COPENHAGEN 2.0

Használati utasítás - Model: VIFA012

MAGYAR

SZABVÁNYOK:
E készülék teljesíti az FCC rendelkezések 15. része által támasztott feltételeket. A készülék üzemeltetésének a következő két feltétele van:
1.

A készülék nem okozhat káros interferenciát, és

2.

A készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát,
beleértve azokat is, melyek megzavarhatják a
készülék működését.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de l’appareil est sujetaux
deux conditions suivantes:
1.

Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences
néfastes, et 2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Megjegyzés:
Ezt az eszközt megvizsgálták, és úgy találták, hogy megfelel
az FCC szabályozás 15. része szerinti B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek
úgy lettek megállapítva, hogy tartózkodási helyre telepítés
esetén ésszerű védelmet nyújtsanak a káros sugárzás ellen.
Ez a berendezés létrehoz, használ és sugározhat is rádiófrekvenciás energiát, és ha nem ezen utasítások szerint telepítik
és használják, akkor zavarhatja a rádiós kommunikációt.
Az azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítésnél
nem okoz zavart. Ha ez az eszköz nem zavarja a rádiós
vagy a televíziós jelek vételét (ezt a készülék kikapcsolásával és visszakapcsolásával lehet ellenőrizni), akkor a felhasználónak azt ajánljuk, hogy az alábbi lépések egyikével
próbálja meg megszüntetni a zavart:
·

Módosítsa a vevőantenna irányát vagy helyét.

·

Gondoskodjon a berendezés és a vevő megfelelőbb
elválasztásáról.

·

Csatlakoztassa az eszközt a vevőétől eltérő áramkörrel
táplált hálózati aljzatba.

·

Ha segítségre van szüksége, kérjen tanácsot a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Az olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket a
megfelelőségért felelős partner nem hagyott kifejezetten jóvá, érvényteleníthetik a berendezés működtetésére való jogosultságot.
Ez az eszköz megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles rádióeszközökre vonatkozó RSS szabványainak.
A működtetésnek az alábbi két feltételnek kell megfelelnie:
1.

Az eszköz nem okozhat interferenciát.

2.

Az eszköznek mindenfajta interferenciának ellen kell
állnia, beleértve az eszköz nem kívánt működését
okozó interferenciát is

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes:
1.

l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.

l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

E készülék megfelel egy szabályozatlan környezetre meghatározott FCC/IC expozíciós határértékeknek, továbbá
megfelel az FCC Rádiófrekvenciás (RF) expozíciós irányelveknek és az RSS-102 IC Rádiófrekvenciás (RF) expozíciós
irányelveknek. Úgy kell telepíteni és működtetni e készüléket, hogy emberi testtől legalább 20 cm-es távolságra
legyen a sugárzási forrás.
Déclaration de la FCC et d'IC sur l'exposition aux radiations
Cet appareil est conforme à la norme RSS102 de la FCC/
IC relative aux limites d'exposition aux radiations dans un
environnement non contrôlé. Vous devez installer et utiliser
cet appareil en respectant une distance minimale de 20 cm
entre votre corps et &!'élément rayonnant.

Vifa Denmark A/S
Mariendalsvej 2A
DK - 8800 Viborg
vifa.dk

A maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a
40°C-ot.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat letölthető a
www.vifa.dk/support címről.

A Vifa Denmark A/S kijelenti, hogy az Oslo (VIFA060)
termék, amely a Bluetooth rádió adó-vevőt tartalmazza,
megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvnek.

Firmware verzió:
Megegyező vagy későbbi, mint a System/2.0.3
és aBT/2.3

Az RF frekvenciatartomány 2402-2480 MHz-es sugárzott
teljesítménye kisebb, mint 10 dBm.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1

Olvassa el ezeket az utasításokat.

2

Tartsa be ezeket az utasításokat.

3

Ügyeljen minden ﬁgyelmeztetésre.

4

Kövesse az összes utasítást.

5

Ne használja a készüléket víz közelében.

6

Csak száraz ruhával tisztítsa.

7

Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak
megfelelően telepítse a készüléket.

8

Ne használja radiátor, hősugárzó, kandalló és egyéb
más készülék közelében (erősítőt is beleértve), ami
hőforrásként üzemel, vagy hőt termel.

9

Csak földeléssel ellátott fali aljattal töltse a hangszórót A földelt csatlakozót arról ismeri fel, hogy két,
egymással szemben lévő oldalon egy-egy fém nyelv
lóg be a csatlakozó aljzatba. Földelt csatlakozóra az
Ön biztonsága érdekében van szükség. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik az aljzatba, forduljon egy
villanyszerelőhöz az elavult aljzat cseréjéhez.

