SDB-2680
Felhasználói Útmutató

További információkért kérem keresse fel honlapunkat.
Az útmutató PDF formában is elérhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt vásárlók:
Köszönjük szépen a figylemet és a bizalmat a termékeink felé. Nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy biztosíthatunk Önnek egy sor kiváló minőségű multimédiás audio rendszert.
Helytelen használata a terméknek veszélyes és felesleges problémákat okozhat. A termék jobb
felhasználása érdekében, kérem a termék felhasználása előtt olvassa el figyelmesen az Útmutatót.

I Figyelmeztetés


Helyezze a terméket rázkódástól mentes, hűvös, száraz és tiszta helyre.
Ne rakjon a készülék közelébe olyan tárgyakat, mint egy vízzel teli váza.



Súlyos ütközések károsíthatják a készüléket, kérjük kezelje kellő
óvatossággal,



Ne szerelje szét a készüléket, ne próbáljon változtatni vagy javítani rajta,
különben a terméken lévő garancia autómatikusan érvénytelenné válik.



Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt csatlakoztatja vagy leválasztja.



A kábelek megvédése érdekében a közvetlen használat helyett, kérjük tartsa a
csatlakozót mikor a kábelek csatlakozása és leválasztása történik.



Csak száraz, puha ruhával tisztítsa a készüléket. A készülék tisztításához higítót vagy
hasonló terméket tilos használni.



Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék számára megfelelő-e az áramforrás AC 220V/20Hz.
A túlzottan alacsony fogyasztás ronthatja a minőséget és a 242V-ál magasabb
károsíthatja a készüléket.
A maximális kimeneti feszültsége a készüléknek 220V. Ne érintse meg a csatlakozó
aljzatot, mikor az elektromos hálózatra van csatlakozva.

II Termék jellemzők


Kompatibilis PC, TV, VCD, DVD, TUNER, TAPE, multimediás számítógéppel és más
audio rendszerekkel.



Beállítási mód: Hangerő +/- gomb



Audiobemenet: binaural stereo RCA audio (USB opcionális),
LINE és Bluetooth
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III Technikai paraméterek


Kimenő teljesítmény: 40W (főegység),



Hangszóró: 2"×4 (főegység),



Érzékenység: ＞60dB



Frekvencia tartomány: 40Hz~20KHz



Torzítási tényező:＜0.1% at 1w



SNR: ＞80dB



Hangszóró doboz mérete: termék dobozán van feltüntetve
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IV Hibaelhárítás
Hibáks

Hibaelhárítás

Nincs áramellátás

Ellenőrizze, hogy az árramforrás kissebb adaptere csatlakoztatva
van-e a főegységhez vagy az árrramforrás csatlakozó be van-e dugva.

Nincs hang

Ellenőrize, hogy a hangerő nincs-e a minimumra állítva.
Ellenőrizze, hogy a némítás gomb be van-e kapcsolva.

Távvezérlő

nem

működik

Ellenőrizze, hogy az elem töltöttségi szintjét, ha alacsony cserélje
őket.
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő vevője a főegységen védett.

Nincs

hang,

először
csatlakoztatva

mikor

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth csatlakoztatva van-e a készülékkel.

van
a

Bluetooth


Ha a probléma nem oldható meg a fenti ellenőrzések után, kérem saját változtatások
helyett, inkább lépjen kapcsolatba egyik szakemberünkkel, hogy ellenőrizze és javítsa a
készüléket.

Doboz tartalma
1. Hangszóró, 1 darab
2. Áramforrás adapter, 1 darab
3. Audiojel bemeneti kábel, 1 darab
4. Felhasználi Útmutató, 1 darab
5. Távvezérlő, 1 darab
6. Fali rögzítés tartozékai, 1 készlet

Figyelmeztetés
Figyelmeztetés
Magas Feszültség
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Csak egy szakember nyithtaja fel a hátsó burkolatot.
Figyelmeztetés: Magas feszültség, ne nyissa ki.
Áramütés veszélye: Ne nyissa ki a fedelet vagy a hátsó burkolatot. A javítást és más
műveleteket csak szakember végezhet el.

A készüléken itt egy szigetleletlen “Veszélyes magas feszültség” terület van. Az áramütés
elkerülése érdekében, egyedül ne távolítsa el a fedelet vagy a hátsó burkolatot.

