Base1

Base1

Base1

Base1

EN – User Guide

DE – Bedienungsanleitung

CZ – Uživatelská příručka

SK – Používateľská príručka

1. Volume Up / Next Track
2. Volume Down / Previous Track
3. Answer / End / Reject call
4. On / Off, Play / Pause
5. Bluetooth LED
6. AUX Input, 3.5 mm
7. Microphone
8. MicroUSB socket

1. Laustärke erhöhen / Nächstes Lied
2. Lautstärke senken / Voriges Lied
3. Annehmen / Beenden / Gespräch ablehnen
4. Ein / Aus, Play / Stopp
5. LED Diode Bluetooth
6. AUX Eingang, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB Eingang

Power

Einschalten

To turn on the headphones, press and hold
. A blue and red LED
will briefly light up, indicating that the headphones are turned on.

Switch off

To turn off the headphones, press and hold
. A red LED will
briefly light up, indicating that the headphones are turned off.

Pairing
1. Pairing with a new device
a) On your device, activate Bluetooth and put it in Bluetooth search
mode.
b) Select „LAMAX Base1“ from the list of devices found. If a pairing
code is required, enter „0000“ and confirm.
c) Successful pairing of the headphones with the device is indicated
by an audible tone and a blue LED lighting up.
d) Playback can be operated either by a paired device or by using the
controls on the headphones.
2. Repeated pairing
To pair with a device that has already been used, turn on the
. The headphones
headphones by holding down the button
will automatically connect to the device. A successful connection is
indicated by a tone and a blue LED lighting up.
3. Pairing with a second device
To pair with a different device:
a) Using your mobile, first disconnect the current paired device. The
headphones will automatically switch to pairing mode.
b) Then, continue as described in point 1 of the manual: „Pairing with
a New Device“.

Playback / Controls

1. Press
to start your music. Pressing the button again will
pause the track you are playing.
to skip to the next track. Press and hold to turn the
2. Press
volume up.
to return to the previous track. Press and hold to turn
3. Press
the volume down.
Note: When the headphones are charging, playback is deactivated.

Hands-free

1. To answer an incoming call, briefly press
.
2. To end the call, briefly press the same button again.
for approximately 2 seconds.
3. To reject a call, press and hold
4. To increase or decrease the volume during a call, press and hold
these keys:
key to increase the volume.
–– Press and hold the
key to decrease the volume.
–– Press and hold the

Using the headphones in „Line-in“ mode

You may use the headphones with a cable in order to conserve
battery life. Connect one end of a 3.5 mm audio cable into the socket
at the base of the earpiece of your headphones and connect the
other end to your audio device. Wireless operations do not function
if an audio cable is being used.

MicroSD

Thanks to the microSD card slot, you can play music directly from
the card. The headphones must be on and charged to allow playback
to start.
1. Insert the microSD card into the slot located on the right earcup.
2. An audio signal sounds as it switches to playback mode and then
it begins playback.
3. The playlist is played back sequentially from the card.

Charging

The headphones can be charged using the supplied USB cable by
connecting to a suitable USB device – an adapter, PC, or power bank.
Do not charge the headphones with a higher input voltage than 5V
as they may be damaged. Keep the device under supervision while
charging.
The red LED indicates that the headphones are connected to a power
source and switches off when fully charged.

Technical Specifications
Battery:
Charging input:
Standby time:
Playback time:
Charging time:
Bluetooth range:
Bluetooth Version:

Li-Ion, 480 mAh
5 V / 1.0 A
about 200 hours
up to 12 hours
2–3 hours
(*according to charging current)
≥10 m
v5

Driver unit Specifications
Diameter:
Impedance:
Frequency Response:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

The current version of the user manual is available for download
here:

https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals

1. Zvýšit hlasitost / Další skladba
2. Snížit hlasitost / Předchozí skladba
3. Přijmout / Ukončit / Odmítnout hovor
4. Zapnout / Vypnout, Přehrát / Pozastavit
5. LED dioda Bluetooth
6. AUX vstup, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB vstup

1. Zvýšiť hlasitosť / Ďalšia skladba
2. Znížiť hlasitosť / Predchádzajúca skladba
3. Prijať / Ukončiť / Odmietnuť hovor
4. Zapnúť / Vypnúť, Prehrať / Pozastaviť
5. LED dióda Bluetooth
6. AUX vstup, 3,5 mm
7. Mikrofón
8. MicroUSB vstup

Zapnutí

Zapnutie

Um den Kopfhörer einzuschalten drücken und halten Sie die Tas. Die LED Diode leuchtet kurz auf und zeigt an, dass der
te
Kopfhörer eingeschaltet ist.

