MB415

EN

DAB Clock Radio with Bluetooth Speaker

FR

Haut-parleur Bluetooth avec DAB/DAB+/FM Radio

DE

Bluetooth Lautsprecher mit DAB/DAB+/FM Radio

IT

Altoparlante Bluetooth con DAB/DAB+/FM Radio

ES

Altavoz Bluetooth con Radio DAB/DAB+/FM Radio

PL

Głośnik Bluetooth z radioodbiornikiem DAB/DAB+/FM

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup głośnika Bluetooth z radioodbirnikiem DAB/DAB+/FM
August MB415. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania
się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z
niniejszą instrukcją, nawet jeśli już korzystałeś z podobnych produktów.
Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją
bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Nie rozbieraj MB415, może to być
niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji producenta.
Utylizacja
Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z
dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi
obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony
środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych
przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Deklaracja zgodności
Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://augustint.com/en/declaration/
Obsługa klienta
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +44 845 250 0586 lub
mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy
technicznej lub wsparcia pozakupowego.
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Skrócona instrukcja obsługi
MB415
Prosimy o pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem. Do
naładowania należy użyć dołączonego do zestawu zasilacza. Podczas ładowania
dioda sygnalizacyna LED świeci na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu
dioda świeci na zielono.
Ustawianie radia cyfrowego (DAB)
1. Włącz MB415.
2. Wybierz tryb DAB.
3. Poczekaj aż zakończy się skanowanie w poszukiwaniu dostępnych radiostacji.
4. Użyj przycisków strzałek by wybrać stację.
Ustawianie połączenia Bluetooth
1. Włącz MB415.
2. Wybierz tryb BT.
Uwaga: MB415 automatycznie wejdzie w tryb parowania, jeśli nie znajdzie
ostatnio sparowanego z nim urządzenia Bluetooth. Aby rozłączyć sparowane
urządzenie i przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk OK.
3. Sparuj urządzenie źródłowe z „MB415".
Uwaga: Jeśli nie jesteś zaznajomiony z funkcją Bluetooth urządzenia źródłowego,
zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
Ustawianie budzika
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby wejść w tryb czuwania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE, aby wejść do ustawień budzika.
3. Naciśnij przycisk SNOOZE, aby wybrać Alarm 1 lub Alarm 2.
4. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do kreatora alarmu.
5. Użyj przycisków strzałek, aby dobrać odpowiednie wartości i przycisku OK by je
zaakceptować i przejść do kolejnych ustawień.
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Uwaga: Budzik może być ustawiony jedynie po wcześniejszym ustawieniu zegara.
Zegar jest ustawiany automatycznie po wyszukaniu kanałów radia cyfrowego DAB.
Jeśli cyfrowe radiostacje nie są dostępne, sprawdź w rozdziale 5.9 jak ręcznie
ustawić zegar.

Spis treści

1. Instrukcja bezpieczeństwa

2. Główne cechy
Bezprzewodowy głośnik dla urządzeń Bluetooth
Odbiornik radiowy – radio cyfrowe (DAB/DAB+) i analogowe (FM)
Standardowe gniazdo minijack 3.5mm
Odtwarzacz plików MP3 zapisanych na karcie pamięci lub pamięci USB
Połączenie NFC
Podwójny alarm z funkcją drzemki

Przechowywanie i używanie
Nie wystawiaj
tego urządzenia
na działanie
ekstremalnych
temperatur.

Nie przechowuj
ani nie używaj
tego urządzenia
w wilgotnym
lub mokrym
otoczeniu.

Nie wystawiaj
tego urządzenia
na działanie
kurzu, oleju
lub dymu.

Nie upuszczaj
ani nie rzucaj
tym
urządzeniem.
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Podczas
transportu
należy
bezpiecznie
umieścić
urządzenie, aby
uniknąć
uszkodzenia.

Nie drap i nie
przekłuwaj
tego urządzenia
ostrymi
przedmiotami.

1. Zasilacz
2. Przewód audio 3.5mm
3. Instrukcja obsługi

3.1 Wymienne wtyczki

Utrzymanie
Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.
Alcohol

Nigdy nie
wolno czyścić
tego urządzenia
tkaniną ścierną,
detergentem,
spirytusem lub
jakimkolwiek
innym
chemicznym
środkiem
czyszczącym.

