinge. Opriti-va si nu utilizati difuzorul in timpul incarcarii.

Probleme si solutii uzuale
Intrebare / Problema
Boxa nu se conecteaza la telefonul mobil

Boxa nu porneste

Solutie
Asigurati-va ca boxa este in modul de asociere
/ Verificati daca functia de cautare Bluetooth a
telefonului dvs. mobil a fost activata / Verificati
meniul Bluetooth al dispozitivului dvs. mobil si
stergeti boxa, apoi reconectati-o din nou,
urmand manualul de utilizare.
Verificati starea bateriei boxei si reincarcati,
daca este necesar.

Se poate schimba bateria boxei?

Boxa se deconecteaza de la telefonul mobil in
mai putin de 10 metrii.

Boxa nu reda sunetul de la PC sau telefon.

Nu, aceasta boxa foloseste o baterie LiPolymer non-detasabila incorporata, care nu
poate fi scoasa.
Verificati daca exista pereti, metal sau alte
materiale care pot interfera cu conexiunea
Bluetooth (Bluetooth este o tehnologie radio
care este sensibila la obiectele dintre boxa si
dispozitivul conectat).
Verificati daca canalul de iesire al
calculatorului dvs. este Bluetooth Audio Device
si functia Bluetooth a calculatorului dvs.
accepta profilul A2DP. si verificati volumul
boxei si al computerului / telefonului mobil.

Nu puteti utiliza boza pentru a controla volumul Setarile software ale aplicatiei APP pot fi
sau pentru a selecta piesele din telefon.
variate si unele functii ale aplicatiei APP nu pot
fi controlate de boxa.
Boxa nu se incarca

Asigura-te ca ambele mufe USB sunt introduse
corect in porturi. Daca reincarci boxa la priza,
asigura-te ca incarcatorul este introdus corect si ca
priza este functionala. Daca reincarci boxa la
calculator, asigura-te ca acesta este conectat si ca
portul USB este activ. Deconecteaza si
reconecteaza cablul USB.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE)
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot
contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra
mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate
separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si
este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de
echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic
in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei
colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la
protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in
vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui
produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si
reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu
alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod
gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii
despre aceste centre de colectare organizate de operatorii
economici autorizati pentru colectarea DEEE.