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko
. Krátce
blikající modrá a červená LED dioda indikuje zapnutí sluchátek.

Na zapnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo
. Krátko blikajúca modrá a červená LED dióda indikuje zapnutie slúchadiel.

Ausschalten

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko
červená dioda indikuje vypnutí sluchátek.

Vypnutí

Vypnutie

Um den Kopfhörer auszuschalten drücken und halten Sie die Taste
. Die Diode leuchtet kurz rot und zeigt an, dass der Kopfhörer
ausgeschaltet ist.

Verbinden
1. Verbindung mit einem neuen Gerät
a) Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Gerät und suchen Sie mit diesem
nach dem Bluetooth Signal.
b) Wählen Sie „LAMAX Base1“ in der Liste der gefundenen Geräte.
Wenn die Eingabe eines Kodes gefordert wird geben Sie „0000“
und bestätigen Sie die Eingabe.
c) Die erfolgreiche Verbindung des Kopfhörers mit dem Gerät wird
durch ein Signal und die leuchtende blaue LED Diode signalisiert.
d) 
Das Abspielen der Musikstücke kann entweder mit dem
verbundenen Gerät oder direkt auf dem Kopfhörer gesteuert
werden.
2. Erneute Verbindung
Um erneut eine Verbindung herzustellen genügt es den Kopfhörer
. Es erfolgt
durch gedrücktes Halten der Taste einzuschalten
eine automatische Verbindung mit dem bereits früher verbundenen
Gerät, was durch einen Signalton und die blau leuchtende LED Diode
signalisiert wird.
3. Verbindung mit einem anderen Gerät
Um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, als mit
dem aktuell verbundenen Gerät, gehen Sie wie folgt vor:
a) Trennen Sie zuerst das aktuell verbundene Gerät vom Mobiltelefon.
Der Kopfhörer schaltet automatisch in den Verbindungsmodus
b) Gehen Sie in weiterer Folge gemäß Punkt 1 der Bedienungsanleitung vor – „Verbindung mit einem neuen Gerät“

Abspielen / Steuerung

1. Durch Drücken der Taste
wird die Musik abgespielt. Durch
erneutes Drücken wird das laufende Musikstück angehalten.
springen Sie zum nächsten Lied.
2. Durch Drücken der Taste
Durch gedrücktes Halten erhöhen Sie die Lautstärke.
gehen Sie zum vorangegangenen
3. Durch Drücken der Taste
Lied. Durch gedrücktes Halten senken Sie die Lautstärke.
Anmerkung: Beim Aufladen wird das Abspielen deaktiviert.

Handsfree

1. Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen, drücken
.
Sie die Taste
2. Wenn Sie ein Gespräch beenden wollen, drücken Sie erneut die
gleiche Taste.
3. Wenn Sie ein Gespräch ablehnen wollen, drücken Sie die Taste
2 Sekunden lang.
4. Um die Lautstärke während eines Anrufes zu erhöhen oder zu
senken drücken und halten Sie folgende Tasten:
um die Lautstärke zu
–– Drücken und halten Sie die Taste
erhöhen.
um die Lautstärke zu sen–– Drücken und halten Sie die Taste
ken.

Verwendung des Kopfhörers im „Line-in“ Modus

Sie können den Kopfhörer über ein Kabel verwenden und dadurch
Batterie sparen. Es genügt ein 3,5 mm Audio Kabel im unteren
Bereich des Hörers mit Ihrem Audiogerät zu verbinden. Der
Anschluss eines Audiokabels unterbricht die Funkverbindung.

MicroSD

Dank dem MicroSD Steckplatz können Sie Musik von diesem Speichermedium abspielen. Die Kopfhörer müssen eingeschaltet und
aufgeladen sein, damit die Musik abgespielt werden kann.
1. Schieben Sie die MicroSD Karte in den Steckplatz, der sich auf dem
rechten Kopfhörer befindet.
2. Ein Tonsignal bestätigt den Abspielmodus und die Musik beginnt
zu spielen.
3. Die Playlist wird so abgespielt, wie diese auf dem Speichermedium
gespeichert ist.

Laden

Der Kopfhörer kann mit dem mitgelieferten USB Kabel über ein geeignetes USB Ladegerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Kopfhörer nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecherkönnte beschädigt werden. Das Gerät
sollte unter Aufsicht geladen werden.
Die rote LED Diode zeigt an, dass der Kopfhörer mit dem Stromnetz
verbunden ist und erlischt, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Technische Spezifikationen
Batterie:
Ladespannung:
Stand by:
Betriebsdauer:
Ladedauer:
Bluetooth Reichweite:
Bluetooth Version:

Li-Ion, 480 mAh
5 V / 1.0 A
ca. 200 Stunden
bis zu 12 Stunden
2–3 Stunden
(*abhängig vom Ladestrom)
≥10 m
v5

Parameter des Lautsprechers
Durchmesser des
Lautsprechers:
Impedanz:
Frequenzbereich:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier
heruntergeladen werden:
https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals

. Krátce svítící

Na vypnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo
tiaca červená dióda indikuje vypnutie slúchadiel.

