
Használati utasítás
Bluetooth Hangszóró DJ Roxxx Shower

Termékszám: EP18141



CSOMAG TARTALMA

Mielőtt megpróbálná használni ezt a készüléket, kérjük, ellenőrizze a csomagolást

és győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e a következő elemeket:

DB Név Megjegyzés

1 Bluetooth hangszóró Beépített
akkumulátor

1 Töltőkábel -
1 Karabiner -
1 Használati utasítás -

SPECIFIKÁCIÓK

Frekvencia 100Hz-20KHz

Kimenet 5 Watt

Támogatott audio forma MP3
SD / TF kártya 16GB-ig

Érzékenység 83dB +-2dB

Bluetooth verzió 4.1+EDR

Bluetooth hatótávolság ≤ 10m

Bluetooth használt áram < 30mA

Bluetooth készenléti áram < 15mA

Bluetooth átviteli frekvencia 2.4GHz-2.480GHz

Bluetooth frekvenciasáv UHF

Bluetooth átviteli arány 24Mbp

Max. átvitel 2.51 mW

Készenléti használat 40 h-ig

Töltési feszültség DC 5V / 100mA

Akkumulátor kapacitás 400 mAh

Működési hőmérséklet -10~60°C



KOMPATIBILITÁS

BLUETOOTHCSATLAKOZÁS

SD CARD MÓD (MP3)

RÁDIÓ

AUX MÓD

FM 87,5-108MHz

Max. Lejátszási idő Akár 5 h

Méret, súly 90mm*90mm*50mm, 155g

! Megjegyzés:
 Kérjük, töltse fel az akkumulátort a hangszóró első használata előtt körülbelül 10

órán keresztül, hogy biztosítsa a maximális élettartamot.
 Csak a megfelelő töltőkábelt használja!

Kompatibilis iPhone-okkal, táblagépekkel, okostelefonokkal, PC-kkel, játékkonzolokkal stb.,
amelyek Bluetooth vagy AUX kimenettel rendelkeznek.

1. Lépés: Kapcsolja be a hangszórót. A Bluetooth funkció használatához NEM szabad
memóriakártyát behelyezni. Használjon NFC-t, vagy folytassa a 2. lépéssel.
2. Lépés: Nyissa meg a telefonja beállításait, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. A talált
eszközök listájában keresse meg a "LEICKE EP18141"-t. Csatlakoztassa készülékét, és
ha kódra van szüksége, írja be a "0000"-t.
3. Lépés: A hangszóró most csatlakoztatva van. A párosítás mentésre kerül későbbi
használatra.
4 Lépés: Válassza ki a zenét a forráseszközön keresztül. A hangerőt és a falok közötti
váltást a hangszóróból lehet beállítani (lásd Kezelőszervek és Működés)

Az MP3 funkció egy memóriakártya behelyezésével indul el. A bekapcsológomb rövid
megnyomásával módot válthat. Lásd: Kezelőszervek és Működés.

A hangszóró bekapcsolása és a rádió funkció használata előtt kérjük, csatlakoztassa a
töltőkábelt úgy, hogy a kábel másik vége szabad legyen. Antennaként működik.
Bekapcsolás után nyomja meg hosszan a Mode gombot, hogy rádió üzemmódba váltson.
Az automatikus állomáskeresést a be/ki kapcsolóval aktiválhatja. Lásd: Kezelőszervek és
Működés.

Ha audiokábelt csatlakoztat az AUX bemeneten keresztül, a hangszóró a csatlakoztatott
forrás audiojelét játssza le. Ebben az esetben a művelet kizárólag a csatlakoztatott
eszközön keresztül történik, és nem a hangszórón keresztül.



HÍVÁS KIHANGOSÍTÁS

HANGASSZISZTENS

TÉRHANGZÁS

TÖLTÉS

Fogadjon hívást a LED/hívás gombbal. Ha szeretné befejezni a hívást, nyomja meg ismét
röviden a LED/hívás gombot. Az utoljára hívott szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a LED/hívás gombot. A hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva a
LED/hívás gombot.

Röviden nyomja meg a hangsegéd gombot a Siri vagy a Google Assistant aktiválásához.

Kapcsolja be mindkét hangszórót, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot
mindkettőn. Két hangjelzést fog hallani, ekkor mindkét hangszóró sikeresen csatlakoztatva
van.

