Комплектація

Зовнішній вигляд продукції

Роз’єм AUX-IN

Система “Hands free”

Індикатор заряду

Запуск акумулятора

Злегка натисніть на кнопку «Power» для
перевірки ємності заряду акумулятора.

БЕЗДРОТОВИЙ
ДИНАМІК

Коли пристрій заряджається, індикаторні
світлодіоди активуються та блиматимуть
один за одним, поки всі 5 світлодіодів не
буде увімкнено.

Bluetooth та Функція NFC

SURVIVOR

Заряджання пристроїв

ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА

Індикаторні
діоди
5 вимкнено
1 увімкнено
2 увімкнено
3 увімкнено
4 увімкнено
5 увімкнено
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акумулятора
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Світлодіодний ліхтарик
Натисніть та утримуйте кнопку «Power»
(живлення); для переходу в режим SOS
(швидке блимання) натисніть знову для
вимкнення (solid onSOSOFF)

Dreamwave Audio USA, LLC
www.godreamwave.com

Технічна інформація

Живлення: 30 Вт
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Функція ліхтаря,
Яскравість діодів:
100-110 люмен

CSR 4,0+EDR, A2DP
AVRCP, APTX

Літій-полімерний
акумулятор, 12000
міліампер-год., час
роботи на макс.
гучності з full bass –
7 годин

2 динаміки
широкого
діапазону,
2 динаміки для
високих частот,
Цифровий
підсилювач,
Система усунення
викривлень звуку

Функція
ближнього
бездротового
зв’язку

Функція
зовнішнього
акумулятора для
перезаряджання
мобільних
пристроїв через
USB шнур (5V/1A)

Функція “Hands
Free”

Захист від крапель
води (ІРХ5)
Розмір: 174 х 390 х
130 мм /6,85 х
15,35 х 5,12 дюйм.

Вага: 3300 г / 3,3 кг

JP

FR

DE

RU

UKR
Версія Bluetooth:
4,0 + EDR
Bluetooth чіп:
CSR
Підтримує:
A2DP, AVRCP, APTX NFC , Hi-Fi
цифровий підсилювач, захист від викривлення
звуку, бездротовий мікрофон, 5V/1A акумулятор,
400 А джерело живлення для зарядки
автомобільного акумулятора, 110 лм LED ліхтарик
з SOS-сигналом
Рівень захисту:
IPX5, захист від бризок
Живлення:
30 Вт
Частотна характеристика: 50 Гц – 18 кГц
Коефіцієнт «сигнал/шум»: 75 дБ
Тип батареї: Літієво-іонна, 12000 міліампер-год.
Час відтворення: 7 год. на макс. гучності
Розміри: 174 х 390 х 130 мм / Вага: 3300 г

1. Переконайтеся,
що
в
акумуляторі
залишається більше 50% заряду (повинні
світитися як мінімум 3 індикатори).
2. Підключити кабель для запуску від
зовнішнього джерела. Червоний затискач
підключається до клеми «+», чорний – до
клеми « - » на акумуляторі.
3. Підключити кабель для запуску від
зовнішнього джерела до пристрою Survivor.
Підключіть відповідний кінець кабелю для
запуску від зовнішнього джерела до «роз’єму
Jump Start» на пристрої Survivor.
4. Тепер ви можете запустити двигун, якщо
двигун не запускається, від’єднайте затискачі,
зачекайте не менш ніж 10 секунд та
спробуйте запустити двигун повторно.
5. Відключити кабель для запуску від
зовнішнього джерела від пристрою, через 10
секунд після того, як двигун автомобіля буде
успішно запущено. Після цього, зніміть
затискачі з клем акумулятора

Усунення несправностей
• Застосовується До: Всіх Bluetooth-динаміків компанії
DreamWave
• Виконайте такі кроки, якщо при програванні через
Bluetooth, звук відтворюється з перериванням,
сторонніми шумами або викривленням.
1. Спробуйте
відтворити
інші
звукові
файли.
Переконайтеся, що звук з того самого пристрою
відтворюється коректно, під час прослуховування крізь
навушники.
2. Якщо причину неможливо усунути за допомогою кроку
1, спробуйте прослуховувати звук з пристрою Bluetooth,
використовуючи кабель Aux-in. Це допоможе виявити
причину проблеми (Bluetooth з’єднання або ні). Не
забудьте спочатку відключити Bluetooth з’єднання.
3. Якщо проблема виникає тільки в разі з’єднання через
Bluetooth, здійсніть наступні дії:
а. Переконайтеся, що ви підключили цей динамік (виберіть
зі списку на вашому Bluetooth пристрої, пункт «Elemental»).
b. Переконайтеся, що гучність не встановлено на
мінімальну.
с. Відрегулюйте відстань між динаміком та пристроєм з
Bluetooth, переконайтеся, що відстань не перевищує 10
метрів.
d. Вимкніть динамік та знову увімкніть його для
перезавантаження.
е. Очистити пункт «З’єднання» на пристрої з Bluetooth.
f. Для ізолювання, закрийте інші пристрої з Bluetooth.
g. Повторно з’єднайте динамік з пристроєм, оснащеним
системою Bluetooth.
4. Якщо індикаторні діоди під час зарядки світяться, але
акумулятор НЕ має повного заряду батареї.
а. Акумулятор заряджено на 60% для зберігання, коли він
довго не використовується.
b. Вимкніть адаптер з розетки та повторно увімкніть його в
порт для перезарядки пристрою (DC IN 15V).
5. Пристрій не вмикається при натисканні на кнопку
«Power».
a. Увімкнено режим «Захист від низької напруги», а
пристрій вимкнено з розетки.
b. Увімкніть адаптер в роз’єм «порт для перезарядки
пристрою (DC IN 15V).
6. Якщо проблема виникає під час з’єднання через Bluetooth
або Aux-in, зв’яжіться зі Службою підтримки Користувачів
електронною поштою.