. Krátko svie-

Párování

Párovanie

1. Spárování s novým zařízením
a) 
Ve Vašem zařízení aktivujte Bluetooth a uveďte ho do stavu
vyhledávání Bluetooth signálu.
b) Vyberte „LAMAX Base1“ ze seznamu nalezených zařízení. Pokud
bude vyžadován kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte
c) Úspěšné spárování sluchátek se zařízením indikuje zvuková signalizace a následné ustálení LED diody na modrou barvu.
d) Přehrávání lze ovládat buďto pomocí spárovaného zařízení anebo
přímo na sluchátkách.
2. Opakované párování
Pro opětovné spárování stačí pouze sluchátka spustit podržením
. Automaticky se připojí na již spárované zařízení,
tlačítka
což je signalizováno zvukovou signalizací a ustálením LED diody na
modrou barvu.
3. Spárování s jiným zařízením
Pro spárováním s jiným zařízením, než je aktuální spárované zařízení,
postupujte následovně:
a) Z mobilu nejprve odpojte aktuálně spárované zařízení. Sluchátka
se automaticky přepnou do párovacího režimu
b) Následně pokračujte dle podle bodu 1 v manuálu – „Spárování
s novým zařízením“.

1. Spárovanie s novým zariadením
a) Vo vašom zariadení aktivujte bluetooth a uveďte ho do stavu
vyhľadávania bluetooth signálu.
b) Vyberte „LAMAX Base1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Ak bude
vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000“ a potvrďte
c) Úspešné spárovanie slúchadiel so zariadením indikuje zvuková
signalizácia a následné ustálenie LED diódy na modrú farbu.
d) Prehrávanie možno ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia, alebo priamo na slúchadlách.
2. Opakované párovanie
Pre opätovné spárovanie stačí iba slúchadlá spustiť podržaním
. Automaticky sa pripoja na už spárované zariadenie,
tlačidla
čo je signalizované zvukovou signalizáciou a ustálením LED diódy na
modrú farbu.
3. Spárovanie s iným zariadením
Na spárovanie s iným zariadením, než je aktuálne spárované zariadenie, postupujte takto:
a) Z mobilu najprv odpojte aktuálne spárované zariadenie. Slúchadlá
sa automaticky prepnú do párovacieho režimu
b) Následne pokračujte podľa bodu 1 v manuáli – „Spárovanie s novým zariadením“.

Přehrávání / Ovládání

Prehrávanie / Ovládanie

1. Stisknutím tlačítka
dojde ke spuštění hudby. Opětovným
stisknutím dojde k pozastavení přehrávané skladby.
přeskočíte na následující skladbu. Jeho
2. Stisknutím tlačítka
stisknutím a podržením zvýšíte hlasitost.
se vrátíte na předchozí skladbu. Jeho
3. Stisknutím tlačítka
stisknutím a podržením snížíte hlasitost.

1. Stlačením tlačidla
dôjde k spusteniu hudby. Opätovným
stlačením dôjde k pozastaveniu prehrávanej skladby.
preskočíte na nasledujúcu skladbu. Jeho
2. Stlačením tlačidla
stlačením a podržaním zvýšite hlasitosť.
sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
3. Stlačením tlačidla
Jeho stlačením a podržaním znížite hlasitosť.

Poznámka: Při nabíjení je přehrávání deaktivováno.

Poznámka: Pri nabíjaní je prehrávanie deaktivované.

Handsfree

Handsfree

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte tlačítko
.
2. Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte znovu totéž tlačítko.
po
3. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte dlouze tlačítko
dobu cca 2 vteřin.
4. Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti během hovoru stiskněte a podržte tyto tlačítka:
pro zvýšení hlasitosti.
–– Stiskněte a podržte tlačítko
pro snížení hlasitosti.
–– Stiskněte a podržte tlačítko

1. A
 k chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlačte tlačidlo
.
2. A
 k chcete hovor ukončiť, krátko stlačte znovu to isté tlačidlo.
na cca 2
3. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte dlho tlačidlo
sekundy.
4. Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti počas hovoru stlačte a podržte tieto tlačidlá:
na zvýšenie hlasitosti.
–– Stlačte a podržte tlačidlo
na zníženie hlasitosti.
–– Stlačte a podržte tlačidlo

