Vezeték nélküli Időjárásálló
Audio Rendszer A33
A váltóáramú adapter csatlakoztatása / Az akkumulátor töltése
Csatlakoztassa a megfelelő a töltőfejet a hálózati adapterhez egy egyszerű
csúsztatással.

TDKperformance.com
A33

Működés (Folytatás)

A töltőfej eltávolításához egy csipesszel (vagy
bármilyen hegyes végű eszközzel) nyomja meg a
fejet csatlakozásnál, majd csúsztassa le.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hangrendszer hátoldalán található “DC IN” bemenethez, majd dugja a
hálózati töltőfejet egy 100V - 240V fali csatlakozóba.
Az A33 beépített akkumulátorral rendelkezik, amely automatikusan töltődik, míg az eszköz csatlakoztatva van
a táphoz. Amennyiben az A33 áram alatt van és töltődik, a bekapcsoló gombba épített visszajelző LED pirosan
világít, majd az akkumulátor teljes töltöttségénél borostyán színűre vált.
Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a bekapcsoló gombba épített visszajelző LED folyamatosan kivilágosodik,
majd elhalványul.
Megjegyzés: Az akkumulátor kb. 6 óra folyamatos zenelejátszást biztosít normál hangerőn hallgatva.
Megjegyzések:
• Kérjük, csak a gyári töltő adaptert használja
• Amennyiben nem használja, húzza ki a csatlakozókat mind az eszköz hátulján lévő DC IN bemenetből, mind
pedig a fali aljzatból
• A beépített akkumulátor használatához húzza ki a váltóáramú adaptert (újratölthető akkumulátor)
Az Újratölthető Akkumulátor Cseréje:
Amennyiben az akkumulátor nem biztosít elegendő energiát (lásd lejjebb: “Újratölthető akkumulátor
megjegyzések”), látogasson el a www.tdkperformance.com weboldalra, ahol információt talál az akkumulátor
cseréjével kapcsolatban.
Újratölthető Akkumulátor Megjegyzásek:
• Az akkumulátor minden egyes teljes feltöltése, illetve lemerítése (töltési ciklus) kis mértékben rontja az
akkumulátor kapacitását. Az újratölthető akkumulátorok meghatározott mennyiségű töltési ciklusra vannak
tervezve, kapacitásuk elérése után cserét igényelnek.
• Elképzelhető, hogy az akkumulátor életciklusának lejártakor, vagy lejárta előtt kicserélné a készülék
akkumulátorát. Továbbá nagyon fontos az elhasznált akkumulátor rendeltetésszerű elhelyezése mind
biztonsági, mind pedig környezetvédelmi szempontból. Az akkumulátor szemetesben való elhelyezése
környezetszennyező.
• Ne gyújtsa fel / égesse el az akkumulátort
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Felhasználói Útmutató

