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Комплектація

Технічна інформація

Зовнішній вигляд продукції

Система “Hands free”

Інсталяція

Роз’єм AUX-IN

Система Bluetooth

Заряджання мобільних пристроїв

Живлення: 15 W

CSR 4.0+EDR, A2DP AVRCP, APTX

Explorer x 1 шт.
Акумуляторний
кабель x 1 шт.

Літій-полімерний акумулятор з можливістю перезарядки
6000 міліампер-год.
Час програвання – 6 годин на макс. гучності, статус басів:
на повну

БЕЗДРОТОВИЙ ДИНАМІК

EXPLORER
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Hi-Fi цифровий підсилювач, захист від спотворень

Інструкція користувача
x 1 шт.

Шнур AUX x 1 шт.

IPXS, захист від бризок

Функція HFC – виклики у режимі Hands Free

Портативний зарядний пристрій з можливістю
перезарядки SV/1A з USB-портом для мобільних
пристроїв
Гарантійний талон x 1

Кріплення x 1 шт.
РОЗМІРИ: 80x197x69 (мм) / 3.15x7.76x2.72 дюймів

Натисніть кнопку Power, щоб розпочати заряд
мобільних пристроїв. Можна вимкнути кнопку
Power через 5 секунд після старту під час
заряду.

Вага: 710 г/0.71 кг/1.562 фунтів/25.04 унцій

Dreamwave Audio USA, LLC
www.godreamwave.com
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Усунення несправностей

UKR
Версія Bluetooth:
Bluetooth чіп:
Підтримує:

4.0 +EDR
CSR
A2DP, AVRCP. APTX.
Hi-Fi цифровий підсилювач,
захист від спотворень
Бездротовий мікрофон
SV/1A акумулятор
IPXS, захист від бризок
15W
70Hz-18kHz
75dB

Ступінь захисту (IP):
Потужність:
Частотна характеристика:
Співвідношення
сигнал/шум:
Тип акумулятора:
Літій-полімерний 6000mAh
Тривалість програвання:
6 годин при макс. гучності
Параметри:
H80xW197Xd69 (mm) / 3.15x7.76.2.72 inch
Вага:
710g/0.71 KG/1.562 lb/25.04 oz

• 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 аудіо, під’єднавши динамік до
пристрою Bluetooth за допомогою кабеля 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 «Explorer»).
b. Переконайтеся, що гучність не встановлено на мінімальну.
с. Відрегулюйте відстань між динаміком та пристроєм
Bluetooth, переконайтеся, що відстань не перевищує 10
метрів.
d. Вимкніть динамік та знову увімкніть його для
перезавантаження.
е. Очистити пункт «З’єднання» на пристрої Bluetooth.
f. Для ізолювання, закрийте інші пристрої Bluetooth.
g. Повторно з’єднайте динамік з пристроєм Bluetooth.
4. Якщо проблема виникає під час з’єднання через
Bluetooth або Aux-in, зв’яжіться зі Службою підтримки
користувачів компанії DreamWave електронною поштою.

