Dziękujemy za zakup głośnika Braven 105!
Instrukcja obsługi
Dioda LED wskazująca poziom naładowania baterii/proces parowania
• Dioda LED zgaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana
• Dioda LED miga na czerwono co sekundę, gdy poziom naładowania baterii jest poniżej 10%
• Dioda LED miga na czerwono podczas procesu ładowania, dioda LED zgaśnie, gdy bateria naładuje
się w pełni.

Znaczenie symboli przycisków:
+ zwiększanie głośności/ następny utwór (przyciśnij i przytrzymaj)
O parowanie Bluetooh®/odbieranie-kończenie połączeń/pauza-wznawianie utworu/ włączanie wyłączanie głośnika
- zmniejszanie głośności / poprzedni utwór (przyciśnij i przytrzymaj)

Włączanie głośnika i proces parowania
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „O” aby włączyć tryb parowania. Tryb parowania jest włączony, gdy
dioda LED miga.
2. Włącz Bluetooth na telefonie lub urządzeniu, z którym chcesz sparować głośnik.
3. Wybierz spośród listy dostępnych urządzeń Bluetooth® „Braven 105”.
4. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło, wpisz ”0000”.
5. Usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, gdy głośnik Braven 105 zostanie sparowany z
urządzeniem. Ważne: Głośnik pamięta tylko jedno urządzenie.
Ważne: Braven wyłączy się automatycznie, jeśli straci połączenie Bluetooth ® i będzie nieużywany
przez 30 minut. Aby uruchomić ponownie głośnik należy przycisnąć i przytrzymać przycisk „O” przez
2-3 sekundy.

Parowanie nowego urządzenia
1. Jeśli chcesz sparować BRAVEN 105 z nowym urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „O”, w celu
wyłączenia głośnika. Po wyłączeniu głośnika ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „O”, aż usłyszysz
dźwięk sygnalizujący włączenie się głośnika a następnie sygnał parowania.
2. Włącz Bluetooth na telefonie lub urządzeniu, z którym chcesz sparować głośnik.
3. Wybierz spośród listy dostępnych urządzeń Bluetooth® „Braven 105”.
4. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło, wpisz ”0000”.
5. Usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, gdy głośnik Braven 105 zostanie sparowany z
urządzeniem. Ważne: Głośnik pamięta tylko jedno urządzenie. Głośnik musi być włączony, aby
sparować z nim urządzenie.

Korzystanie z „zestawu głośnomówiącego”
• Naciśnij przycisk „O”, aby odebrać połączenie przychodzące przez głośnik. Naciśnij ponownie
przycisk „O”, aby zakończyć połączenie.

Ładowanie głośnika
• Przed pierwszym uruchomieniem głośnika należy go w pełni naładować – bateria jest w pełni
naładowana, gdy dioda LED zgaśnie.
• Do naładowanie Braven użyj kabla micro USB znajdującego się w zestawie. Kabel micro USB należy
podłączyć do adaptera sieciowego lub komputera.

Wodoszczelność
BRAVEN 105 posiada certyfikat IP67, oznacza to, że jest zaprojektowany, aby wytrzymać opady
deszczu, zalania i zachlapania wodą czy wpadnięcie do basenu.
• WAŻNE: Możesz korzystać z BRAVEN 105 w wilgotnym środowisku jedynie, gdy jego silikonowa
klapka szczelnie przylega do obudowy i wszystkie porty są zakryte. Głośnik podczas ładowania nie jest
wodoszczelny i nie powinien być narażony na kontakt z wilgocią czy płynami.

Dodatkowe
• zintegrowany pasek pozwala przymocować Braven do plecaka, drążka lub ramy roweru
• ¼ -20 gwint jest kompatybilny ze statywami oraz innymi mocowaniami kompatybilnymi
z gwintem ¼-20

OSTRZEŻENIA, INFORMACJE PRAWNE i WARUNKI UŻYTKOWNIA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy ładować urządzenia podczas deszczu,
gdy urządzenie jest mokre lub pokryte wilgocią. Urządzenie nie powinien być narażone na
zachlapanie, oblanie czy zalanie podczas ładowania - należy trzymać urządzenie z dala od
przedmiotów zawierających płyny np. wazony jak i miejsc wilgotnych np. basen, wanna itp. Podobnie
jak z innymi urządzeniami elektronicznymi należy uważać, aby nie rozlać płynów na żadną część
produktu, która zawiera złącze czy elementy elektroniczne. Ciecze mogą spowodować awarię i / lub
zagrożenie pożarowe. Ładowanie powinno odbywać się w wentylowanym pomieszczeniu w
obecności osoby dorosłej.
Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w produkt lub jego akcesoria. Nieautoryzowane zmiany mogą
zagrozić bezpieczeństwu, uszkodzić urządzenie, wywołać jego awarię oraz unieważnić gwarancję. Nie
umieszczaj urządzenia blisko źródeł ognia, takich jak zapalone świece, ognisko czy kuchenka.
Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem i nie są odpowiednie
dla dzieci poniżej 3 roku życia.
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Ten symbol znajdujący się na urządzeniu oznacza, że nie wolno ich likwidować przez normalne
wyrzucenie do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego.
Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci miejskie.
Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu
przeprowadzenia recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu
użytkowania. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej w
zakresie gospodarki odpadami urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE).
Powodem wyodrębnienia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych
odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych wpływów środowiskowych na zdrowie
człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać.

