Zawartość opakowania

Funkcje przycisków

Funkcje przycisków:

VERIS
Lampa LED z funkcją bluetooth i radiem FM
lampka LED Veris

instrukcje obsługi

kabel USB

Specyfikacja techniczna:

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcję obsługi.

włącz / wyłącz
dłuższe naciśnięcie

tryb przełączania, zmiana programu

odtwórz/ wstrzymaj
odbierz/rozłącz połączenie
krótkie naciśnięcie

pojedynczy cykl

+

zwiększenie głośności / następny
zwiększenie czasu nastawienia timera

przycisk timera

-

zmniejszenie głośności / poprzedni
zmniejszenie czasu nastawienia timera

krótkie kliknięcie obręczy lampki spowoduje
włączenie lub dostosowanie koloru
emitowanego światła
długie kliknięcie spowoduje wyłączenie
trybu świecenia

Nazwa: BERGMEN® Veris
Kod produktu: 01-012-003-01
Wejście ładowania: 5V DC – 1000mAh
Pojemność baterii: 3 .7V / 2000 mAh
Czas ładowania: 3-3.5 h
Wymiary głośnika: Ф 52 x 32 mm
Moc głośnika: 4W
Impedancja: 4Ω
Moc światła: 1.2 W
Zakres częstotliwości dzwięku: 70Hz-20KHz
Zniekształcenie: ≤0.5%
Modulacja częstotliwości: ≥65dB
Materiał: ABS/PP, Stal nierdzewna
Wymiary: Ф86×121mm
Waga: ok. 350g
Szacowany czas odtwarzania muzyki: 5 h
Czas świecenia: 5 h wysoka jasność 120 h niska
jasność
(Uwaga: Żywotność baterii będzie niższa jeśli głośnik
oraz funkcja emisji światła będą włączone w tym samym
momencie)

restart urządzenia

Aktywacja produktu
Naciśnij górną powierzchnię lampki przez okres 3 sekund, jak wskazano na
rysunku w celu uruchomienia emisji kolorów. Ponowne 3-sekundowe naciśnięcie
spowoduje wyłączenie efektów świetlnych. Niebieski wskaźnik zapali się, co
wskazuje na poprawne załączenie produktu. W tym samym czasie nastąpi
automatyczne nawiązanie połączenia bluetooth
Zwiększenie
głośności
Następny
Zmniejszenie Długie naciśnięcie
Wskaźnik włączania/niebieski
głośności
Wskaźnik ładowania/czerwony
Włącz / Wyłącz
pauza
/
Krótkie
kliknięcie
odtwarzanie
Poprzedni
Odbierz / odrzuć połączenie

Ładowanie
MIC

gniazdo
karty TF

gniazdo
ładowania

Pojedyczy cykl Tryb zmiany programu Przycisk timera

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że lampka jest w pełni naładowana.
W przypadku niskiego poziomu baterii pojawi się informacja głosowa:
„pozostało 10% baterii, proszę podłączyć urządzenie do ładowania”“10% Low b attery remain, pleas e recharg e”
Lampkę należy ładować przy użyciu kabla USB, dołączonego do zestawu,
kompatybilnego z komputerem bądź telefonem komórkowym.
Wskaźnik ładowania zapali się w momencie rozpoczęcia ładowania oraz zgaśnie
gdy lampka będzie w pełni naładowana.

Weryfikacja poziomu baterii

Aby sprawdzić dany poziom baterii lampki należy dłużej wcisnąć guzik "
na spodzie lampki, usłyszymy wówczas jeden z poniższych możliwych
komunikatów głosowych:
- „pozostało 10% poziomu baterii, proszę podłączyć urządzenie
do ładowania” - ,,10% Low battery remain”
- „pozostało 30% poziomu baterii” - ,,About 30% battery remain”
- „pozostało 50% poziomu baterii” - ,,About 50% battery remain”
- „pozostało 80% poziomu baterii” - ,,About 80% battery remain ”
- „100% poziomu baterii”- ,,100% battery remain”
Reset

Restart

Jeśli któraś z dostępnych funkcji produktu nie działa należy
wcisnąć ,,RESET” znajdujący się na spodzie urządzenia (w tym
celu należy użyć igły bądź innego ostrego narzędzia).
Lampka powinna wrócić do normalnych ustawień.