Použití sluchátek v „Line-in“ režimu

Použitie slúchadiel v „Line-in“ režime

MicroSD

MicroSD

Sluchátka můžete použít jako kabelová sluchátka a šetřit baterii. Stačí
připojit jeden konec 3,5 mm audio kabelu ke vstupnímu konektoru
v spodní části náušníku a druhý konec připojit do Vašeho audio
zařízení. Připojení audio kabelu přeruší bezdrátové funkce.
Díky slotu na kartu typu microSD jste schopni přehrávat hudbu
z tohoto paměťového úložiště. Sluchátka musí být zapnutá a nabitá,
aby se přehrávání mohlo spustit.
1. Vložte microSD kartu do slotu, který je umístěný na pravém sluchátku.
2. 
Zvuková signalizace oznámí přepnutí do přehrávacího režimu
a spustí se hudba.
3. Playlist se přehrává postupně dle pořadí na paměťovém zařízení.

Nabíjení

Sluchátka lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného
USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjejte reproduktor
vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit.
Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.
Červená LED dioda indikuje připojení sluchátek k elektrické síti a zhasíná při plném nabití.

Technické specifikace
Baterie:
Nabíjecí vstup:
Pohotovostní doba:
Doba přehrávání:
Doba nabíjení:
Bluetooth dosah:
Verze Bluetooth:

Li-Ion, 480 mAh
5 V / 1.0 A
cca 200 hodin
až 12 hodin
2–3 hodiny
(*podle nabíjecího proudu)
≥10 m
v5

Parametry reproduktoru
Průměr reproduktoru:
Impedance:
Frekvenční odezva:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals

Slúchadlá môžete použiť ako káblové slúchadlá a šetriť batériu. Stačí
pripojiť jeden koniec 3,5 mm audio kábla k vstupnému konektoru
v spodnej časti náušníka a druhý koniec pripojiť do vášho audio
zariadenia. Pripojenie audio kábla preruší bezdrôtové funkcie.
Vďaka slotu na kartu typu microSD môžete prehrávať hudbu z tohto
pamäťového úložiska. Slúchadlá musia byť zapnuté a nabité, aby sa
prehrávanie mohlo spustiť.
1. Vložte microSD kartu do slotu, ktorý je umiestnený na pravom
slúchadle.
2. Zvuková signalizácia oznámi prepnutie do prehrávacieho režimu
a spustí sa hudba.
3. 
Playlist sa prehráva postupne podľa poradia na pamäťovom
zariadení.

Nabíjanie

Slúchadlá možno nabíjať pomocou priloženého USB kábla z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5 V, reproduktor sa môže poškodiť.
Zariadenie je nutné nabíjať pod dohľadom.
Červená LED dióda indikuje pripojenie slúchadiel k elektrickej sieti
a zhasína pri plnom nabití.

Technické špecifikácie
Batéria:
Nabíjací vstup:
Pohotovostný čas:
Čas prehrávania:
Čas nabíjania:
Bluetooth dosah:
Verzia bluetooth:

Li-Ion, 480 mAh
5 V/1,0 A
cca 200 hodín
až 12 hodín
2–3 hodiny
(*podľa nabíjacieho prúdu)
≥ 10 m
v5

Parametre reproduktora
Priemer reproduktora:
Impedancia:
Frekvenčná odozva:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

Aktuálnu verziu používateľskej príručky je možné stiahnuť tu:

https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals
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PL – Instrukcja obsługi

HU – Használati útmutató

SLO – Uporabniški priročnik

HR – Priručnik za korisnika

1. Pogłośnij / Następny utwór
2. Przycisz / Poprzedni utwór
3. Odbierz / Zakończ / Odrzuć połączenie
4. Włącz / Wyłącz, Odtwórz / Zatrzymaj
5. Dioda LED Bluetooth
6. Wejście AUX, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. Wejście MicroUSB

1. Hangerő növelése / Következő szám
2. Hangerő csökkentése / Előző szám
3. Hívás fogadása / Befejezése / Eelutasítása
4. Bekapcsolás / Kikacsolás, Lejátszás / Megszakítás
5. Bluetooth LED dióda
6. AUX bemenet, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB bemenet

1. Povečanje glasnosti / /Naslednja skladba
2. Zmanjšanje glasnosti / Prejšnja skladba
3. Sprejem / Konec / Zavrnitev klica
4. Vklop / Izklop, Predvajaj / Prekini
5. LED-dioda Bluetooth
6. Vhod AUX, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. Vhod microUSB

1. Povećajte glasnoću / Sljedeća pjesma
2. Smanjite glasnoću / Prethodna pjesma
3. Podići / Završiti / Odbiti poziv
4. Uključiti / Isključiti, Reproducirati / Pauza
5. LED Dioda Bluetooth
6. AUX ulaz, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB ulaz

Włączanie

Uključivanje

Aby włączyć słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przycisk
. Krótka
migająca niebieska i czerwona dioda LED wskazuje, że słuchawki są
włączone.