UK

EU

Insertion

Release
2.pull
push

push push

1.push

hole
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Używaj
miękkiej
ściereczki do
czyszczenia
ekranu LCD i
obudowy.

5. Obsługa urządzenia

4. Nazwy części i funkcje
Widok z przodu

5.1 Zasilanie
Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj wbudowaną baterię. Do ładowania użyj
dołączonego zasilacza. W trakcie ładowania dioda LED swieci na pomarańczowo,
natomiast po całkowitym naładowaniu na zielono.

Widok z tyłu
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DAB Clock Radio
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Model No.: MB415
Power Input: DC 5V
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Made in China
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Widok z góry 7
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Widok z boku

13

Urządzenie może być zasilane przy użyciu przychodzącego w zestawie zasilacza
lub przez wbudowaną baterię. Aby włączyć urządzenie ustaw przełącznik on/off w
pozycje ON. Aby wejść lub wyjść z trybu czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk
OK.
5.2 Tryby pracy
Przełącznik trybów pracy służy do wyboru jednego z następujących trybów: DAB,
FM, AUX, BT (Bluetooth), USB, SD.
5.3 Tryb Bluetooth
5.3.1 Połączenie Bluetooth
MB415 może służyć jako zewnętrzny głośnik dla urządzeń audio obsługujących
połączenie Bluetooth. W celu połączenia urządzeń wykonaj następujące kroki:

14

Widok z dołu

1. Włącz MB415.
2. Wybierz tryb BT – Bluetooth.

20
21

Uwaga: W trybie Bluetooth, jeśli w zasięgu nie ma urządzenia poprzednio
sparowanego, MB415 przejdzie automatycznie w tryb parowania. Jeśli chcesz
rozłączyć urządzenie aktualnie sparowane z MB415, naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy przycisk OK.
3. Sparuj urządzenie źródłowe z MB415.
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Uwaga: Jeśli nie jesteś zaznajomiony z funkcją Bluetooth urządzenia źródłowego,
poszukaj potrzebnych informacji w jego instrukcji obsługi. Jeśli Twoje urządzenie
źródłowe nie posiada możliwości połączenia przez Bluetooth, a chcesz korzystać z
połączenia bezprzewodowego, polecemy użycie naszego transmitera Bluetooth (nie
możemy zagwarantować kompatybilności dla transmiterów Bluetooth innych
producentów).
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12. PRESET/CLOCK – Szybki dostęp do
zapisanych stacji radiowych
13. SNOOZE/DIM – Drzemka
14. Wbudowany mikrofon
15. Antena teleskopowa
16. Port USB
17. Czytnik kart pamięci SD/MMC
18. Gniazdo przewodu zasilającego 5V
19. Gniazdo AUX 3.5mm
20. Blokada komory baterii
21. NFC

1. Przełącznik on/off (włączanie/wyłączanie
urządzenia)
2. Przełącznik podświetlenia ekranu
3. Przełącznik trybu pracy
4. Pokrętło głośności
5. Dioda LED
6. Wyświetlacz LCD
7. /Pauza/OK
8. < W lewo
9. > W prawo
10. MENU/SLEEP
11. Wyświetlanie informacji

- Dla komputerów
W systemach Windows XP i Vista wymagany jest sterownik Bluetooth innej firmy
(nie dołączony).
Jeśli używasz nowszej wersji systemu Windows i MB415 nie przekazuje dźwięku z
komputera, sprawdź czy sterowniki dla modułu Bluetooth są zaktualizowane i czy
MB415 jest ustawiony jako źródło sygnału wyjściowego.
-NFC
1. Włącz funkcje Bluetooth i NFC na urządzeniu źródłowym.
2. Włącz MB415 i przejdź do trybu parowania.
3. Dotknij obszarem NFC urządzenia źródłowego obszaru NFC w prawej części
MB415. Zostaną automatycznie sparowane.
4. Potwierdź parowanie Bluetooth, jeśli zostaniesz o to poproszony. "MB415"
pojawi się na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu źródłowym.
5. Aby odłączyć urządzenie, dotknij obszarem NFC urządzenia obszar NFC w lewej
części MB415. Dotknij ponownie, aby ponownie nawiązać połączenie.
5.3.2 Zdalne sterowanie
MB415 ma możliwość sterowania odtwarzaniem muzyki na zarówno telefonie
komórkowym jak i na komputerze, poprzez połączenie Bluetooth.
Naciśnij przycisk
aby zastopować lub wznowić odtwarzanie muzyki.
Użyj pokrętła głośności aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
Naciśnij „<" lub „>" aby przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu.
5.3.3 Bezprzewodowe wykonywanie połączeń
Po podłączeniu do telefonu komórkowego, MB415 będzie działać jako zestaw
głośnomówiący do rozmów telefonicznych.
Naciśnij przycisk OK aby odebrać lub zakończyć połączenie.
5.4 Tryb DAB – radio cyfrowe
Tryb DAB pozwala na słuchanie radiostacji cyfrowych DAB (Digital Audio
Broadcast). Charakteryzują się one wyższą jakością dżwięku i mniejszymi
zniekształceniami w porównaniu do ich analogowych odpowiedników (FM).