A készüléken az ezzel jelzett cserealkatrészek és tartozékok cseréjét ha szükséges el kell
végezni. Amikor nincs alkatrész mely javítható a felhasználó által, akkor bízza
szakemberre az ellenőrzést és javítást.

Ez a termék csak megfelelő könyezetben 2000m magasság alatt alkalmazható, különben
előfordulhat, hogy veszélynek teszi ki magát.

Ez a termék biztonságosan alkalmazható nem trópusi éghajlaton, különben előfordulhat,
hogy veszélynek teszi ki magát.
Figyelmeztetés: Abban az esetben, ha folyadék vagy idegen anyag kerül a készülékbe, azonnal
szüntesse be a használatát, kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból.

1. A készüléken itt egy szigetleletlen “Veszélyes magas feszültség” terület van.
Az áramütés elkerülése érdekében egyedül ne távolítsa el a fedelet vagy a
hátsó burkolatot.
2. Tartsa a készüléket távol a közvetlen napsgárzástól

3. Helyezze száraz és tiszta helyre.

4. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból, ha a készüléket nem használja.

5. Amikor kihúzza a tápkábelt a konnektorból, akkor a dugót fogja meg és ne a
kábelt.
6. Rögzítsük a készüléket szilárdan a helyére és ne helyezzünk más tárgyakat a
tetejére.
4

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
7. Tisztítási óvintézkedések: A készüléket tiszta és puha anyaggal lehet tisztítani.
Gyenge tisztítószereket vizes ruhával lehet használni a komolyabb
szennyeződésekre. Ne használjon illékony vegyszereket, mint benzin vagy
higítót, mert károsíthatják a készülék borítását.
8. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, különben túlhevülhet a készülék.

9. Ne helyezzen folyadékkal teli tartályokat a készülék közelébe.

Termék jellemezők:


Távvezérlő



Áramforrás adapter



RCA

stereo

audio

bemenet


Bluetooth támogatás



3.5mm audio bemenet



Digitális



Bluetooth hatótávolsága:

hangerőszabályzó



10m

Kiváló minőségű zene
érzékelés

Kiegészítők:


Távvezérlő



Falra

szerelhető



gumi oszlop


Felhasználói



Áramforrás
adapter

Falra rögzítő készlet



Audio kábel

útmutató

(Távirányító) Az elemek behelyezése

Áramforrás
Illessze a kissebb áramforrás adaptert a
főegység

hátulján

a

DC

IN

nevű

csatlakozóba, majd a nagyobb méretű adapter
részt csatlakoztassa a 220vos háztartási
konnektorba.

Elemek behelyezése és eltávolítása:
1. Nyissa fel az elemek helyének fedelét, ahogy a
fenti ábra mutatja távolítsa el az (példa mennyiég)
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elemeket.
2. Cserélje ki újjakra az eltávolított elemeket.
3. Helyezze vissza az elemház fedelét.
Távvezérlő használata:
1. Ellenőrizze használat előtt, hogy az elemek

LED Kijelző
Kijelző

töltöttsége megfelelő.
2. Ha a távvezérlő nem működik, ellenőrizze, hogy
az elemek energia szintjét. Ha nem megfelelő a
töltöttségi szint kérjük cserélje ki őket. Ha a

Vörös
Zöld

távvezérlő az elemek cseréje után sem működik
keresse fel egyik szakemberünket.
3. Amikor

használja

a

készüléket,

Zöld
kérjük

a

távvezérlőt irányítsa közvetlenül a főegység

Zöld

Státusz
Készenlét
L/R audio
Fejhallgató
Bluetooth

érzékelőjéhez.
4. Mikor használja a távvezérlőt, kérjük tartsa a

Zöld

főegységtől 8 méterre és 30 fokos szögben.

Rögzítési mód
Javasoljuk, hogy szakemerrel végeztesse a rögzítést.

A főegység és bementi egységek bemutatása (opcionális)

1

DC 19V árramforrás bemenet
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2

L/R stereo audio bemenet

3

LINE/Fejhallgató bemenet

4

1G-32G USB bemenet

Burkolat
jelzések

Leírás

Burkolat
jelzések

Leírás

Standby

Készülék ki- és
bekapcsoló gombja

Audio source
switch

Bemeneti forrás kiválasztása:
fejhallgató, Bluetooth és USB

Volume+

Hangerő növelése

L/R,

Hangerő csökkentése

Volume-

Megjegyzés: A fent említett funkciók tájékoztatás jellegűek, különböző modelleknél eltérhetnek.