Bekapcsolás

A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
gombot. A rövid, villogó kék és piros LED jelzi, hogy a
a
fejhallgató be van kapcsolva.

Vklop

Wyłączanie

Kikapcsolás

Za izklop slušalk pritisnite in pridržite tipko
ki na kratko posveti, opozarja na izklop slušalk.

Aby wyłączyć słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Czerwona dioda rozświecająca się na krótko oznacza, że słuchawki
zostały włączone.

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
gombot. A rövid ideig világító vörös dióda a fejhallgató
a
kikapcsolását jelzi.

Parowanie

Összepárosítás

1. Parowanie z nowym urządzeniem
a) Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu i ustaw na wyszukiwanie
sygnału Bluetooth.
b) 
Z listy wykrytych urządzeń wybierz „LAMAX Base1”. Jeżeli
urządzenie zażąda kodu parowania, wpisz „0000” i potwierdź.
c) Pomyślne sparowane słuchawek z urządzeniem zostanie zasygnalizowane dźwiękowo, po czym dioda LED zapali się na stałe na
niebiesko.
d) 
Odtwarzaniem można sterować albo z użyciem sparowanego
urządzenia lub bezpośrednio na słuchawkach.
2. Ponowne parowanie
Aby urządzenia ponownie sparować, wystarczy uruchomić słucha. Automatycznie podłączą się do
wki, przytrzymując przycisk
sparowanego urządzenia, co potwierdza sygnał dźwiękowy i dioda
LED, która zapala się na stałe na niebiesko.
3. Parowanie z innym urządzeniem
Aby sparować słuchawki z innym urządzeniem niż aktualnie sparowane, należy postępować w następujący sposób:
a) Najpierw odłącz sparowane urządzenie na telefonie komórkowym.
Słuchawki automatycznie przełączą się na tryb parowania.
b) Następnie postępuj zgodnie z punktem 1 instrukcji – „Parowanie
z nowym urządzeniem”

1. Összepárosítás új eszközzel
a) Aktiválja a készülékén a Bluetooth funkciót, majd állítsa Bluetooth
jel keresése üzemmódba.
b) A talált eszközök listájából válassza ki a „LAMAX Base1“ opciót. Ha a
rendszer párosító kódot kér, írja be, hogy „0000“, majd hagyja jóvá.
c) A fülhallgató és a készülék sikeres összepárosítására hangjelzés,
majd az azt követően kéken világító LED dióda utal.
d) A lejátszás vezérelhető vagy a párosított eszköz segítségével, vagy
közvetlenül a fülhallgatón.
2. Ismételt párosítás
Az ismételt párosításhoz elég a
gombot lenyomva ismét
bekapcsolni a fülhallgatót. Automatikusan rácsatlakozik a már
párosított eszközre, amit hangjelzés és kéken világító LED fény jelez.
3. Párosítás másik eszközzel
Az aktuálisan összepárosított eszköztől eltérő eszközzel való összepárosításhoz a következő lépéseket tegye:
a) Először csatlakoztassa le a mobilról az aktuálisan párosított eszközt.
A fülhallgató automatikusan párosítás üzemmódba kapcsol.
b) Ezt követően a használati útmutató „Párosítás új eszközzel“ c. 1
pontjával összhangban folytassa.

Odtwarzanie / Sterowanie

1. Wciśnij przycisk
, żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Wciśnij ponownie, aby przerwać odtwarzanie danego utworu.
, żeby przejść do kolejnego utworu. Wciśnij i
2. Wciśnij przycisk
przytrzymaj, żeby pogłośnić.
, żeby wrócić do poprzedniego utworu.
3. Wciśnij przycisk
Wciśnij i przytrzymaj, żeby przyciszyć.
Uwaga: Odtwarzanie zostaje wstrzymane w trakcie ładowania.