1. W pełni wysuń antenę teleskopową.
2. Naciśnij przycisk OK aby wyjść z trybu czuwania.

-5-

4. Naciśnij przycisk MENU a następnie przycisk OK, aby wybrać opcję „Full Scan"
(pełne skanowanie).

5. Kiedy skanowanie zakończy się, znalezione stacje zostaną zapisane w pamięci i
urządzenie zacznie odtwarzać pierwszą ze znalezionych i zapisanych stacji.
6. Naciśnij „<" lub „>" aby przejść do listy zapisanych stacji. Naciśnij przycis OK
aby przejść do odtwarzania wybranej stacji radiowej.
7. Jeśli w czasie skanowanie urządzenie nie wyszuka żadnej stacji, na ekranie
pojawi się informacja „Service not available".
Uwaga: Zasięg nadawania cyfrowych radiostacji nie jest wszędzie jednakowy. Moc
sygnału może zostać osłabiona przez ściany budynku, dużą odległość od nadajnika
czy specyficzne ukształtowanie terenu.
5.4.2 Ręczne skanowanie
Aby wyszukać konkretne częstotliwości dla dodatkowych stacji, lub by poprawić
jakość odbioru, możesz manualnie wyszukać daną częstotliwość. Znaleziona stacja
zostanie zapamiętana przez urządzenie.
Naciśnij przycisk MENU, następnie użyj przycisku „>" oraz OK aby wybrać
Wyszukiwanie manualne.
Użyj przycisków „<" lub „>" aby wybrać poszukiwaną częstotliwość, a następnie
naciśnij OK by zatwierdzić wybór. Na ekranie pokaże się siła sygnału na wybranej
częstotliwości.

Jakakoliwiek zmiana w sile odbieranego sygnału, spowodowana dopasowaniem
anteny odbiorczej, zostanie odzwierciedlona na pasku przedstawiającym siłę
sygnału.
Uwaga: komórki paska siły sygnału wypełnione w środku przedstawiają pożądaną
siłę odbieranego sygnału. Duża pusta komórka odpowiada aktualnej sile
odbieranego sygnału.
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5.4.1 Automatycze skanowanie
Kiedy wybierzesz tryb DAB po raz pierwszy lub jeśli w pamięci urządzenia nie ma
zapisanych żadnych stacji, MB415 automatycznie rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych radiostacji. Aby wyszukać dodatkowe stacje lub aby wyszukać stacje
dostępne w nowej lokalizacji, wykonaj następujące kroki:

3. Ustaw przełącznik na tryb DAB.

5.4.3 DRC – Kompresja dynamiki (Dynamic range compression)
Funkcja DRC równoważy różnice pomiędzy poziomem głośności najgłośniejszego
i najcichszego nadawanego sygnału dźwiękowego. Powoduje to eliminację
konieczności dopasowania poziomu głośności, kiedy głośność nadawanego sygnału
zmienia się.

2. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wybrać numer pod jakim chcesz zapisać daną
stację, następnie naciśnij OK aby potwierdzić wybór.

Uwaga: DRC jest zarządzany przez nadawcę i może nie być wykorzystywany
przez wszystkie stacje radiowe.
5.4.3.1 Zmiana ustawień DRC
1. Naciśnij przycisk MENU a następnie użyj przycisków „>" i OK aby wybrać DRC.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać jedną z następujących opcji: DRC off,
DRC high, DRC low.