Távvezérlő
Távvezérlőn
lévő jelzések

Leírás

Távvezérlőn
lévő jelzések

Leírás

Standby

Készülék ki- és
bekapcsoló gombja

Mute

Hangerő némítása és
visszaállítása

Replay

Újrajátszása egy
műsorszámnak

Volume+

Hangerő növelése

Mode

Bemeneti forrás kiválasztása:
fejhallgató, Bluetooth és USB

Volume-

Hangerő
csökkentése

Lejátszás indítása és szüneteltetése

Sound field

Ugrás
az
előző
műsorszámra

4 különböző
kiválasztása.

vagy

hangzási

az

összes
L/R,

üzemmód

Ugrás a következő műsorszámra

Megjegyzés: A fent említett funkciók tájékoztatás jellegűek, különböző modelleknél eltérhetnek.

AUX IN
Szükséges egy 3.5 audio összekötő kábel (tartozékok listája tartalmazza)
1. Csatlakoztassa a 3.5 audio összekötő kábel egyik végét az audio kimeneti interfészbe, a
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másikat a készüléken az AUX bementi interfészébe.
2. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a
készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn

jelet fehéren folyamatosan mutatnia

kell.
3. Ha a kijelzőn fehéren nem jelenik meg bekapcsolás után vagy nem mutatja, hogy

,

kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy az L/R gombot a
távvezérlőn, hogy átváltson az AUX módra és a kijelzőn fehéren megjelenjen az

.

4. Ellenőrizze a hang beállításánál, hogy a hangforrás státusza “Connecting to Sound Equipment”
(Csatlakoztatás a hangforráshoz)
5. A készülékkel játsza le a saját hangforrás anyagát.

USB
USB tárolóeszköz szükséges (tartozékok listája nem tartalmazza)
1. Helyezze az USB tárolóeszközt az USB interfészbe.
2. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a
készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn

jelet fehéren folyamatosan mutatnia

kell.
3. Kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy az USB gombot a
távvezérlőn, hogy átváltson USB módra, majd a kijelzőn lilán fog megjelnni az

.

4. Bizonyosdjon meg róla, hogy az USB tárolóeszközön MP3 fájlok találhatóak.
5. Ha az USB tárolóeszközön MP3 fájlok találhatóak a készülék le tudja őket játszani.
6. USB eszközt a távezérlővel kell irányítani.

: szünet/ lejátszás;

: ugrás az

előzőre és ugrás a következőre gomb, Replay: eyg számot játszik le újra ha egyszer, az összes
számot lejátsza ha kétszer nyomja meg.

LINE IN
Szükséges egy 3.5 audio összekötő kábel (tartozékok listája tartalmazza)
1. Csatlakoztassa a 3.5 audio összekötő kábel egyik végét az audio kimeneti interfészbe, a
másikat a készüléken a 3.5 LINE bementi interfészébe.
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2. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a
készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn

jelet fehéren folyamatosan mutatnia

kell.
3. Kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy a LINE gombot a
távvezérlőn, hogy átváltson LINE módba, majd a kijelzőn zölden fog megjelnni a

.

4. Ellenőrizze a hang beállításánál, hogy a hangforrás státusza “Connecting to Sound Equipment”
(Csatlakoztatás a hangforráshoz).
5. A készülékkel játsza le a saját hangforrás anyagát.

Bluetooth
Első párosíts Bluetooth-al.
1. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a
készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn

jelet fehéren folyamatosan mutatnia

kell.
2. Kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy a LINE gombot a
távvezérlőn, hogy átváltson Bluetooth módba, majd a kijelzőn kéken fog villogni vagy
megjelenni a

.

3. Kapcsolja be a készülékén a Bluetooth-t és keressen rá a HD-SoundBar-ra és csatlakoztassa
őket. Ha a csatlakoztatás sikeres, akkor a készülék ki fog adni egy hangot jelezve, hogy az
automatikusan kapcsolódot.
4. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-al rendelkező eszköze és a készülék össze van-e csatlakozva.
5. A készülékkel játsza le a saját hangforrás anyagát.
6. Ha az első párosítás sikeres volt, később mikor bekapcsolja a saját eszközén a Bluetooth-t az
autómatikusan fog csatlakozni a készülékkel.
7. Ha a saját eszköze nem csatlakozik autómatikusan a készülékhez, kérjük ismételje meg az
1/2/3/4-es lépéseket.
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