10 Védje a tápkábelt minden sérüléstől. Figyeljen arra, hogy
ne lépjen rá, ne csípje be (pl. bútorok közé). Különösen
ﬁgyeljen arra, hogy ne törjön meg a tápkábel azon részére, ami rögtön a csatlakozó után található.
11 Csak a gyártó megfogalmazásának megfelelő
tartozékokat használja.
12 Kizárólag a gyártó által megadott vagy a készülékkel együtt
értékesített kocsival, állvánnyal, konzollal vagy
asztallal használja. Ha a mozgatáshoz kocsit
használ, óvatosan járjon el a mozgatásnál,
hogy elkerülje a személyi sérüléseket.
13 Húzza ki a készüléket a villámlás idején, vagy ha
hosszú ideig nem használja.

20 Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben tartja, akkor az robbanást vagy gyúlékony
folyadék/gáz szivárgását eredményezheti.
21 Az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak való
kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz
szivárgást idézhet elő.
22 A termékcimke a termék alján található.
23 VIGYÁZAT: Robbanásveszély az akkumulátor helytelen cseréje esetén. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
24 FIGYELEM: Az akkumulátort (akkumulátorcsomagot
vagy a beszerelt akkumulátort) ne tegye ki túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek.
25 FIGYELEM: A fődugónak hozzáférhetőnek kell maradnia.
26 Tartsa a minimális távolságokat 1 cm-re a készülék körül
a megfelelő szellőzés érdekében.
27 A szellőzést nem szabad akadályozni a nyílások letakarásával olyan tárgyakkal, mint például újság, terítő,
függöny stb.
28 Figyelmet kell fordítani az akkumulátor újrahasznosításának környezetvédelmi szempontjaira.
29 A berendezés használható trópusi és/vagy mérsékelt
éghajlaton.
30 Robbanásveszély áll fent, ha az akkumulátort
helytelenűl helyettesíti.
FIGYELEM:
•

A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

14 Az szervizelést szakképzett szervízzel végeztesse. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon
megsérült, mint például a tápkábel vagy a dugó károsodott, folyadék ömlött a készülékre,tárgy esett a készülékbe,a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve,
a készülék nem működik megfelelően, nem kapcsol
be, hiba miatt leáll.

•

Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például
vázákat a készülékre.

•

Ne nyissa ki a készüléket. Nincsenek felhasználó által
szervizelhető alkatrészek. Áramütés veszélye.

•

A készüléket nem szabad kitenni fröccsenésnek vagy
csepegésnek.

15 A hálózati áramellátásból való teljes áramtalanításhoz
húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból.

•

Nem szabad nyílt lángforrásokat, például gyertyát
helyezni a készülékre.

16 Fontos! Ezt a berendezést nem szabad lágy
alátámasztáson használni (pl. ágy, kanapé).
17 A fali aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
18 Az akkumulátor tűzbe történő dobása, vagy mechanikus
aprítása/vágása robbanást okozhat.
19 A szélsőséges hőmérséklet, amelynek az akkumulátort ki lehet tenni használat közben 10°C - 45ºC,
tároláskor -20°C - 40ºC, szállításnál 10ºC - 45ºC.
Legalacsonyabb légnyomás 86-106 Kpa 2000 m-nél.

A háromszög belsejében lévő villám és
nyílfej egy ﬁgyelmeztető jel, amely
ﬁgyelmezteti Önt a terméken belüli
veszélyes feszültségre

A háromszögben található felkiáltójel egy
ﬁgyelmeztető jel, amely ﬁgyelmezteti Önt
a termékhez kapcsolódó fontos utasításokról.

Jól választott
Multi-room. Multi-user. Multi-source.
A Copenhagen 2.0 része a Vifa HOME rendszernek,
amely az otthon minden sarkát lefedi,
a legjobb hangélményért.
Élvezze!
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Más nyelvű kézikönyvekért látogasson el a www.vifa.dk/support webhelyre

Nem boldogul a használattal?
Látogasson el a www.muzixgroup.com/vifa/tamogatas webhelyre, a
használatot demonstráló videókért.
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DOBOZ TARTALMA

Vifa Copenhagen hangszóró
Tápkábel a töltéshez
AUX 3.5 mm mini jack vezeték
Porvédő vászontáska.