3. W przypadku gdy urządzenie sterujące posiada połączenie
bluetooth z innymi produktami, nie będzie możliwości połączenia
bluetooth z lampką w tym samym czasie.

Odtwarzanie muzyki w trybie bluetooth:

Uruchom produkt. Lampka w sposób automatyczny nawiąże
połączenie bluetooth. W przypadku gdy połączenie nie jest
nawiązane, użytkownik chcąc przełączyć się w tryb bluetooth
musi wcisnąć przycisk „MODE” na spodzie produktu. Wówczas
kontrolka zacznie migać i usłyszymy komunikat głosowy:
„Waiting for pairing” - oczekiwanie na połączenie.

Gdy połączenie bluetooth pomiędzy urządzeniami zostało pomyślnie
nawiązane należy wybrać i odtworzyć utwór na urządzeniu sterującym.
Wówczas lampa zacznie grać zadeklarowany utwór.
Poprzez przyciski znajdujące się na przodzie lampki użytkownik
może regulować odpowiednio:
krótkie wciśnięcie " " - odtwarzanie/pauza
krótkie wciśnięcie " " - następny utwór (dłuższe wciśnięcie
spowoduje zwiększenie głośności odtwarzania)
krótkie wciśnięcie " " - poprzedni utwór (dłuższe wciśnięcie
spowoduje zmniejszenie głośności odtwarzania)

Produkt automatycznie połączy się z urządzeniem z którym
ostatnio pracował, gdy ten znajdzie się w jego zasięgu.

Odbieranie połączeń przychodzących:

Funkcje głośnika:
Parowanie bluetooth:

Połączenie bezprzewodowe:
1. Przed rozpoczęciem współpracy należy nawiązać połączenie
bluetooth między smartfonem a lampką, w tym celu należy wejść
w opcję ustawień na urządzeniu sterującym oraz kliknąć opcję
wyszukiwania.
2. Wśród wyszukanych urządzeń należy wyszukać
nazwę ,,lightspeaker7” oraz kliknąć w celu powiązania ze sobą
urządzeń.
3. W przypadku pojawienia się komunikatu o hasło dostępu
należy wpisać „0000” bądź „1234”.
4. Urządzenie sterujące wskaże komunikat o pomyślnym
nawiązaniu połączenia. Wskaźnik LED powinnien migać coraz
wolniej.

Instrukcja nawiązywania połączenia:
1. Produkt automatycznie połączy się z urządzeniem z którym
ostatnio pracował, gdy ten znajdzie się w jego zasięgu.
2. Lampka może nawiązać połączenie bluetooth jedynie
z jednym urządzeniem sterującym jednocześnie.

Gdy pomiędzy lampką, a telefonem nawiązane jest połączenie
bluetooth urządzenie poinformuje o przychodzącym połączeniu .
Dotknij górną pokrywę lampki lub kliknij " " w celu odebrania
połączenia. Jeśli chcesz się rozłączyć naciśnij ponownie " " lub
dotknij górną pokrywę.

Korzystanie z głośnika w trybie karty TF
Włóż kartę TF do gniazda TF urządzenia lub przejdź do trybu
karty TF poprzez krótkie naciśnięcie przycisku "
" kiedy
lampka jest włączona. Pojawi się komunikat głosowy „TF card
mode” - tryb karty TF. Lampka obsługuje formaty MP3/WMA/
APE.
Poprzez przyciski znajdujące się na przodzie lampki użytkownik
może regulować odpowiednio:
- krótkie wciśnięcie " " - odtwarzanie/pauza
- krótkie wciśnięcie " " - następny utwór (dłuższe wciśnięcie
spowoduje zwiększenie głośności)
- krótkie wciśnięcie " " - poprzedni utwór (dłuższe wciśnięcie
spowoduje zmniejszenie głośności)
W trybie karty TF krótkie naciśnięcie przycisku " " spowoduje
zapętlenie aktualnie odtwarzanej listy. Ponowne naciśnięcie
spowoduje wyłączenie opcji wielokrotnego odtworzenia.

