Dziękujemy za zakup głośnika Braven 360!
Instrukcja obsługi
Znaczenie przycisków:

włączenie/ wyłączenie głośnika
play/ pauza/ odbieranie-kończenie połączeń
zwiększenie głośności/ następny utwór (przyciśnij i przytrzymaj)

─

zmniejszenie głośności/ poprzedni utwór (przyciśnij i przytrzymaj)

parowanie Bluetooth/ aktywowanie Siri lub Google Voice Command

Włączanie głośnika & proces parowania
1. Włącz głośnik – przyciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk
Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem Bluetooth, 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 360”.
4. Usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, gdy głośnik Braven 360 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 przez 2-3 sekundy.
Korzystanie z „zestawu głośnomówiącego”
• Naciśnij przycisk aby odebrać połączenie przychodzące przez głośnik. Naciśnij ponownie
ten sam przycisk, aby zakończyć połączenie.
Ładowanie głośnika
• Przed pierwszym uruchomieniem głośnika należy go w pełni naładować – bateria jest w
pełni naładowana, gdy dioda LED jest koloru zielonego (kolor żółty oznacza naładowanie
baterii w 20-50%, kolor czerwony oznacza naładowanie baterii od 0-20%).

• Do naładowanie Braven użyj kabla micro USB znajdującego się w zestawie. Kabel micro
USB należy podłączyć do adaptera sieciowego lub komputera.
Wodoszczelność
BRAVEN 360 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 360 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.
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. Jeśli urządzenie nie
osiągnie odpowiedniego poziomu naładowania w określonym dla niego czasie ładowania nie
należy kontynuować ładowania. Przeładowanie urządzenia może spowodować przegrzanie
akumulatora, jego uszkodzenie lub zapalenie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek odkształcenie
konstrukcji urządzenia, nadmierne nagrzanie lub wyciek baterii - zutylizuj urządzenie w
odpowiedni dla niego sposób. Nie próbuj ładować akumulatora, gdy temperatura spada
poniżej 0 ° C lub przekracza 40 ° C. Jeśli bateria zacznie wyciekać, nie dopuść do kontaktu
cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu z cieczą, przemyć zanieczyszczone miejsce
dużą ilością wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Nie wystawiaj produktu ani baterii
na działanie nadmiernego ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego lub ognia oraz
nie przechowuj i nie używaj wewnątrz samochodu w czasie upałów, gdzie urządzenie może
być narażone na temperatury powyżej 60 ° C. Ekspozycja na tak wysoką temperaturę może
spowodować, że akumulator jak i zasilacz generujący ciepło, ulegnie uszkodzeniu lub
zapłonowi. Używanie urządzenia w ten sposób może również spowodować utratę
wydajności i skrócić długość życia baterii. Długotrwałe wystawienie na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych może uszkodzić wygląd zewnętrzny urządzenia i właściwości
materiału. Nie wolno stawać na urządzeniu, rzucać nim, upuszczać ani narażać na silne
wstrząsy. Nie wolno przebijać urządzenia, nie wolno wyginać urządzenia. Może to
spowodować
uszkodzenie lub deformacje baterii lub konstrukcji urządzenia. Skontaktuj się z serwisem,
jeśli urządzenie przestanie poprawnie działać, jego wygląd zewnętrzny się zmieni lub bateria
zacznie działać nie poprawnie.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać lub rozmontowywać urządzenia. Otwieranie lub
zdejmowanie obudowy urządzenia może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo
i spowoduje unieważnienie gwarancji producenta. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia
prądem, unikaj przeciążania gniazdek ściennych, przedłużaczy itp.
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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.