DRC off : funkcja DRC jest wyłączona
DRC high : funcja DRC jest aktywowana (ustawienie domyślne)
DRC low : funkcja DRC jest ustawiona na poziomie 50%
5.4.4 Funkcja Prune
Funkcja Prune może zostać użyta do usunięcia stacji, które są zapisane na liście
stacji DAB urządzenia, ale nie są z jakiegoś powodu aktualnie dostępne. Funkcja ta
usunie wszystkie stacje, które na liście mają symbol „?" przed nazwą stacji.
1. Naciśnij przycisk MENU a następnie użyj przycisku „>" i OK, aby wybrać
Prune z podmenu.

2. Naciśnij przycisk „>" aby wybrać „Yes". Wybór potwierdź naciskając OK.

5.4.5.2 Wybór zapisanej stacji
1. Będąc w trybie radia DAB naciśnij przycisk PRESET. Spowoduje to otwarcie
listy zapisanych stacji.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać jedną z zapisanych stacji.
3. Naciśnij OK aby potwierdzić wybór.

5.4.6 Informacje o stacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje nadawane przez cyfrową radiostację, naciśnij
przycisk INFO. Uzyskasz dostęp do wszystkich informacji nadawanych poprzez
DLS (Dynamic Label Segment czyli odpowiednik Radio Tekstu w systemie RDS).
5.5 Tryb FM – radio analogowe
Radio FM pozwala na odbieranie sygnału analogowego w zakrasie 87.5 – 108MHz
oraz wyświetlanie informacji za pomocą RDS (Radio Data System).
5.5.1 Skanowanie
1. W pełni wysuń antenę teleskopową.
2. Ustaw przełącznik na tryb FM.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „<" lub „>" aby wyszukać dostępne stacje. Radio
dostroi się do najbliższej znalezionej stacji.

5.4.5.1 Zapisywanie stacji
1. W momencie odtwarzania stacji, którą chcesz zapisać, nacisnij i przytrzymaj
przycisk PRESET, aż na ekranie pojawi się informacja „Preset Store".
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4. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wyszukać częstotliwość najlepszego odbioru
(zmiana następuje skokowo o 50kHZ)
5. Jeśli konieczna jest poprawa jakości odbioru, możesz spróbować zmienić pozycję
anteny lub radia.
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5.4.5 Szybki dostęp do stacji
MB415 pozwala na zapisanie do 20 stacji DAB z szybkim dostępem do nich.

5.5.2 Szybki dostęp do stacji
MB415 pozwala na zapisanie do 20 stacji FM z szybkim dostępem do nich.
5.5.2.1 Zapisywanie stacji
1. W momencie odtwarzania stacji, którą chcesz zapisać, nacisnij i przytrzymaj
przycisk PRESET, aż na ekranie pojawi się informacja „Preset Store".
2. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wybrać numer pod jakim chcesz zapisać daną
stację, następnie naciśnij OK aby potwierdzić wybór.
5.5.2.2 Wybór zapisanej stacji
1. Będąc w trybie radia FM naciśnij przycisk PRESET. Spowoduje to otwarcie
listy zapisanych stacji.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać jedną z zapisanych stacji.
3. Naciśnij OK aby potwierdzić wybór.
5.5.3 Informacje o stacji
Jeśli odbierana radiostacja nadaje informacje w systemie RDS, wówczas nazwa
stacji i informacja „Radio text" będą wyświetlane na ekranie. Jeśli stacja nie nadaje
informacji w systemie RDS, wówczas na ekranie wyświetlana będzie częstotliwość
odbieranej stacji oraz informacja „No Radio Text".

5.7 Tryb AUX
MB415 można używać jako zewnętrzny głośnik dla urządzeń takich jak telefon
komórkowy, laptop czy odtwarzacz MP3.
1. Użyj przewodu audio 3.5mm aby połączyć źródło dźwięku z MB415.
2. Ustaw przełącznik na tryb AUX.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzuki na urządzeniu źródłowym.
Uwaga: Regulacja głośności może odbywać się zarówno na MB415 jak i na
urządzeniu źródłowym.
5.8 Wyłącznik czasowy
Funkcja wyłącznika czasowego pozwala zaprogramować urządzenie, aby
automatycznie wyłączyło się po upływie ustalonego czasu.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wybrać po ilu minutach urządzenie
wyłączy się. Możesz wybrać jedną z następujących wartości:
off/1/20/30/60/90/120.