A hangszórók leválasztásához kapcsolja be bármelyik hangszórót, és nyomja meg
kétszer a bekapcsológombot. Ha sikeres volt, hangot fog hallani.

Csatlakoztassa a készüléket a töltőkábellel egy USB-porthoz. Töltés közben a LED világít.
A töltés befejeztével a LED kialszik. Kapcsolja ki a hangszórót, ha nem használja, hogy
biztosítsa az akkumulátor maximális élettartamát.

Megjegyzés: A maximális töltési eredmény érdekében töltés közben kapcsolja ki a
hangszórót.



KEZELŐSZERVEK/MŰKÖDÉS

1. Bekapcsoló gomb:
Hosszú nyomás - Be- és kikapcsolás
Rövid nyomás - lejátszás/szünet/automatikus állomás keresés

2. Mód és Hangasszisztens gomb
Rövid nyomás - Bluetooth mód hangasszisztens aktiválva
Hosszú nyomás - módváltás

3. Hosszú nyomás - hangerő növelés
Rövid nyomás - következő szám

4. Hosszú nyomás - hangerő csökkentés
Rövid nyomás - előző szám

5. Hívás és LED gomb:
Hosszú nyomás - utolsó hívott szám/hívás elutasítása
Rövid nyomás - hívás fogadása/letétel/LED bekapcsolása/színváltás

6. Mikrofon
7. USB töltőcsatlakozó
8. SD kártyabemenet
9. AUX IN kábelcsatlakozó interfész



HIBAELHÁRÍTÁS

Ellenőrizze, hogy a hangszóró fel van-e töltve és be van-e kapcsolva.

Hiba Lehetséges ok/Lehetséges megoldás
Lejátszás Bluetooth-on
keresztül nem
lehetséges

• Sikeresen párosította az eszközt?
• Próbáljon meg újracsatlakozni a ki- és bekapcsolással.
• Ellenőrizze, hogy a hangszóró rádió módban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a hangszóró a készülék

hatótávolságán belül van-e.
• Elég nagy a hangerő?

Nincs lejátszás Micro SD /
TF kártyáról

• A zenefájlok MP3 formátumban vannak a kártyán?
• Próbálja meg lejátszani a következő dalt.
• A memóriakártya sértetlen?

Nincs lejátszás a rádióból • Nincs zavar a vételen? Próbáljon meg csatornát
váltani az előre/hátra gombokkal.

Fel van töltve a készülék? A hangszóró újraindítása is segíthet minden hibán.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Saját biztonsága és termékünk hosszútávú élvezete érdekében kérjük, kövesse az alábbi
biztonsági utasításokat:

 Kérjük, használja a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint!

 A hallás védelme és a hangszóró élettartamának meghosszabbítása érdekében a
maximális hangerőt nem szabad hosszabb időn keresztül beállítani.

 Csak 5V /1A tápegységet használjon! A nagyobb feszültségű tápegységek
csatlakoztatása helyrehozhatatlan károsodáshoz vezethet.

 Nedves, magas hőmérsékletű, poros, eróziós ls oxidatív környezettől távol tartandó!

 Óvja az ütődésektől és leeséstől!

 Kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

 Ne nyissa fel a fedelet, és ne érintse meg a belső részeket!



FCC INTERFERENCIANYILATKOZAT

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.
Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és
használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban
garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a
berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki-
és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót javasoljuk, hogy próbálja meg
kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével: - Állítsa át vagy
helyezze át a vevőantennát. - Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között. -
Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz. - Kérjen
segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működése a következő
feltételekhez kötött:

1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. Enne az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt

működést okozó interferenciát is.
FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott
változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a
berendezés üzemeltetésére.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Sugárterhelési nyilatkozat:

1. Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó
sugárterhelési határértékeinek. A végfelhasználónak követnie kell a felhasználói
kézikönyvben található utasításokat az FCC-szabályok betartása érdekében.

 Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve
együtt használni.

ÁRAMTALANÍTÁS

Ez a készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket nem szabad
háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el a helyi
törvényeket a vonatkozó hulladékkezelési előírásokról. Védje a
környezetet az újrahasznosítási programokban való részvétellel.



PRODUCTION & WHOLESALE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

DECLARATION OF CONFORMITY

LEICKE GmbH ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a RED 2014/53/EU
és Rohs 2011/65/EU előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www. Leicke.com
oldalon található.

KAPCSOLAT

Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

http://www.leicke.com/
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