Kérjük, a készülék használatának megkezdése előtt
gondosan olvassa végig ezt az útmutatót
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A kihajtható állvány használata
Hajtsa ki az A33 alján található állványt az optimális hangzás és akusztika eléréséhez.
Bluetooth eszköz csatlakoztatása
1. Kapcsolja be az A33-at; a legutóbb használt eszköz és hangerő kerül kiválasztásra.
2. Nyomja meg a Bluetooth módválasztó gombot, a Bluetooth mód kiválasztásához.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth módválasztó gombot, míg a Bluetooth visszajelző LED szapora
villogásba kezd. Így “felfedezhetővé” teszi az A33-at.
4. A párosítani kívánt eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza ki az A33-at az elérhető / felfedezhető
eszközök listájáról. Amennyiben az eszköz a párosítás során kódot kér, használja a “0000” kódot. Egyes
Bluetooth eszközöknek elég a kapcsolódás elfogadása. Amennyiben sikeresen létrejött az eszközök közötti
Bluetooth kapcsolat, az A33 csippanó hanggal jelez vissza, valamint a Bluetooth visszajelző LED folyamatos
kéken kezd világítani. Amennyiben a kapcsolat valami miatt mégsem jön létre, a Bluetooth visszajelző LED
továbbra is lassan fog villogni.
FONTOS: A 3. lépés után 2 perc áll rendelkezésre az eszközök párosításához.
Megjegyzés: Egy új eszköz párosítása után az A33 megjegyzi az eszközt, így a jövőben a kapcsolat automatikusan
létrejön.
Zenehallgatás Bluetooth-on keresztül
1. Kapcsolja be az A33-at; a legutóbb használt eszköz és hangerő kerül kiválasztásra.
2. Miután meggyőződött róla, hogy készülékét Bluetooth-on keresztül összepárosította az A33-al (lásd előző
fejezet), nyomja meg a Bluetooth módválasztó gombot a Bluetooth üzemmód kiválasztásához. Ekkor a
Bluetooth visszajelző LED kéken kezd világítani.
3. Indítsa el a zenelejátszást párosított eszközén, a zene ekkor az A33 hangszóróin szólal meg.
4. A hangerőt a Hangerő állító gomb (+/-) segítségével vagy magán a Bluetooth eszközön állíthatja.
AUX IN bemenet (az A33 oldalán)
1. Csatlakoztassa a 3.5 mm-es csatlakozóval
rendelkező audio kábel (nincs a dobozban)
egyik végét a forrás eszköz LINE OUT vagy
fejhallgató csatlakozó kimenetéhez, míg a kábel
másik végét az A33 oldalán, a gumi csatlakozó
védőajtó mögött található AUX bemenethez.
2. Az AUX kábelen keresztüli zenehallgatáshoz
kapcsolja be az A33-at, majd a Line In
mód kiválasztásához nyomja meg az AUX
módválasztó gombot.
3. Indítsa el a zenelejátszást az audio kábellel
csatlakoztatott eszközön, a zene ekkor az A33
hangszóróin szólal meg.
Telefon gomb
Amennyiben bejövő hívása van Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközén, a hívás felvételéhez nyomja meg a
Telefon gombot (a hívás felvételekor a Telefon gomb borostyán színben kezd világítani), majd beszéljen az A33-on
található mikrofonba. A hívás letételéhez nyomja meg újra a Telefon gombot.
Eszköz töltése az A33 USB töltőportján keresztül
Csatlakoztassa eszközét egy USB kábel segítségével az A33 oldalán, a gumi csatlakozó védőajtó mögött található USB
töltőporthoz. Az A33 abban az esetben tölti eszközét USB-n keresztül, amennyiben bekapcsolt állapotban, hálózati
tápellátáshoz van csatlakoztatva.
“Fröccsenés álló” felépítés
Az A33 ún. “fröccsenés álló” kivitellel rendelkezik, mely azonban
nem áll ellen a vízben való elmerülésnek, illetve, ha az eszközt
folyamatosan víz éri. Az A33 fröccsenés elleni védelméhez zárja
be az eszköz oldalán található gumi csatlakozó védőajtót. Az
ajtó biztonságos és teljes értékű bezárásához teljesen nyomja
bele az ajtó hátoldalán található gumipöcköket az A33 DC IN,
valamint USB csatlakozójába, míg az egész ajtó bele nem simul az eszköz oldalába.
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Automatikus kikapcsolás
Amennyiben az A33 nem érzékel aktív hangforrást, nem tölt USB-n, 20 perc eltelte után automatikusan kikapcsol. Az
audio rendszer”felébresztéséhez” nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
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Hibaelhárítás
Amennyiben az A33 nem ad ki hangot, állítsa a kimeneti hangerőt maximumra a csatlakoztatott audio eszközön.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hangerő jelző LED-ek
Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb
Hangerő állító gombok
Kihajtható állvány (az A33 alján található)
USB töltőport (Gumi csatlakozó védőajtó mögött)
3.5 mm AUX bemenet (Gumi csatlakozó védőajtó
mögött)

7.

DC IN töltőcsatlakozó (Gumi csatlakozó védőajtó
mögött)
8. Hálózati / Akkumulátoros üzemmód kapcsoló
9. Bluetooth® módválasztó gomb
10. Telefon gomb
11. AUX módválasztó gomb

Működés
Az A33 be- és kikapcsolása:
1. Hálózatról való működtetés: Nyomja meg a Bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához. Akkumulátorról
való működtetés: Csúsztassa a gumi csatlakozó védőajtó mögött lévő Akkumulátoros / Hálózati üzemmód
kapcsolót az “ON” állásba. Ekkor aktiválódik a Bekapcsoló gomb. A gumi csatlakozó védőajtó kinyitásához
húzza meg az ajtó szélén található pöcköt.
2. Az aktiválódás után a Bekapcsoló gomb megnyomásával keltheti életre az A33-at.

Specifikációk és Kompatibilitás
Általános:
Áramforrás (AC)................................DC 12V Adapter (Center Pozitív)
Áramforrás (DC)............... Beépített, újratölthető NiMH akkumulátor
Méretek.24.1 cm (Szélesség) x 9.5 cm (Magasság) x 5.1 cm (Mélység)
Tömeg.......................................................................................1.2 kg
Hangszórók..2x1.5” teljes sávszélességű hangsugárzók, 2.5” hangolt ...
....................................... mélysugárzó, 2x2.5” passzív hangsugárzók
Kimeneti teljesítmény..............................2x3W + 9W (mélysugárzó)

Vezeték nélküli Audio................................................ Bluetooth v2.1,
.......................................................... A2DP, HFP profilok, AAC kodek
Vonali Audio bemenet................................. 3.5mm sztereó jack akár
.....................................................................2.5 Vrms bemeneti jelig
USB töltő port...............................................5.0 V @ 1 A csak töltésre
IP osztály......................................................................................IP64
Mikrofon............................................................Elektrét kondenzátor

A specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A TDK Life on Record logó a TDK Corporation bejegyzett védjegye, az Imation Corp licensz alatt használja. Minden más védjegy és
logó a vonatkozó tulajdonosok bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth® és logotípiái a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, az Imation Corp licensz alatt használja őket.
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