Sentinel SE-1 by

Rövid használati útmutató
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Hangfigyelmeztetések áttekintése:

„Power on“ – Az eszköz bekapcsolt.
„Bluetooth mode. Pair the device.“ – Az eszkösz készen
áll a csatlakozásra.
„Paired“ – Csatlakoztatva az eszközhöz.
„Radio“ – Az eszkösz FM rádió módban
„Audio input“ – Az eszköz lejátszás üzemmódban van,
ekkor képes a felvételeket 3,5 mm-es Jack dugón keresztül lejátszani.
„SD card“ – A berendezés kész en áll a hangok lejátszására a Micro SD kártyáról.

Párosítás USB eszközzel:

Nyomja meg az M gombot, hogy a készülék Bluetooth
üzemmódba legyen. A hangszórót ekkor párosítani lehet
az eszközhöz. (Bluetoth 2.1 vagy magasabb)
Az készüléke listáján az aktív eszközök között meg fog
jelenni a „SE-1 by LAMAX Beat”.
A párosítást követően hallani fogja: „Paired“.
Ha megszakadt a kapcsolat, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva, akkor hallani fogja: „Bluetooth mode. Pair the
device”.

FM rádió mód:

M betű megnyomásával jut el a módhoz.
Csatlakoztassa a Micro USB kábelt, ami antennaként
működik. Ahhoz, hogy az összes állomást megtaláld, tartsd nyomva a Lejátszás/Szünet/Kihangosítás gombot. Az
eszköz ekkor megkeresi az összes FM csatornát, és tárolja
azokat. Az Előző/Következő gombok segítségével tudsz
a csatornák közt váltani.

Audió fájlok Micro SD kártyáról:

A módra az „M“ gomb segítségével válthat. A hangszóró
bemondja „SD card“.
Sentinel SE-1 ekkor elkezdi játszani a Micro SD kártyán
található számokat.

Audio bemenet:

Miután csatlakoztatta a kábelt az AUX Jack-hez, az képes
bármilyen eszközről zenét játszani.

Kihangosítás használata:

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használjuk, Bluetooth-on keresztül párosítani kell egy okostelefont. A hívásokat lehet
fogadni a szokásos módon a telefonon, vagy a kihangosító gomb segítségével. Ha a gombot röviden meg-

nyomjuk, a hívást elfogadjuk, ha hosszan nyomjuk akkor
elutasítjuk.

LED fény:
Nyomd a fény gombot a világítás be/kikapcsolásához.

Töltés:

A hangszórót lehet tölteni a mellékelt USB kábellel, vagy
bármilyen számítógéppel 5V USB porton keresztül. Töltés
cask felügyelet mellett.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals

