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gratula

gratulacje
Właśnie nabyłeś sprzęt o najwyższej
jakości dźwięku, osobistego komfortu,
jak również stylu i luksusu.

Poświęć kilka chwil na zapoznanie się
z obsługą Twojego nowego głośnika.
Weź proszę pod uwagę wszelkie ostrzeżenia
zawarte w niniejszej instrukcji. Pamiętaj,
że słuchanie dowolnego źródła dźwięku
przy dużej głośności może spowodować
trwałe uszkodzenie słuchu.
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dobry wybór
Jeśli to czytasz, to znaczy, że doskonale znasz się na sprzęcie
elektronicznym – więc nie muszę zbyt wiele tutaj mówić...
Napiszę tylko, dlaczego zdecydowałem się stworzyć własną
linię luksusowych słuchawek firmy SMS Audio™:
Po pierwsze: jakość dźwięku. Lubię, gdy moja
muzyka brzmi tak samo w domu, w mieście lub
na drodze, jak w studio.
Po drugie: Styl. Komfort i luksus są dla mnie ważne
w każdym szczególe. Moje akcesoria powinny
akcentować mój styl, a nie umniejszać go.
Po trzecie: Wytrzymałość. Lubię kupować rzeczy,
które są długotrwałe, a moje słuchawki są przez mnie
często używane. Dlatego słuchawki SMS Audio zostały zrobione tak, aby były wytrzymałe i elastyczne.
Mam nadzieję, że sprawią Tobie tyle samo przyjemności co
mi – zawsze mam ze sobą jedną parę, żeby nigdy nie zabrakło mi muzyki, którą lubię.
P.S. Daj znać na Tweet’erze co myślisz:
@SMSAudio oraz @50cent.
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dla Twojego
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Słuchanie muzyki na bardzo wysokim poziomie
głośności przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Należy ustawić poziom głośności przed włożeniem słuchawek
do uszu, aby ochronić je przed dźwiękami o zbyt dużym natężeniu.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w części 15
przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń elektromagnetycznych i (2) urządzenie musi przyjmować
wszelkie odbierane zakłócenia elektromagnetyczne, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, spełniające wymagania przedstawione w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te
zostały opracowane, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach domowych. Urządzenie to
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości
radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją
może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez SMS Audio™, mogą spowodować utratę przez
użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.
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PORTABLE SPEAKER WIRELESS

SYNC by 50

Portable Speaker
Wireless

PANEL KONTROLNY

Cofanie o jeden utwór (REV)
Play / Pause
Przejście do następnego
utworu (FF)
Zwiększenie głośności
Talk / Rozmowa
Ściszanie
Dźwięk 3D

GNIAZDA
I PRZEŁĄCZNIKI

Włączanie/Wyłączanie
/Parowanie – On/Off
3,5mm audio
Gniazdo micro USB
do ładowania

PORTABLE SPEAKER WIRELESS

SYNC by 50

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
Aby włączyć: przesuń przełącznik Power/Pairing na środek.
Sygnał dźwiękowy oznajmi, że zasilanie jest włączone,
a dioda LED zacznie migać.
Aby wyłączyć: przesuń przełącznik Power/Pairing do pozycji
wyłączonej (Off ). Dioda LED przestanie migać.
UWAGA: Przenośny głośnik SYNC by 50 Portable Speaker
Wireless jest wyposażony w baterię litowo-jonową. Należy
ją w pełni naładować przed pierwszym użyciem.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA
1] Upewnij się, że urządzenie jest w trybie wykrywania
technologii Bluetooth®.
2] Kiedy zasilanie jest włączone, a dioda LED miga, przesuń
w dół i przytrzymaj przełącznik Power/Pairing na pozycji
SYNC przez około 3 sekundy. Dioda zacznie szybko migać.
3] Ustaw przełącznik Power/Pairing na środkowej pozycji
i wybierz opcję „Sync by 50” na urządzeniu, które chcesz
sparować (nowe telefony będą łączyć się automatycznie
- niektóre telefony mogą wymagać hasła „0000”, które
należy wprowadzić).
4] Następnym razem gdy przenośny głośnik SYNC by 50
Bluetooth® zostanie włączony, urządzenia automatycznie połączą się.
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SŁUCHANIE MUZYKI
Korzystanie z funkcji Bluetooth®: Gdy urządzenie jest
połączone z przenośnym głośnikiem SYNC by 50 Wireless,
rozpocznij odtwarzanie muzyki, której teraz będziesz słuchał
bezprzewodowo.
Korzystanie z 3,5mm kabla audio: Zamiast korzystać
z funkcji Bluetooth® by słuchać muzyki bezprzewodowo,
można również użyć dołączonego do zestawu kabla audio.
Podłącz prosty wtyk kabla do gniazda minjack w słuchawce
a drugi wtyk do Twojego urządzenia.