2. Wybór zostaje automatycznie potwierdzony po 10 sekundach, a ikona zegara
„
" przestaje migać na ekranie.
3. Wybierz „Sleep off" aby anulować wyłączanie czasowe. Ikona zegara „
"
zniknie z ekranu.

Naciśnij przycisk INFO aby uzyskać dostęp do następujących informacji
nadawanych przez aktualnie odbieraną radiostację: RDS Radio Text, częstotliwość,
mono/stereo, godzina i data.

Uwaga: W momencie gdy wyłącznik czasowy jest aktywowany, naciśnij i
przytrzymaj przycisk MENU aby wyświetlić ilość minut pozostałych do wyłączenia
urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO, aby powrócić do ekranu początkowego.

5.9 Ustawienia zegara
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK aby wejść w ustawienia zegara. Naciśnij
przycisk CLOCK aby przełączyć się pomiędzy ustawieniami roku, miesiąca, dnia,
godziny i minut. Użyj przycisków „<" i „>" aby wybrać odpowiednią wartość. Aby
zatwierdzić ustawienia i wyjść z trybu ustawień zegara, naciśnij przycisk CLOCK.
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5.10 Budzik
Możesz ustawić dwa niezależne czasy włączenia alarmu budzika. Każdemu z
alarmów można przypisać budzenie za pomocą standardowego sygnału, ostatnio
słuchanej radiostacji lub radiostacji FM/DAB zapisanej na liście szybkiego dostępu.
Aktywowany alarm jest sygnalizowany ikoną dzwonka po lewej stronie ekranu.
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5.6 Tryb USB/SD
1. Podłącz pamięć USB lub kartę pamięci do MB415.
2. Ustaw przełącznik na tryb USB lub SD (na ekranie wyświetli się odpowiednio
informacja „USB Stick" lub „SD Card"). Muzyka zapisana na nośniku pamięci
zacznie być odtwarzana automatycznie, jak tylko zakończy się skanowanie
zawartości nośnika.
3. Nacisnij przycisk OK aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki.
4. Naciśnij przycisk „<" lub „>" aby wybrać poprzedni lub kolejny utwór.
5. Naciśnij przycisk PRESET aby wybrać jeden z trybów odtwarzania muzyki:
Repeat-1 lub Repeat All. Domyślnie ustawiony jest tryb Repeat All.

5.10.1 Ustawianie budzika
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby
wejść w tryb czuwania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE,
aby wejść w ustawienia budzika.
3. Naciśnij przycisk SNOOZE, aby wybrać
Alarm 1 lub Alarm 2.
4. Naciśnij przycisk OK, aby wejść do
kreatora alarmu.
5. Wybierz odpowiednią wartość każdego z
poniższych parametrów za pomocą przycisków
„>" i „<" i zatwierdź wybór przyciskiem OK:
On time – godzina i minuta włączenia alarmu.
Duration – czas trwania alarmu (15, 30, 45, 60, 75, 90 minut); alarm
automatycznie wyłączy się po uplywie wybranego czasu.
Source – wybór sygnału alarmu (Buzzer, DAB, FM, USB, SD). Jeśli wybierzesz
DAB lub FM zostaniesz równiesz poproszony o określenie czy wybierasz ostatnio
słuchaną stację czy jedną ze stacji zapisanych na liście szybkiego dostępu. Jeśli
wybierzesz USB lub SD, ostatnio odtwarzana piosenka zostanie użyta jako sygnał
alarmu.
Daily/Once/Weekenks/ Weekdays – ustawienie co jaki czas alarm ma się
uruchamiać – codziennie, jeden raz, w weekendy, od poniedziałku do piątku. Jeśli
wybrana jest opcja Once (pojedyncze uruchomienie alarmu) wówczas urządzenie
poprosi o ustawienie daty, kiedy alarm ma się włączyć.
Alarm – Off/on – alarm aktywowany lub dezaktywowany.”
Uwaga: Kiedy alarm uruchamia się, stopniowo zwiększa się jego głośność, aż do
uzyskania aktualnie ustawionego poziomu głośności dla radia. Aby zatrzymać
alarm, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SNOOZE lub OK.
Uwaga: Alarm może zostać ustawiony jedynie jeśli zegar został wcześniej
ustawiony. Zegar może być ustawiony automatycznie poprzez sygnał radia
cyfrowego (DAB) lub manualnie (patrz rodział 5.9).

