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Funkcia:

Bluetooth 2.1
Micro SD karta
Micro USB
FM rádio
Handsfree
Audio vstup
LED svietidlo

Ovládanie:
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-
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Audio

Prepínacie tlačidlo - Zapínanie / Vypínanie
zariadenia
Stlačenie Stlačenie Stlačenie Prechod na
Prechod na
Prechod na
predchádzajú- predchádzajú- predchádzajúcu skladbu
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cu skladbu
Podržanie - Zníženie hlasitosti

Hrať /
Pauza /
Handsfree

Stlačenie Zastavenie
/ Spustenie
prehrávania
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+

Stlačenie Prijatie
hovoru

Stlačenie Zapnutie /
Vypnutie rádia
Podržanie Vyhľadanie
staníc
Stlačenie Prechod na
nasledujúcu
stanicu

Stlačenie Zastavenie
/ Spustenie
prehrávania
Stlačenie Prechod na
nasledujúcu
skladbu

Podržanie - Zvýšenie hlasitosti

Režim

Stlačenie - Prechod na ďalší režim

LED
svietidlo

Stlačením zapne / vypne LED svietidlo

Prehľad oznámení:

„Power on“ - zariadenie bolo zapnuté.
„Bluetooth mode. Pair the device.“ - Zariadenie sa nachádza v režime Bluetooth a je pripravené na párovanie.
„Paired“ - došlo k úspešnému spárovaniu s Bluetooth zariadením.
„Radio“ - zariadenie sa nachádza v režime FM rádia.
„Audio input“ - reproduktor je pripravený na prehrávanie
zvukových nahrávok zo zariadenia pripojeného prostredníctvom 3,5mm jack audio kábla.
„SD card“ - zariadenie je pripravené prehrávať skladby
z Micro SD karty.

Párovanie s Bluetooth zariadením:

Stlačením tlačidla „M“ prejdite do Bluetooth režimu. Reproduktor je možné spárovať so zariadením vybaveným
Bluetooth 2.1 a vyšším.
V prehľade aktívnych zariadení sa Sentinel SE-1 zobrazí
pod označením „SE-1 by LAMAX Beat“.
Po spárovaní počujete oznámenie: „Paired“.
V prípade odpojenia alebo straty spojenia reproduktor
zahlási: „Bluetooth mode. Pair the device.“

Režim FM rádio:

Do režimu prejdite stlačením tlačidla „M“.

Pripojte Micro USB kábel, ktorý slúži ako anténa reproduktora.
Pre nájdenie všetkých dostupných staníc podržte tlačidlo
„Hrať / Pauza / Handsfree“. Zariadenie prejde pásma FM
frekvencie a nájdené stanice uloží.
Potom môžete medzi jednotlivými stanicami prechádzať
tlačidlami „Predchádzajúce“ a „Nasledujúce“.

Režim prehrávania audio súborov z Micro SD
karty:

Do režimu prejdete stlačením tlačidla „M“. Reproduktor
oznámi „SD card“.
Sentinel SE-1 následne prehráva z vloženej Micro SD karty skladby vo formáte MP3.

Audio vstup:

Po pripojení audio kábla do zásuvky AUX prehráva hudbu z ľubovoľného pripojeného zariadenia.

Používanie Handsfree:

Pre využívanie tejto funkcie je nutné mať Sentinel SE-1
spárovaný pomocou Bluetooth so smartfónom.
Hovor je možné prijať / odmietnuť štandardnou cestou
na telefóne alebo prijať stlačením tlačidla „Handsfree“
a odmietnuť podržaním tlačidla „Handsfree“.

LED svietidlo:

Stlačením tlačidla „LED svietidlo“ sa zapne / vypne LED
svetlo.

Nabíjanie:

Reproduktor možno nabíjať pomocou priloženého Micro
USB kábla z ľubovoľnej nabíjačky vybavenej 5V USB výstupom, prípadne z akéhokoľvek počítača vybaveného
5V USB výstupom. Zariadenie nabíjajte len pod dohľadom.

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