PANEL STEROWANIA
Podczas korzystania z technologii Bluetooth® do bezprzewodowego łączenia, użytkownik ma pełen dostęp do wszystkich
funkcji*, zmiana głośności lub utwóru, a także zatrzymanie
muzyki i odebranie telefonu (funkcje przycisków opisano
w skróconej instrukcji obsługi).
* SMS Audio nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi
urządzeniami i funkcjami.
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PORTABLE SPEAKER WIRELESS

SYNC by 50

PANEL STEROWANIA MUZYKĄ
Play / Pause

Dotknij Play-Pause aby uruchomić odtwarzacz
mp3 w telefonie. Dotknij ten przycisk żeby
zatrzymać i wznowić muzykę.

Wybór piosenki

Dotknij

Odbieranie
połączenia
w trakcie
słuchania muzyki

Aby odebrać połączenie dotknij Talk. Aby odrzucić
połączenie dotknij Play/Pause. Dotknij ponownie
Talk aby zakończyć połączenie. Muzyka się włączy
po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia.

Zmiana głośności

Naciśnij + lub –

lub

PANEL STEROWANIA TELEFONEM
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Wybieranie głosowe

Dotknij raz Talk. (Niektóre telefony
mogą nie mieć tej opcji)

Redial

W trybie głosowym,
dotknij Talk dwa razy.

Odebranie połączenia

Dotknij raz Talk.

Zakończenie połączenia

Dotknij raz Talk.

Odrzucenie połączenia

Podczas gdy dzwoni Twój
telefon dotknij Play/Pause.

Zmiana głośności

Naciśnij + lub –

Transferowanie połączenia
pomiędzy połączonymi
urządzeniami

Dotknij Talk dwa razy.
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NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION
- KOMUNIKACJA BLISKIEGO ZASIĘGU)
Telefony obsługujące technologię NFC mają możliwość
bezprzewodowego uruchamiania i łączenia się z przenośnym głośnikiem SYNC by 50 Wireless.
Korzystanie z funkcji NFC:
1] Zaznacz pole wyboru NFC z głównego ekranu aplikacji
w telefonie (Ustawienia > Więcej > NFC).
2] Gdy funkcja NFC jest włączona a ekran telefonu jest
aktywny, umieść telefon w odległości ok. 2 cm od
przenośnego głośnika SYNC by 50 Wireless.
3] Po wykryciu, telefon powinien wyświetlić komunikat
potwierdzenia.
4] Po potwierdzeniu telefon automatycznie połączy się
z przenośnym głośnikiem SYNC by 50 Wireless.
Aby korzystać z funkcji NFC, urządzenie musi obsługiwać
technologię NFC.

STAN BATERII
Kolor diody LED na górze przenośnego głośnika SYNC by 50
Wireless wskazuje aktualny stan naładowania baterii.
Niebieski 60 - 100%
Zielony
15 - 60%
Czerwony < 15%
Przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless obsługuje
także wskaźnik baterii na sparowanym urządzeniu.
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PORTABLE SPEAKER WIRELESS

SYNC by 50

KORZYSTANIE Z FUNKCJI DŹWIĘKU 3D
Aby włączyć dźwięk 3D podczas słuchania muzyki, wystarczy
nacisnąć przycisk 3D, aby wybrać jeden z trybów efektów
dźwiękowych:
1] Normal - odtwarzanie naturalnego brzmienia muzyki
(dwa sygnały dźwiękowe wskazują, że wybrany jest tryb
normalny).
2] eXTX - oferuje znacznie szersze i bogatsze brzmienia
dźwięku przestrzennego w oparciu o technologię
akustyczną ograniczania przesłuchów.
3] Live - zapewnia naturalny efekt dźwięku przestrzennego.
4] Wide - zapewnia panoramiczny dźwięk z podkreśleniem
partii wokalnych i instrumentów prowadzących.
5] MEX - zapewnia nie tylko szeroki obraz dźwięku stereo,
ale również wzmacnia dźwięk o niskiej częstotliwości,
aby zapewnić bogate i głębokie basy.
Jeżeli urządzenie Bluetooth® korzysta z kodeka apt-X,
funkcja 3D nie będzie działać.

KORZYSTANIE Z APT-X
Jeśli Twoje urządzenie obsługuje kodek apt-X , to przenośny
głośnik SYNC by 50 Wireless pozostanie aktywny. Można
także nacisnąć i przytrzymać przez 2-3 sekundy przycisk 3D,
aby wybrać tryb apt-X lub 3D. W trybie 3D, można wybierać
spośród predefiniowanych efektów dźwiękowych.
Efekty dźwiękowe 3D nie są obsługiwane przez kodek apt-X.
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SYGNALIZACJA DIODAMI LED
Włączony

Stale zapalona Niebieska, Zielona lub
Czerwona dioda w zależności od stanu
baterii.

Wyłączanie

Czerwona dioda miga i znika.

Bateria rozładowana

Zapalona Niebieska, Zielona lub Czerwona dioda w zależności od stanu baterii.

Ładowanie

Zapalona jedna dioda: Niebieska, Zielona
lub Czerwona.
Wszystkie diody LED wyłączone

Bateria naładowana
Parowanie

Niebieska, Zielona lub Czerwona diody
migają na zmianę.

UŻYTKOWANIE PRZENOŚNEGO GŁOŚNIKA
SYNC BY 50 WIRELESS
Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia,
gdyż grozi to nadmiernym nagrzaniem i eksplozją
baterii.
Nacisk lub upuszczenie urządzenia mogą spowodować
jego uszkodzenie.
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu
oraz unikać ekstremalnych temperatur.
Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy unikać
ekspozycji na ciepło lub prąd elektryczny.
Zawsze należy używać odpowiedniego adaptera USB
do ładowania SYNC by 50 Portable Speaker Wireless.

RESETOWANIE PORTABLE SPEAKER WIRELESS
Aby zresetować urządzenie, należy przytrzymać przełącznik
zasilania w pozycji parowania i wcisnąć jednocześnie przycisk zwiększania głośności.
smsaudio-poland.pl
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PORTABLE SPEAKER WIRELESS

SYNC by 50

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem: Rozładowana bateria
Rozwiązanie 1: Podłącz przenośny głośnik SYNC by 50
Wireless do źródła zasilania na około 3 godziny do pełnego
naładowania. Podczas ładowania, czerwona dioda LED
będzie się świecić. Po naładowaniu, dioda LED zgaśnie.
Problem: Produkt się nie włącza.
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że przenośny głośnik SYNC
by 50 Wireless jest w pełni naładowany.
Problem: Nie mogę rozmawiać tak długo jak kiedyś.
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że przenośny głośnik SYNC
by 50 Wireless jest w pełni naładowany.
Uwaga: bateria litowo-jonowa jest produktem konsumpcyjnym, a wydajność baterii będzie zmniejszać się z czasem.
Problem: Dźwięk nie wydobywa się z głośnika.
Rozwiązanie 1: Bateria może być rozładowana. Należy
naładować baterię.
Rozwiązanie 2: Upewnij się, że sparowane źródło dźwięku
jest włączone i przesyła muzykę.
Rozwiązanie 3: Upewnij się, że przenośny głośnik SYNC
by 50 Wireless i urządzenie nadawcze są włączone
i nie ustawione na wyciszenie.
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Rozwiązanie 4: Spróbuj ponownie sparować przenośny
głośnik SYNC by 50 Wireless do urządzenia.
Rozwiązanie 5: Być może trzeba wyłączyć wewnętrzne
głośniki sparowanego urządzenia aby źródło dźwięku
mogło wysłać dźwięk do przenośnego głośnika SYNC
by 50 Wireless.
Problem: Dźwięk się zawiesza lub przerywa.
Rozwiązanie 1: Praktyczny zasięg urządzenia wynosi
10 metrów. Upewnij się, że znajdujesz się w obrębie
zasięgu dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku.
Rozwiązanie 2: Inne urządzenia, takie jak; telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe lub bezprzewodowe
routery bezprzewodowych mogą powodować zakłócenia.
Problem: Przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless
nie kontroluje głośności urządzenia.
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że głośność źródła dźwięku
jest ustawiona na co najmniej 50% możliwości, i że bateria
głośnika SYNC by 50 Wireless jest naładowana.
Problem: Przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless
sygnalizuje niski ton dźwięku co 30 sekund.
Rozwiązanie: Bateria się rozładowuje, naładuj przenośny
głośnik SYNC by 50 Wireless.

smsaudio-poland.pl

15

smsaudio-poland.pl