,,

KEZELŐŐOSZERVEK
Állapotjelző
Hangerő növelés
Hangerő csökkentés
Vifa PLAY gomb
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Bekapcsoló
gomb

Tápcsatlakozó

Csatlakozás
gomb

AUX optikai &
analóg bemenet

Akkumulátor
státuszjelző

USB csatlakozó

Reset gomb

Vifa LINK

,,

KEZDOŐő LÉPÉSEK

1

2

Csatlakoztassa hangszóróját a tápkábel segítségével egy
konnektorhoz.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, az állapotjelző és a hangszóró bekapcsolódásáig. Ezután várjon 1 percet,
amíg a készülék elindul. Az indítási folyamat végét az állapotjelző
gyors fehér villogásból pulzáló fehér villogásra váltása jelzi.
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CSATLAKOZÁS WI-FI HÁLÓZATHOZ
Töltse le az ingyenes Vifa HOME alkalmazást, és kövesse az alkalmazásban
található utasításokat. Ha többet szeretne megtudni más lehetőségekről,
mint például a számítógép használata a telepítéshez, látogasson el a
www.muzixgroup.com/vifa/tamogatas oldalra.

Beállítás során csatlakoztathatja a hangszórót elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.
Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a Wi-Fi hálózat jelszavával. Ha a
Copenhagen csatlakozott, akkor az állapotjelző fehérre vált, és elkezdtheti
a zene közvetítését a hangszóróra.
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BLUETOOTH CSATLAKOZÁS
Röviden nyomja meg a csatlakoztatás gombot az állapotjelző
kék villogásáig. Készülékén aktiválja a Bluetooth csatlakozást, majd
csatlakozzon a VIFA_BTxxxxxx eszközre.

14:52

Bluetooth
Bluetooth

VIFA_BTxxxx

Not Connected

TM

Az állapotjelző kékre vált ha a csatlakozás megtörtént.
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VEZETÉKES CSATLAKOZÁS
Vezetékes csatlakozáshoz csatlakoztassa a jack/optikai kábelt, vagy az USB meghajtót.
Az állapotjelző a vezetékes lejátszást zöld fénnyel jelzi.

AUX 3.5 mm mini jack
vagy optikai kábel
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USB meghajtó

Vifa®PLAY
A Vifa PLAY gomb azonnali hozzáférést biztosít a kedvenc zenéihez/
rádióállomásaihoz.
Csatlakoztassa a Copenhagen hangszórót Wi-Fi hálózathoz, majd nyomja
meg és tartsa lenyomva a Vifa PLAY gombot az előre beállított rádióállomások lejátszásának megkezdéséhez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Vifa PLAY gombot a következő előre
beállított rádióállomásra való ugráshoz.
A Vifa PLAY beállítását a Vifa HOME alkalmazás segítségével módosíthatja.

BBC Radio 1

Radio
Paradise
USA

BBC Radio 6

MEGJEGYZÉS: Az előre beállított rádióállomások csak akkor működnek, ha a TuneIn elérhető
az Ön országában.
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SZÜNET/NÉMÍTÁS
Nyomja meg a Vifa PLAY gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/némításához.
Nyomja meg újra a lejátszás folytatásához/némítás feloldásához.

12

Vifa®LINK
Vifa LINK - lehetővé teszi a különböző Vifa HOME hangszórók összekapcsolását egy diszkrét gombnyomással.
Röviden nyomja meg a Vifa LINK gombot, hogy összekapcsolja a hangszórót
egy másik Vifa HOME hangszóróval.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Vifa LINK gombot a kapcsolat
megszakításához.
Kettőnél több Vifa HOME hangszóró összekapcsolásához használja a Vifa HOME
alkalmazást.
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VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOKRA
A Copenhagen szoftverének visszaállítása gyári alapbeállításokra.
A gyári alapbeállításokhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló és a
csatlakozás gombokat az állapot jelző Piros-Zöld-Kék felvillanásáig.
Engedje el a gombokat, és a Copenhagen gyári alapbeállításra kerül
– a gyári alapbeállítás után az ÖSSZES FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS ELVÉSZ.
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COPENHAGEN ÚJRAINDÍTÁSA
A Copenhagen lefagyása esetén alkalmazandó
A Copenhagen újraindításához röviden nyomja meg a reset gombot,
ami az akkumulátor indikátor alatt található.
A gomb megnyomásához használjon hegyes tárgyat pl: gemkapocs
- a felhasználói beállítások nem vesznek el.
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VIFA R2 TÁVIRÁNYÍTÓ- TARTOZÉK
A Vifa R2 távirányító lehetővé teszi, hogy könnyedén vezérelhesse
Copenhagen hangszóróját a helyiség bármely pontjából.

