HELSINKI
Használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Információk a biztonságos használathoz
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Húzza ki a készüléket vihar idején,
vagy ha hosszabb ideig nem használja.
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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.
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Olvassa el ezeket az utasításokat.
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Tartsa be ezeket az utasításokat.
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Figyeljen a biztonsági ﬁgyelmeztetésekre
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Kövesse az összes utasítást.
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Ne használja a készüléket víz közelében.
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Csak száraz ruhával tisztítsa.
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Ne takarja le a szellőző nyílásokat, és a
hangszórót a gyártó utasításainak
megfelelően telepítse.
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Ne használja radiátor, hősugárzó, kandalló
és egyéb más készülék közelében
(erősítőt is beleértve), ami hőforrásként
üzemel, vagy hőt termel.
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• A tűz és az áramütés kockázatának
Csak földeléssel ellátott fali aljattal töltse
csökkentése érdekében ne tegye ki a
a hangszórót A földelt csatlakozót arról
készüléket esőnek vagy nedvességnek.
ismeri fel, hogy két, egymással szemben
lévő oldalon egy-egy fém nyelv lóg be a
• Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat,
csatlakozó aljzatba. Földelt csatlakozóra az
például vázákat a készülékre.
Ön biztonsága érdekében van szükség.
• Ne nyissa ki a készüléket. Nincsenek
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik az
felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
aljzatba, forduljon egy villanyszerelőhöz
az elavult aljzat cseréjéhez.
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Győződjön meg róla, hogy a tápkábel
sértetlen, nincs rajta sérülés.
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Csak a gyártó által küldött tartozékokat
használja.

12

Ha a mozgatáshoz kocsit használ,
akkor győződjön meg arról, hogy
a hangszórót megfelelően
rögzítette, hogy elkerülje a
személyi sérülést.

FIGYELEM:

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 utasításokra.
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Jól választott
Vifa Helsinki. A hangszóró annak, aki értékeli
az egyedülálló északi dizájnt és az autentikus hangzást.
Ezt a kézikönyvet az intuitív használatra terveztük, a hangszóró
használatának részletezésével - mint például, hogyan
lehet vezeték nélkül villámgyorsan csatlakozni.
Élvezze!

TERMÉKKEZELÉS

Helsinki hosszú életre készül. A minőségi zenei teljesítmény
biztosítása érdekében kerülje az esőt, nedvességet, a magas
páratartalmat vagy a hőforrásokat, amelyek károsíthatják a
terméket. A rendeltetésszerű használat 5 - 40°C (40 - 105°F)
hőmérséklet tartományban van.
Tisztítás
A Vifa terméket gyönyörű és tartós Kvadrat textil borítja. Távolítsa el
a foltokat egy szöszmentes ruhával óvatosan húzva, vagy használjon
szöszgörgőt a szösz eltávolításához a textilből.

Soha ne használjon porszívót, mert károsíthatja a textil mögötti
hangszóróegységeket.
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HELSINKI
FUNKCIÓI

GOMBOK ÉS JELZÉSEK A HELSINKIN

Hangerő növelés
Hangerő csökkentés
NFC terület

Aux analóg bemenet
Akkumulátor töltő csatlakozó
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Multigomb
& állapotjelző

MULTIGOMB ÉS ÁLLAPOTJELZŐ
Helsinki bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a multigombot, amíg az állapotjelző
fehérre nem vált.
Helsinki kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a multigombot, az állapotjelző
villogásáig. Ezután engedje el.
Helsinki alvó mód
Ha 3 percig egyik gombot se nyomja meg, vagy a jelbemeneten
nem érkezik jel, a Helsinki alvó üzemmódba kerül.
Az állapotjelző ezt fehér pulzálással jelzi.
Állapotjelző jelzései
FEHÉR - Nincs aktív csatlakozás
KÉK - Bluetooth csatlakozás
ZÖLD - AUX csatlakozás
PIROS - Hibajelzés
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AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A teljes töltés 3-4 órát vesz igénybe. Első használat előtt, kérjük
minimum 4 órát töltse a hangszórót. Tartsa a Helsinkit töltőn,
ha a közelben található fali aljzat. Az intelligens
energiagazdálkodás a legjobb állapotban tartja az akkumulátort.
Töltés közben ﬁgyelheti a folyamatot:
Piros jelzés
Akkumulátor töltöttsége 5% alatt
Sárga jelzés
Akkumulátor töltöttsége 5 és 80% között
Zöld jelzés
Akkumulátor töltöttsége 80% felett
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KAPCSOLÓDÁS A
HELSINKIHEZ

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

1
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14:52

Bluetooth
Bluetooth

VIFA_BTxxxx

Paired

1.

A Helsinki bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a multigombot, amíg az állapotjelző fehérre nem vált.

2.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a multigombot, az állapotjelző
kék villogásáig.

3.

Engedélyezze a Bluetooth párosítását a készüléken, és
válassza ki a Vifa BTxxxxxx-t Bluetooth-eszközként.

4.

Az állapotjelző kékre vált, amikor létrejön a kapcsolat.
Indíthatja a zenelejátszást.
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BLUETOOTH CSATLAKOZÁS NFC-VEL
NFC képes készülék esetén
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NFC
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NFC

1.

A Helsinki bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a multigombot, amíg az állapotjelző fehérre nem vált.

2.

Az NFC terület a hangerőgombokon található.

3.

Aktiválja az NFC funkciót a készüléken. Érintse mobilkészüléke
NFC érzékelős területét a Helsinki NFC területéhez, majd fogadja
el a párosítást a készüléken.

4.

Az állapotjelző kékre vált, amikor létrejön a kapcsolat.
Indíthatja a zenelejátszást.
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VEZETÉKES CSATLAKOZÁS
1

2

3

1.

Bekapcsoláshoz tartsa nyomja a multigombot, amíg
az állapotjelző fehérre nem vált.

2.

Csatlakoztassa a vezetéket a hátoldalon, és indítsa el
a zenelejátszást a készülékéről.

3.

Az állapotjelző zöldre vált, ha a lejátszás engedélyezve van
az eszközről.

Helsinki előnyben részesíti a Bluetooth-ot
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HIBAELHÁRÍTÁS

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Gyári alapbeállítások
Helsinki szoftverének a visszaállítása gyári alapbeállításokra.
Gyári beállítások visszaállításához nyomja meg, és tartsa lenyomva
a multigombot és a hangerő növelés illetve csökkentés gombokat az
állapotjelző piros villanásáig.
Engedje el a gombokat, és Helsinki gyári alapbeállításra kerül.
Kérjük, vegye ﬁgyelembe, hogy a gyári alapbeállítás után az
ÖSSZES FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS ELVÉSZ.
Firmware frissítéshez keresse fel a
www.muzixgroup.com/vifa oldalt, a további információkért.
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HELSINKI VISSZAÁLLÍTÁSA

Reset

Visszaállítás
Lefagyás esetén alkalmazandó
A Helsinki újraindításához röviden nyomja meg a visszaállítás
gombot (a hangszóró alján, a gumiláb alatt található).
A felhasználói beállítások nem vesznek el.

Ha olyan problémákat tapasztal, amelyek nem szerepelnek
a kézikönyvben, kérjük, keresse fel a
www.muzixgroup.com/vifa címet
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SPECIFIKÁCIÓK
Megnevezés

Hordozható vezetéknélküli hangszóró

Műszaki jellemzők

Bluetooth 4.0 aptX
AUX 3.5 mm mini-jack
NFC
Lítium Ion akkumulátor
Kiegyensúlyozott mélysugárzó
DSP crossover optimalizált alacsony torzítás
és nagy pontosság
4 csatornás digitális PurePath erősítő

Meghajtóegységek
Teljes sávszélességű

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

Mélysugárzó

2 x 60 mm Vifa egység lapos szendvics kúppal
és neodímium mágnessel. Mechanikusan
hátrafelé erősített kiegyensúlyozott
konﬁgurációval, melyet 2 passzív
radiátor támogat.

Frekvencia tartomány

58 Hz – 18 kHz @ +/-3db

Bemeneti feszültség, adapter
Adapter gyártó

100 Volt - 240 Volt 50/60 Hz 600mA Max
Ten Pao International Ltd,
Model S024WM1200180

Bemeneti feszültség, hangszóró
Készenléti energiafogyasztás

12VDC,1800mA
Kevesebb, mint 0.5 watt az akkumulátor
teljes töltöttsége esetén

Csatlakozás

Bluetooth aptX
AUX 3.5 mm mini-jack

Méretek Ma/Szé/Mé
Nettó tömeg
Keret
Burkolat
Szövet

156 mm / 210 mm / 70 mm
1.4 kg
Egyrészes alumínium
Megerősített polikarbonát
Egyedi készítésű Kvadrat textil
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TÁMOGATÁS
Vifa Alkalmazás
Elérhető egy alkalmazás az Ön Vifa Helsinkijéhez.
További információk kerülnek bejelentésre a
www.muzixgroup.com/vifa oldalon
Regisztrálja Helsinkijét
Javasoljuk, hogy regisztrálja a térmékét a www.vifa.dk/support oldalon.
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VÉDJEGYEK
A vifa termékei megfelelnek a
vonatkozó irányelveinek, beleértve
a RoHS irányelveit - lásd a termék címkéjét a további regionális
szabályozási jóváhagyásokhoz.

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

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.
© 2013 CSR plc és a csoportjába tartozó vállalatok. Az aptX® jel
és az aptX embléma a CSR plc vagy a csoportjába tartozó
valamely vállalat védjegye, és bejegyzett védjegy lehet
egy vagy több államban.
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További információért kérjük, látogasson el a weboldalunkra
www.muzixgroup.com/vifa