Zestaw głośnomówiący

1. Jeżeli chcesz odebrać połączenie, krótko wciśnij przycisk
.
2. Jeżeli chcesz skończyć rozmowę, krótko wciśnij ten sam przycisk.
3. Jeżeli chcesz odrzucić połączenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk
przez około 2 sekundy.
4. Aby pogłośnić lub przyciszyć dźwięk podczas rozmowy, wciśnij i
przytrzymaj następujące przyciski:
.
–– Aby pogłośnić, wciśnij i przytrzymaj przycisk
.
–– Aby przyciszyć, wciśnij i przytrzymaj przycisk

Korzystanie ze słuchawek w trybie „Line-in”

Ze słuchawek można korzystać również jako z przewodowych, by
oszczędzić baterię. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla audio
3,5 mm do złącza wejściowego w dolnej części nausznika, a drugi
koniec podłączyć do urządzenia audio. Podłączenie kabla audio
przerywa działanie w trybie bezprzewodowym.

MicroSD

1. Ha egy bejövő hívást kíván fogadni, nyomja meg röviden a
gombot.
2. A
 hívás befejezéséhez röviden nyomja újra ugyanazt a gombot.
3. Ha egy bejövő hívást el kíván utasítani, nyomja meg hosszan,
gombot.
mintegy 2 másodpercig a
4. Ha hívás közben növelni szeretné a hangerőt, nyomja meg és
tartsa benyomva a következő gombokat:
–– A hangerő növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
–– A hangerő csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.

Fülhallgató használat „Line-in“ üzemmódban

A fülhallgató vezetékes fülhallgatóként is használható, ami az
akkumulátor kímélését eredményezi. Ehhez elég a 3,5 mm-es audio
kábel egyik végét a fülpárna alján található bemeneti csatlakozóhoz,
a másik végét pedig az audio eszközhöz csatlakoztatni. Az audio
kábel csatlakoztatása megszakítja a vezeték nélküli funkciót.

Töltés

A microSD típusú kártyákhoz való slot segítségével zenét játszhat a
tárolómemóriából A feltöltött fülhallgatót be kell kapcsolni, hogy a
lejátszás elindulhasson.
1. Helyezze a microSD-kártyát a jobb fülhallgatón található slot-ba.
2. Hangjelzés figyelmeztet a lejátszási üzemmódba történő váltásra,
és a zene elindul.
3. Fokozatosan játssza le a playlist-et a memóriaeszközön található
sorrend szerint.
A fülhallgató töltését a mellékelt USB-kábel és megfelelő USB eszköz – adapter, PC, powerbank – segítségével végezheti. Soha ne
töltse a hangszórót 5V-nál nagyobb bemeneti feszültséggel, mivel a
hangszóró megsérülhet. Az eszköz töltését mindig felügyelet mellett
végezze.

Czerwona dioda LED oznacza, że słuchawki są podłączone do sieci
zasilania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

A vörös LED dióda a fülhallgató elektromos hálózatra csatlakoztatását
jelzi, majd a teljes töltöttségi állapot elérését követően kialszik.

Specyfikacje techniczne

Műszaki adatok

Zasięg bluetooth:
Wersja bluetooth:

do 12 godzin
2–3 godziny
(*w zależności od prądu ładowania)
≥10 m
v5

Parametry głośnika
Średnica głośnika:
Impedancja:
Zakres częstotliwości:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tutaj:

https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals

1. Združevanje z novo napravo
a) V vaši napravi aktivirajte Bluetooth in vklopite iskanje Bluetooth
signala.
b) Izberite »LAMAX Base1« s seznama najdenih naprav. Če bo za
povezavo zahtevano geslo, vnesite »0000« in potrdite.
c) Uspešno povezane slušalke z napravo potrdi zvočni signal in nato
prižgana LED-dioda modre barve.
d) Predvajanje lahko upravljate s pomočjo povezane naprave ali
neposredno na slušalkah.
2. Ponovno združevanje
Za ponovno združevanje je dovolj, da slušalke zaženete s pridržanjem
. Samodejno se povežejo z že združeno napravo, kar
tipke
signalizira zvočni signal in prižgana LED-dioda modre barve.
3. Združevanje z drugo napravo
Za združevanje z drugo napravo, kot je trenutno združena naprava,
ravnajte sledeče:
a) V mobilnem telefonu najprej prekinite povezavo s trenutno združeno napravo. Slušalke se samodejno preklopijo v način združevanja.
b) Nato nadaljujte v skladu s točko 1 v priročniku – »Združevanje z
novo napravo«.

Povezivanje

Združevanje

Predvajanje / Upravljanje

Prostoročno

Ładowanie

Li-Ion, 480 mAh
5 V / 1,0 A
ok. 200 godzin

Isključivanje

Megjegyzés: Töltéskor a lejátszás ki van kapcsolva.