Némítás / Némítás feloldás

Előző

Hangerő növelés

Következő

Hangerő csökkentés
Vifa®PLAY

Vifa®LINK

A Vifa R2 távirányító nem tartozéka a Copenhagen hangszórónak.
További információ a Vifa R2 távirányító megvásárlásáról: www.muzix.hu
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SPECIFIKÁCIÓK
Megnevezés

Vifa HOME - Copenhagen vezetéknélküli hangszóró

Műszaki jellemzők

Bluetooth® Wireless Technology
Qualcomm® aptX™ HD audio
Wi-Fi B/G/N, 2.4GHz
Apple AirPlay
DLNA kompatibilitás
DSP jel feldolgozás
Lítium-ion akkumulátor
Kiegyensúlyozott mélysugárzó
6 csatornás nagy teljesítményű erősítő

Meghajtóegységek
Magas

2 X 28 mm Vifa szövet lágy dóm sugárzó
neodímium mágnessel.

Középsugárzó

2 X 50 mm Vifa egység alumínium kúppal
és neodímium mágnessel.

Mélysugárzó

2 X 80 mm Vifa lapos szendvics szerkezetű
membránnal, alukúppal és neodímium mágnessel.
Erőkiegyenltett technológia, mechanikusan
rögzített 180fokos eltolással működő iker
mélysugárzók, 4 passzív radiátorral megtámogatva.

Frekvencia tartomány
Bemeneti feszültség
Max. teljesítmény felvétel
Készenléti energiafogyasztás

50Hz - 20kHz @ +/- 3 dB
100-240V ~ 50/60Hz
160 watt
Kevesebb, mint 0.5 watt

Kimenet

USB 5 volt / 2,1A

Csatlakozás

Bluetooth® Wireless Technology
Qualcomm® aptX™ HD audio
Wi-Fi Direct
Wi-Fi hálózat
Vezetékes optikai vagy analóg (3.5 mm mini-jack)
USB meghajtó

Méretek Ma/Szé/Mé
Nettó tömeg
Keret
Rács burkolat

268 mm / 362 mm / 90 mm
4.65 kg
Egyrészes öntött alumínium ház
Egyedi készítésű Kvadrat textíl
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REGISZTRÁCIÓ ÉS VÉDJEGYEK
Javasoljuk, hogy regisztrálja termékét a www.vifa.dk/register weboldalon.

A ”Made for iPod”,”Made for iPhone”, és “Made for iPad” címke azt jelzi, hogy
az elektronikai tartozékot kifejezetten iPod, iPhone és iPad készülékkel való
használatra tervezték, és a gyártó tanúsítja, hogy a termék megfelel az Apple
által előírt követelményeknek. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék
működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfelelésért.
Kérjük, vegye ﬁgyelembe, hogy ennek a tartozéknak az iPod, iPhone vagy iPad
használatával történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, és Retina az
Apple Inc. védjegye, illetve bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban. Az iPad Air, iPad mini, és Lighting az Apple Inc. In Japan
védjegye. Az “iPhone” védjegyet az Aiphone K.K. szolgáltatja.
Az AirPlay iPhone, iPad és iPod touch készülékekkel működik az iOS 4.3.3 vagy
újabb verzióval, Mac OS X Mountain Lion vagy újabb verzióval, valamint PC-vel
iTunes 10.2.2 vagy újabb verzióval. Támogatja az iOS 7 vagy újabb verzióját a
vezeték nélküli tartozékkonﬁguráció használatával.
A Spotify szoftverhez a harmadik féltől származó
licencek megtalálhatók:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
ÉLVEZZE A ZENEI ÉLMÉNYT A SPOTIFY CONNECT SEGÍTSÉGÉVEL
1.

Csatlakoztassa Copenhagen 2.0 hangszóróját Wi-Fi hálózathoz

2.

Nyissa meg a spotify alkalmazást a hangszóróval azonos WiFi hálózaton
lévő telefonján, tabletjén vagy laptopján

3.

Indítson el egy zeneszámot, és navigáljon az elérhető eszközökhöz

4.

Válassza ki a Copenhagen 2.0 hangszóróját a lejátszáshoz
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A Wi-Fi CERTIFIED™ logó a
Wi-Fi Alliance tanusító jele.

A Bluetooth kereskedelmi név és
emblémája a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonában álló bejegyzett védjegyek.
Ezeket a márkákat a Vifa Denmark A/S
licenc alapján használja.

A Qualcomm a Qualcomm Incorporated
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban, amelyet jelen dokumentum
engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm
Technologies International, Ltd. védjegye
az Egyesült Államokban és más
országokban, amelyetjelen dokumentum
engedéllyel használ.

Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más
országokban.

A Google Play és a Google Play logó
a Google Inc. védjegye.

A Vifa®HOME, Vifa®PLAY, Vifa®LINK
és logóik a Vifa Denmark A/S védjegyei.
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További információért kérjük, látogasson el a weboldalunkra
www.muzixgroup.com/vifa

Ez a leírás újrahasznosított papírból készült.
Környezetbarát - akárcsak a skandinávok.