5.11 Ustawienia systemowe
Masz możliwość zmiany języka urządzenia, przywrócenia ustawień fabrycznych i
wyświetlenia wersji oprogramowania na ekranie.
1. Będąc w trybie DAB lub FM naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby wybrać podmenu „System settings"
(ustawienia systemowe).

3. Naciśnij przycisk OK aby wejść do podmenu ustawień systemowych
4. Naciśnij przycisk „>" lub „<" aby dokonać wyboru. Wybór zatwierdź
naciskając OK.
5.11.1 Language settings – ustawienia języka
Informacje na ekarnie urządzenia mogą być wyświetlane w następujących
językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański.

Wybierz język za pomocą przycisków „>" i „<". Wybór potwierdź naciskając OK.
5.11.2 Factory reset – przywrócenie ustawień fabrycznych
Powrót do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień
zdefiniowanych przez użytkownika i zastąpienie ich ustawieniami domyślnymi.
Data, godzina, lista stacji DAB/FM i lista szybkiego dostępu do stacji zostaną
utracone.

Jeśli wybierzesz tę opcję, zostaniesz poproszony o potwierdzenie wyboru.
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5.10.2 Drzemka
Kiedy budzik uruchomi się, można przełączyć go w tryb drzemki – naciśnij
przycisk SNOOZE. Drzemka potrwa 10 minut, po czym alarm uruchomi się
ponownie. W tym czasie ikona drzemki będzie wyświetlana na ekranie.
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6. Specyfikacja

7. Rozwiązywanie problemów

Wersja Bluetooth

V2.1+EDR

Profil Bluetooth

A2DP 1.2 AVRCP 1.0

Brak dźwięku

Zwiększ głośność

Zasięg działania Bluetooth

Do 10 metrów

Słaba jakość dźwięku w trybie radia

Dopasuj położenie anteny

Zakres częstotliwości radia
cyfrowego DAB

174.928-239.2MHz

Szum w trybie FM lub przerywanie
sygnału w trybie DAB

Zakres częstotliwości radia
analogowego FM

87.5-108MHz

Dopasuj położenie anteny
Przemieść radio w inne miejsce
Wykonaj ponowne skanowanie dostępnych
radiostacji

Pasmo przenoszenia

50HZ-18KHz

Brak dźwięku w trybie Bluetooth

Głośnik

5W RMS

Zasilacz

Wejście AC 100 – 240V ⁓ 50/60Hz; Wyjście DC 5V 1.5A

Sprawdź połączenie Bluetooth na urządzeniu
źródłowym
Usuń połączenie na urządzeniu źródłowym i
wykonaj ponowne parowanie
Zwiększ głośność MB415
Zwiększ głośność urządzenia źródłowego

Bateria

1,050 mAh

Brak połączenia Bluetooth

Port USB

Obsługuje pamięci USB w formacie FAT do
pojemności 16GB

Sprawdź czy urządzenie źródłowe jest włączone
Sprawdź czy Bluetooth jest aktywowany na
urządzeniu źródłowym

Czas pracy na baterii

3.5 godziny

Częstotliwość transmisji

2.4 GHz

Słaba bądź zmienna jakość
dźwięku w trybie Bluetooth

Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniem
źródłowym a MB415

Czytnik kart pamięci

Obsługuje karty SD/MMC do pojemności 16GB

Zużycie energii w trybie
czuwania

<1W

Zużycie energii

7.5W

Zakres temperatur
użytkowania

0°C ⁓ +35°C

Zakres wilgotności
użytkowania

20%~80%

Wymiary

216x98x128mm

Waga netto

900g

Rozwiązanie

Problem

Polski
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8. Gwarancja
Gwarancja na produkt wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu. W ciągu tego
okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady
wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie
wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). Produkt alternatywny
będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już dostępny lub możliwy do
naprawy.
Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:
Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.
Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z
instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancja
obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.
Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie,
zaniedbanie, wypadek i klęskę żywiołową.
Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub
uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.
Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie
ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuzgodnione zwroty produktu.
Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w oryginalnym
opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną kopią dowodu
zakupu.
Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych
uprawnień.
Obsługa klienta:
Telefon: +44 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w
Internecie pod adresem http://www.augustint.com/en/declaration.
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