Handsfree

Elemek:
Töltési teljesítmény:
Készenléti idő:
Lejátszás üzemmód:
Töltésidő:
Bluetooth hatósugár:
Bluetooth verzió:

Li-Ion, 480 mAh
5 V / 1.0 A
akár 200 óra
akár 12 óra
2–3 óra
(*a töltőáram függvényében)
≥10 m
v5

Hangszóró paraméterek
Hangszóró átmérő:
Impedancia:
Frekvencia jelleggörbe:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
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Da biste uključili slušalice, pritisnite i držite gumb
. Kratko
treperi plavo i crveno LED indikator pokazuje da su slušalice
uključene.

. Rdeča LED-dioda,

1. S pritiskom na tipko
se zažene glasba. S ponovnim pritiskom
se predvajana glasba začasno prekine.
preskočite na naslednjo skladbo. S pritis2. S pritiskom na tipko
kom in pridržanjem te tipke povečate glasnost.
se vrnete na prejšnjo skladbo. S pritis3. S pridržanjem tipke
kom in pridržanjem te tipke zmanjšate glasnost.

1. Az
gomb lenyomásával elindítja a zenelejátszást. Az újbóli
lenyomás az adott zeneszám lejátszásának leállítását eredményezi.
gomb lenyomásával a következő számra léptet. Lenyo2. Az
másával, majd lenyomva tartásával növeli a hangerőt.
gomb lenyomásával visszaléptet az előző számra. Lenyo3. Az
másával és lenyomva tartásával csökkenti a hangerőt.

MicroSD

Bateria:
Wejście zasilania:
Czas działania w stanie
gotowości:
Czas działania podczas
odtwarzania:
Czas ładowania:

Izklop

Lejátszás / Vezérlés

Dzięki slotowi na kartę typu microSD możesz odtwarzać muzykę
z niniejszego nośnika pamięci. Słuchawki muszą być włączone i
naładowane, aby umożliwić rozpoczęcie odtwarzania.
1. Włożyć kartę microSD do slotu znajdującego się na prawej słuchawce.
2. Sygnalizacja dźwiękowa oznajmi przełączenie do trybu odtwarzania i włączy się muzyka.
3. Playlista odtwarzana jest stopniowo wg kolejności na urządzeniu
pamięciowym.
Słuchawki można ładować przez dołączony kabel USB z odpowiedniego urządzenia USB, takiego jak adapter, komputer, czy bateria
zewnętrzna (power bank). Nie należy ładować głośnika z użyciem
napięcia powyżej 5 V, które może spowodować jego uszkodzenie.
Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Za vklop slušalk pritisnite in pridržite tipko
. Kratka utripajoča
modra in rdeča LED kaže, da so slušalke vklopljene.

Opomba: Pri polnjenju je predvajanje onemogočeno.
1. Če želite sprejeti dohodni klic, za kratko pritisnite na tipko
.
2. Če želite klic končati, za kratko znova pritisnite na isto tipko.
za približno 2 sekun3. Če želite klic zavrniti, pritisnite na tipko
di.
4. Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti med klicem pritisnite in
pridržite ti dve tipki:
za povečanje glasnosti.
–– Pritisnite in pridržite tipko
za zmanjšanje glasnosti.
–– Pritisnite in pridržite tipko

Uporaba slušalk v načinu »Line-in«

Slušalke lahko uporabite kot kabelske slušalke in tako varčujete z
baterijo. Treba je le priključiti en konec 3,5 mm avdio kabla na vhodni
priključek v spodnjem delu slušalke in drugi konec priključiti na
vašo avdio napravo. Priključitev avdio kabla bo prekinila brezžično
funkcijo.

MicroSD

Zahvaljujoč reži za kartico tipa microSD lahko predvajate glasbo
iz tega pomnilniškega medija. Slušalke morajo biti vklopljene in
napolnjene, da bi se predvajanje lahko zagnalo.
1. Vstavite kartico microSD v režo, ki jo najdete na desni slušalki.
2. Zvočni signal bo javil preklop v način predvajanja in zagnala se
bo glasba.
3. Seznam predvajanja se bo predvajal po zaporedju na pomnilniškem mediju.

Polnjenje

Slušalki je mogoče polniti s pomočjo priloženega kabla USB iz ustrezne naprave USB – adapter, PC, polnilna baterija. Slušalk ne polnite z
višjo vhodno napetostjo od 5 V, slušalki se lahko poškodujeta. Napravo je treba polniti pod nadzorom.
Rdeča LED-dioda opozarja na priključitev slušalk na električno omrežje in se ugasne, ko so napolnjene.

Tehnične specifikacije
Baterija:
Vhod za polnjenje:
Čas pripravljenosti:
Čas predvajanja:
Čas polnjenja:
Doseg bluetootha:
Verzija Bluetooth:

Li-Ion, 480 mAh
5 V/1.0 A
okoli 200 ur
do 12 ur
2–3 ure
(*odvisno od polnilnega toka)
≥10 m
v5

Parametri zvočnika
Premer zvočnika:
Impedance:
Frekvenčni odziv:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo
tukaj:

https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals

Da biste isključili slušalice, pritisnite i držite gumb
. Kratko
upaljena crvena LED dioda označava da su slušalice isključene.