Tryb FM
Przejdź do trybu FM poprzez krótkie naciśnięcie przycisku
"
", pojawi się wówczas komunikat głosowy „Tryb FM”.Następnie
wciśnij przycisk " " w celu automatycznego wyszukania stacji.
Podczas wyszukiwania kanałów wskażnik LED zacznie
szybko migać, a po jego zakończeniu kanały automatycznie
zapiszą się w pamięci urządzenia.
Poprzez przyciski znajdujące się na przodzie lampki użytkownik może
regulować odpowiednio:
- krótkie wciśnięcie " " rozpoczęcie wyszukiwania stacji
(ponowne wciśnięcie spowoduje zastopowanie wyszukiwania)
- krótkie wciśnięcie " " - następna stacja (dłuższe wciśnięcie
spowoduje zwiększenie głośności)
- krótkie wciśnięcie " " - poprzednia stacja (dłuższe wciśnięcie
spowoduje zmniejszenie głośności)

Funkcje lampki
Włącz lampkę poprzez naciśnięcie górnej obręczy jak zostało to
pokazane na rysunku.
Produkt posiada 7 różnych poziomów emitowanego światła:
- b.niska – jasność - niska jasność - średnia jasność - wysoka
jasność - światło pomarańczowe - kolorowe światła wyśwetlane
kolejno Ponowne dłuższe wciśnięcie obręczy lampki spowoduje
wyłączenie urządzenia. Krótkie dotknięcie obręczy umożliwi
odebranie lub rozłączenie nadchodzącego połączenia
telefonicznego.
Uwaga: Lampa będzie działać tylko wówczas gdy jej głośnik
zostanie uruchomiony.

Funkcja timera

Wciśnij przycisk " " na spodzie lampki. Wystąpi komunikat
głosowy „Timer mode” - tryb timera.
Produkt posiada 6 trybów czasowych kolejno:
- 10, 20, 30, 60, 90,120 minut. Po upływie danego trybu pojawia
się adekwatny komunikat głosowy i produkt automatycznie się
wyłączy.
Dłuższe wciśnięcie przycisku " " spowoduje wyłączenie
danego programu.

Najczęściej zadawane pytania i problemy:
Pytania
Błąd nawiązywania
połączenia.

Problemy
z emisją dźwięku

Rozwiązanie
- Sprawdź głośnik oraz upewnij się, że znajduje się w stanie
wyszukiwania. Jeśli nie, wyłącz/włącz głośnik ponownie.
- Połączenie nie zostanie nawiązane jeśli w pobliżu znajdzie
się kilka urządzeń bluetooth. Inne urządzenia bluetooth
powinny zostać wówczas wyłączone.
- Zresetuj połączenie wyłączając urządzenie bluetooth oraz
ponownie nawiąż połączenie pomiędzy urządzeniami.

- Sprawdź głośność telefonu lub głośnika i dostosuj poziom
do indywidualnych potrzeb użytkowych.
- Sprawdź poziom baterii. Gdy poziom jest zbyt niski
podłącz urządzenie do ładowania.

Nagłe przerwy
w odtwarzaniu muzyki

- Sprawdź czy odległość pomiędzy urządzeniem sterującym,
a lampką jest odpowiednia.
- Sprawdź czy pomiędzy głośnikiem a urządzeniem sterującym
nie ma żadnej przeszkody powodującej zakłócenia w łączności.

Wskaźnik statusu
w trybie
bezprzewodowym
nie świeci się.

- Sprawdź poziom baterii. Gdy poziom jest zbyt niski podłącz
urządzenie do ładowania.
- Uruchom ponownie głośnik.

Środki ostrożności:
1. Produkt należy użytkować oraz przechowywać w temperaturze zbliżonej do temperatury
otoczenia.
2. Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie wewnętrznego. Nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu bądź wody.
3. Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie produktu.
3. Nie należy dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu. Wszelkie zmiany powodują
utratę prawa do gwarancji.
5. Podczas ładowania produktu należy użyć kabel zasilający o odpowiednim napięciu
zadeklarowanym w specyfikacji produktu.
6. Słuchanie muzyki na bardzo wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może
spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy
dostosować poziom głośności.
Po zakończeniu eksploatacji należy zutylizować produkt, dostarczając go
do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych.
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