Uživatelský manuál
1.
ADAPTÉR
Vyberte adaptér pro Váš region.

				
				
				

Ikona baterie: Indikuje nabíjecí status: zelená – plně nabito, žlutá
– částečně nabitá baterie (cca 40%), blikající červená – vybitá 		
baterie (nutno nabít)

				
				

Tlačítko ON/OFF: zapnutí / vypnutí speakru. Stlačte a přidržte 		
tlačítka ON/OFF pro zjištění stavu baterie

				
				

Tlačítko SPEAKER : stlačte tlačítko speakru pro úplně ztlumení 		
speakru, pokud indikátor bliká, speaker je ztlumen (zamutován)

Ikona Bluetooth: indikuje status Bluetooth modu
1.
Pokud bliká modře – vyhledává dostupný zdroj a je speaker přípraven ke spárování se zařízením .
Pokud už je spárovaný, připojení se obnovuje.
2.
Pokud bliká bíle – připojuje se. Speaker se spojuje se spárovaným zařízením.
3.
Pokud svítí bíle – spojeno. Speaker je připojen ke spárovanému zařízení.

A)

B)

2.
PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ
Vyberte jednu ze dvou variant nabíjení:
A)
Zapněte kabelovou zásuvku do adaptéru skrz DC konektor (střídavý proud) na nabíjecí podložku.
Položte speaker SoundLink mini na tuto podložku tak, aby základna speakru ležela na podložce. Konektory
na základně speakru se musí spojit s nabíjecí podložkou.
B)
Zapojte nabíjecí konektor do speakru SoundLink mini (bez nabíjecí podložky).

3.
BATERIE
Nabíjení
Doporučená doba nabíjení je 3 hodiny pro plné nabití baterie. Speaker můžete používat i pokud s baterie
nabíjí. Pokud svítí ikona baterie na speakru zeleně, nabíjecí cyklus je dokončen a baterie je plně nabitá.
Pokud ikona baterie
bliká žlutě, baterie se nabíjí.

Ochranný mode
Pokud je speaker odpojen a nepoužívá se déle než 24 dní nebo pokud bliká ikona baterie červeně, je nutné
speaker nabít pomocí nabíjecí podložky nebo nabíjecího adaptéru, viz Nabíjení .
Výměna
Baterie by měla být vyměněna pokud: - status indikátor svítí žlutě více než 10 hodin i při nabíjení
Výdrž baterie je výrazně nižší
V obou případech kontaktujte servisní oddělení importéra Bose do České republiky, BaSys CS, s.r.o.

5.
SPÁROVÁNÍ A SPOJENÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ
Funkce Bluetooth musí být na speakru i zařízení zapnutá. Na speakru SoundLink mini musí indikátor bluetooth
blikat modře.
Nastavte bluetooth zařízení na vyhledávání a detekování speakru. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte „Bose
Mini SoundLink“. Pokud bluetooth zařízení vyžaduje heslo, použijte kód 0000 a potvrďte příslušným tlačítkem.
Pokud je speaker správně spárován s vybraným bluetooth zařízením, indikátor se změní z blikající modré na svítící
bílou barvu. Zároveň tuto změnu speaker potvrdí informačním tónem.
6.
VYČIŠTĚNÍ PAMĚTI
Pro vyčištění paměti speakru od všech spárovaných zařízení stlačte a držte bluetooth tlačítko přibližně 10 vteřin,
dokud neuslyšíte potvrzovací tón.

7.
POUŽITÍ AUX KONEKTORU
Pokud chcete využít externí zdroj zvuku, použijte pro jeho spojení se speakrem stereo/audio kabel s 3.5 mm
konektory.
8.
ČIŠTĚNÍ
Pro čištění použijte jemný, suchý hadřík. Nepoužívejte chemikálie ani spreje. Speaker neotvírejte.
9.

4.
KONTROLNÍ TLAČÍTKA A INDIKÁTORY
Kontrolní tlačítka jsou umístěna na horní straně speakru.
Indikátory jsou situovány pod kontrolními tlačítky a svítí, čímž indikují aktivaci zdroje.

TECHNICKÉ INFORMACE

Rozsah síťového napájecího napětí
100 - 240V , 50/60Hz, 360mA

Rozměry
5.08 cm x 18.03 cm x 5.84 cm
Provozní teplota

Váha
0,655 kg

0°- 45°C