1. Povezivanje s novim uređajem.
a) Na uređaju uključite Bluetooth i postavite ga u stanje pretraživanja
signala Bluetooth.
b) 
Odaberite „LAMAX Base1“ iz popisa pronađenih uređaja. Ako
uređaj traži kod za povezivanje, upišite „0000“ i potvrdite.
c) Uspješno povezivanje slušalica i uređaja javlja zvučni signal i LED
dioda koja svijetli plavom bojom.
d) 
Reproduciranje glazbe možete upravljati pomoću povezanog
uređaja ili izravno na slušalicama.
2. Ponovno povezivanje
Za ponovno povezivanje držite slušalicu na čekanju tako da držite
pritisnutim. Automatski će se povezati na već upareni
gumb
uređaj što signalizira akustična signalizacija i LED dioda koja će
svijetliti plavom bojom.
3. Povezivanje s drugim uređajem.
Da biste se mogli povezati s uređajem koji trenutno još nije priključen, učinite sljedeće:
a) Isključite trenutno upareni uređaj s mobilnog telefona. Slušalice se
automatski prebacuju na način povezivanja.
b) Zatim nastavite prema točki 1 priručnika – „Povezivanje s novim
uređajem“.

Reproduciranje / Upravljanje

1. Pritiskanjem gumba
puštate pjesmu. Ponovnim pritiskanjem
zaustavljate trenutno puštenu pjesmu.
prelazite na sljedeću pjesmu. Ponovnim
2. Pritiskanjem gumba
pritiskanjem povećavate glasnoću.
se vraćate na prethodnu pjesmu. Pritis3. Pritiskanjem gumba
kanjem i držanjem smanjujete glasnoću.
Napomena: Prilikom punjenja reproduciranje pjesme je prekinuto.

Bez korištenja ruku

1. Ako želite odgovoriti na dolazni poziv, kratko pritisnite gumb
.
2. D
 a biste završili poziv, ponovno kratko pritisnite isti gumb.
pritisnu3. Ako želite odbiti poziv, pritisnite i duže držite gumb
tim – približno 2 sekunde.
4. Da biste povećali ili smanjili glasnoću tijekom poziva, pritisnite i
držite slijedeće gumbe:
za povećanje glasnoće.
–– Pritisnite i držite gumb
za smanjenje glasnoće.
–– Pritisnite i držite gumb

Uporaba slušalica u načinu „Line-in“

Slušalice možete koristiti kao kabelske slušalice i štedjeti bateriju.
Jednostavno – priključite jedan kraj audio kabela, duljine 3,5 mm, na
ulazni konektor u donjem dijelu slušalice, a drugi kraj na Vaš audio
uređaj. Povezivanje audio kabla prekida bežične funkcije.

MicroSD

Zahvaljujući utoru za microSD karticu možete slušati glazbu koja
se nalazi na toj memorijskoj kartici. Slušalice moraju biti uključene i
napunjene kako bi se mogla pokrenuti reprodukcija.
1. Stavite microSD karticu u utor – nalazi se na desnoj slušalici.
2. Zvučni signal upozorava da je došlo do prebacivanja u način
reprodukcije i počinje glazba.
3. Popis pjesama reproducira se prema redoslijedu na memorijskoj
kartici.

Punjenje

Slušalice se mogu puniti pomoću USB kabela iz prikladnog USB
uređaja – adaptera, računala ili uređaja za punjenje. Nemojte puniti
zvučnik ulaznim naponom višim od 5 V, zvučnik bi se mogao oštetiti.
Uređaj se mora puniti pod nadzorom.
Crvena LED dioda označava da su slušalice priključene na električnu
mrežu i da se isključuju čim su napunjene do kraja.

Tehničke specifikacije
Baterija:
Ulaz za punjenje:
Vrijeme stanja pripremnosti:
Vrijeme reprodukcije:
Vrijeme punjenja:
Bluetooth doseg:
Verzija Bluetooth:

Li-Ion, 480 mAh
5 V/1,0 A
približno 200 h
do 12 h
2–3 sata
(*ovisno o struji punjenja)
≥ 10 m
v5

Parametri zvučnika
Promjer zvučnika:
Impedancija:
Frekvencijska reakcija:

Φ 40 mm
32 Ω
20 Hz – 20 000 Hz

Aktualnu verziju priručnika za korisnika možete skinuti tu:

https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals

