Vifa

Reykjavik
Használati útmutató

Doboz tartalma

1x Reykjavik hangszóró
+ Hordozó táska

USB-C vezeték
Biztonsági figyelmeztetések
és garancia
Használati útmutató

Karbantartás és figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•

Ne tegye ki a készüléket sugárzó hőnek és magas páratartalomnak
Hegyes, éles tárgyak megkarcolhatják a készüléket
Tisztításhoz használjon száraz rongyot
Ne tegye ki a készüléket erős vegyszereknek és mágneses mezőnek
Ne nyissa föl a készüléket.
Nem rendeltetésszerű használat és szakszervizen kívüli javítás
garanciavesztést von maga után.
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Gombok és jelzések
Hívás fogadás/elutasítás
Némítás/Szünet
Multigomb állapotjelzővel
Hangerő csökkentés/növelés

Reset gomb
Akkumulátor státuszjelző
USB-C Töltő csatlakozó
AUX csatlakozó
Sárga: Sztereó

Link gomb beépített
állapotjelzővel

Zöld: Bal csatorna
Piros: Jobb csatorna

Állapotjelző
Pulzáló fehér: Alvó üzemmód (Ha 3 percig inaktív a jelbemenet, vagy nem
nyom meg gombot a Reykjavikon, akkor alvó üzemmódba kerül. További 27
perc elteltével a Reykjavik kikapcsol.)
Villogó fehér: A mikrofon le van némítva.
Kék: A Reykjavik Bluetooth-on keresztül csatlakozik egy készülékhez.
Zöld: A Reykjavik vezetéken keresztül csatlakozik egy készülékhez.
Villogó zöld: Bejövő hívás a készüléken.
Piros: Figyelmeztető jelzés.
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Be- és kikapcsolás

A kikapcsoláshoz nyomja meg
és tartsa lenyomva a
multigombot, az állapotjelző
fehér villogásáig.

A Reykjavik bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a
multigombot (megnyomása nagyobb
erőkifejtést igényelhet), amíg az
állapotjelző fehérre nem vált.

Akkumulátor töltése

Zöld: 95% felett

Töltéshez csatlakoztassa az USB-C
kábelt a hangszóróhoz, majd USB
hálózati adapterhez vagy
számítógéphez.

Villogó zöld: 80 és 95% között

Villogó sárga: 15 és 80% között

Az akkumulátor státuszjelzője
mutatja a töltési folyamatot.

Villogó piros: 15% alatt

Az akkumulátor teljes feltöltéséhez kb. 3-4 órányi töltés szükséges.
Javasoljuk, hogy a hangszórót első alkalommal több mint 4 órán át töltse.
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hálózati adapter nem tartozéka a terméknek.
Ha nincs a hangszóróhoz töltő csatlakoztatva, és a töltöttség 5% alatt van, akkor
az akkumulátor státuszjelzője pirosan világít.
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Bluetooth csatlakozás

A Reykjavik bekapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
a multigombot, az állapotjelző
fehér világításáig.

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

Engedélyezze a Bluetooth
párosítását a készülékén, és
válassza ki a VIFA_REYXXXXXX
eszközt Bluetooth-eszközként.

Az állapotjelző kékre vált, amint
létrejön a Bluetooth kapcsolat.

* Zene lejátszása közben nyomja meg a Némítás/Szünet
gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez.
5

Vezetékes csatlakozás

Csatlakoztassa a vezetéket
(a = USB-C vagy b = AUX)
és indítsa el a zenelejátszást a
készülékéről.

A Reykjavik bekapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
a multigombot, az állapotjelző
fehér világításáig.

Az állapotjelző zöldre vált,
ha a vezetékes lejátszás
engedélyezve lett.

* Zene lejátszása közben nyomja meg a Némítás/Szünet
gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez.
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Hívás kihangosítás

Bejövő hívás fogadása
Az állapotjelző zölden villog.
Nyomja meg röviden a
Fogadás/Elutasítás gombot.

Hívás befejezése
Röviden nyomja meg a
Fogadás/Elutasítás gombot.

Bejövő hívás elutasítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a Fogadás/Elutasítás gombot.

Hívás elnémítása
Hívás közben röviden nyomja
meg a Némítás/Szünet gombot
a mikrofon némításához.
Az állapotjelző fehéren villog, ha
a mikrofon ki van kapcsolva.
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Két Reykjavik csatlakoztatása (TWS)

Győződjön meg róla, hogy
mindkét Reykjavik hangszóró be
van kapcsolva.

Ha mindkét hangszóró
összekapcsolódik, a Link jelzők
sárgává válnak, jelezve, hogy
sztereó hangszórókként
kapcsolódnak.

Röviden nyomja meg a Link
gombot az elsődleges
hangszórón, a Link gomb sárga
villogásáig.
Ismételje meg a másodlagos
hangszórón is.

* Ha a másodlagos hangszóró csatlakozik, akkor szinkronba kerül az elsődleges
hangszóróval. A Bal/Jobb csatornára való váltáshoz nyomja meg röviden a Link
gombot. A párosítás megszakításához tartsa lenyomva a Link gombot.

Visszaállítás
Ha a hangszóró valamilyen okból
kifolyólag lefagy, újra tudja indítani
a RESET gomb megnyomásával.
A gomb megnyomására használjon
hegyes tárgyat (pl: gemkapocs).
Nyomja meg a RESET gombot egy
hegyes tárgyal az állapotjelző
kikapcsolásáig, majd engedje el. A
hangszóró újraindul.
*A felhasználói beállítások nem vesznek el.
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Jótállás
A kötelező jótállás tartama 12 hónap. A jótállási időszak a számlán szereplő
dátumtól érvényes. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő megrendelő a hibás
termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt
érvényesíthet. A termék meghibásodása esetén a PTK. irányadó szabályozása
érvényes. Ha a termék meghibásodásában a megrendelő terhelő karbantartási
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség
teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a megrendelő
köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett,
vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
A jótállás nem vonatkozik az akkumulátorokra és a nem rendeltetésszerű
használat, rongálás, külső mechanikai sérülés során keletkezett károkra.
Előre nem bejelentett, és utánvételes csomagokat
nem áll módunkban fogadni.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül a készüléken
változtatásokat eszközöljön.
Kizárólagos magyarországi márkaképviselet:

Muzix Group Kft.
1139, Budapest, Fáy utca 20.
www.muzixgroup.com

Támogatás
Hibaelhárítás
Ha olyan problémát tapasztal, amely nem szerepel ebben a
használati leírásban, látogasson el a
www.muzixgroup.com/vifa/tamogatas weboldalra.
Regisztrálja Reykjavikját
Javasoljuk, hogy regisztrálja hangszóróját a
www.vifa.dk/support webhelyen

9

Muzix Group Kft.
1139, Budapest, Fáy utca 20.
www.muzixgroup.com
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