BT410 Bluetooth Speaker
(integrovaná funkce pro handsfree telefonování)

Uživatelská příručka
Výstraha:

1) Ilustrace slouží pouze pro referenci.
2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu produktů,
ale design a technologie produktů se může bez upozornění změnit
(veškerá práva na interpretaci této příručky si vyhrazuje společnost
Lenovo (Beijing) Co., Ltd.).

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker.
Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Obsah balení:

1. BT410 Bluetooth Speaker

2. Nabíjecí kabel USB

3. Příručka

4. Záruční list

Důležité bezpečnostní pokyny:
Před použitím produktu si pečlivě pročtěte bezpečnostní pokyny
a řiďte se jimi.
2. Nenechávejte tento produkt ve vlhkém prostředí, na přímém
slunečním světle nebo v blízkosti ohně.
3. Nepoužívejte produkt v blízkosti vody.
4. Nepokládejte produkt do blízkosti zařízení vyzařujících teplo, jako
jsou radiátory, klimatizace či sporáky.
5. Používejte doporučené napájecí napětí.
6. Bez povolení produkt nerozebírejte.
7. V případě nesprávné výměny baterie může dojít k výbuchu.
Vyměňujte baterii pouze za stejný či odpovídající typ.
8. Nenechávejte produkt na místech, kde bude vystaven slunečními
svitu, dešti, kapkám vody nebo horkému či vlhkému prostředí.
9. V rámci ochrany svého zdraví i zvukového vybavení poslouchejte
hudbu při přiměřeném nastavení hlasitosti.
10. Když napájecí kabel nepoužíváte, odpojte jej.
1.
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Přehled produktu:
 Červená a zelená kontrolka
napájení
 Tlačítko napájení
 Tlačítko snížení hlasitosti
 Tlačítko zvýšení hlasitosti
 Modrá kontrolka párování
Bluetooth
 Tlačítko pro párování s telefonem
 Mikrofon
 3,5mm vstupní zvukový konektor
 Nabíjecí port micro USB

Technická data:
Výstupní výkon: 2 W
Frekvenční odezva: 120 Hz – 20 kHz
Reproduktorová jednotka: 4 Ω
Citlivost: 600 mV
CMIIT ID: xxxxxxxxxx

Zkreslení: ≤10 %
SNR: >65 dB
Příkon: USB/DC 5 V
Rozměry produktu: 88 × 88 ×
41 mm

Poznámka: Výše uvedená data slouží pouze pro referenci. Produkt
vyhovuje normám Q/HDLCS033-2010.

Dobíjení baterie:
1. Tento produkt je vybaven vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií.
Připojte nabíjecí USB kabel k volnému USB portu (PC/Mac nebo
USB napájecí adaptér).
2. Při nízkém stavu nabití baterie se rozsvítí červená kontrolka.
3. Během nabíjení reproduktoru pomalu bliká zelená kontrolka. Po
dokončení nabíjení zůstane zelená kontrolka svítit.
4. Pokud dojde k úplnému vybití baterie, nelze produkt zapnout,
dokud jej znovu alespoň částečně nenabijete.
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Reproduktor spárovaný se zařízením Bluetooth (první
připojení):
1. Ujistěte se, že je produkt dostatečně nabitý nebo že je připojen ke
zdroji napájení.
2. Stiskněte tlačítko napájení
.
3. Rozsvítí se zelená kontrolka napájení a zabliká modrá kontrolka
párování Bluetooth.
4. Zapněte zařízení Bluetooth (například mobilní telefon) do režimu
vyhledávání (stejně, jako kdybyste v telefonu vyhledávali nové
zařízení Bluetooth).
5. V seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí položka „LENOVO
BT410“.
6. Vyberte položku „LENOVO BT410“. Pokud budete vyzváni k zadání
párovacího kódu, zadejte „0000“.
7. Modrá LED kontrolka přestane blikat a zůstane svítit modře. To
značí úspěšné spárování.
8. Zkontrolujte zařízení Bluetooth, abyste se ujistili, že připojení
proběhlo úspěšně.
9. Stisknutím tlačítka napájení
vypněte produkt. Pokud nebude
přijat žádný zvukový zdroj, produkt se automaticky vypne po
uplynutí 30 minut.

Pozor:
 Chcete-li produkt připojit k jinému zařízení Bluetooth, musíte
nejprve ukončit aktuální připojení Bluetooth. Podržením klávesy
vstupte do režimu vyhledávání nového zařízení a párování.
 Když je produkt restartován, automaticky se standardně znovu
připojí ke dříve spárovanému zařízení. Pokud se automatické
připojení nezdaří, je třeba provést připojení ručně.
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 Bluetooth reproduktor bude přehrávat hudbu ještě chvíli po vypnutí
napájení. Jedná se o normální chování produktu po nepřetržitém
používání. Nemějte žádné obavy!
 Snažte se při použití produktu vyhnout rušení ze strany jiných
zařízení Bluetooth.

Pokyny k používání funkce handsfree telefonování:
1. Přijetí příchozího hovoru – stiskněte tlačítko .
2. Odmítnutí příchozího hovoru – stiskněte tlačítko a držte ho
dobu 3 sekund.
3. Zavěšení – stiskněte tlačítko .

po

Popis LED kontrolek:
Vypnutí – zelená kontrolka napájení zhasne
Zapnutí – zelená kontrolka napájení se rozsvítí
Režim vyhledávání Bluetooth – modrá kontrolka Bluetooth bliká
Úspěšné párování Bluetooth – modrá kontrolka Bluetooth se rozsvítí
Slabá baterie – červená kontrolka napájení se rozsvítí
Baterie se nabíjí – zelená kontrolka napájení pomalu bliká
Baterie je nabita – zelená kontrolka napájení se rozsvítí

Pokyny k používání režimu AUX IN:
1. Zapojte jeden konec 3,5mm stereofonního zvukového kabelu do
konektoru „Aux in“ na zadní straně tohoto produktu.
2. Připojte druhý konec stereofonního zvukového kabelu ke
konektoru pro připojení sluchátek na externím zvukovém zařízení.
3. V tuto chvíli můžete k úpravě hlasitosti používat pouze ovládací
prvky externího zařízení, nikoli tlačítka pro snížení či zvýšení
hlasitosti na reproduktoru.
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Kompatibilita Bluetooth reproduktoru:
Produkt podporuje tři typy Bluetooth protokolů:
A2DP – Protokol pro přenos zvuku přes rozhraní Bluetooth
HSP – Protokol sluchátek
HFP – Handsfree protokol

Odstraňování problémů:
Problém

Řešení

Reproduktor nepřehrává
hudbu.

Zkontrolujte, zda proběhlo správně
párování a připojení mezi zařízením
Bluetooth a reproduktorem.

Při spuštění reproduktoru
nesvítí žádná kontrolka.

Ujistěte se, že je baterie dostatečně
nabita.

Zvuk je zkreslený.

Snižte hlasitost reproduktoru nebo
zařízení Bluetooth.

Nelze přijmout příchozí
hovor.

Zkontrolujte, zda proběhlo správně
párování a připojení mezi zařízením a
reproduktorem.

Zařízení Bluetooth nemůže
najít položku „Lenovo
BT410“.

Ujistěte se, že jsou reproduktor a
zařízení Bluetooth správně spárovány.

Produkt po připojení k
zařízení Bluetooth
nepřehrává hudbu.

Zkuste zařízení Bluetooth odpojit a
poté jej znovu připojit ručně.

Ujistěte se, že reproduktor není
připojen k jinému zařízení Bluetooth
(reproduktory nelze spárovat s více
zařízeními současně).
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