GO

PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

Instrukcja obsługi
Important !
Aby odtwarzać dźwięk poprzez system Bluetooth, najpierw
musisz upewnić się, że Go V2 jest podłączony do zasilania lub
akumulator jest naładowany.
Następnie należy sparować go z urządzeniem Bluetooth.

Wejście audio

Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj Go V2 przez 4
godziny.
W czasie ładowania dioda LED
będzie świecić kolorem
pomarańczowym, a po całkowitym naładowaniu
zacznie
świecić kolorem zielonym.
Naciśnij przycisk
, aby wybrać wejście audio.
Na tylnej ściance urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączanie urządzenia analogowego.
Dioda LED zaświeci się kolorem zielonym sygnalizując, że wybrane
zostało wejście audio.

Dobre rady
Automatyczne wyłączanie zasilania
Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk
zasilania
wciśnij na sekundę lub dłużej.

Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania

Konfiguracja systemu Bluetooth
Naciśnij przycisk

Migająca kolorem czerwonym dioda LED informuje, że napięcie
akumulatora jest zbyt niskie i Go V2 przejdzie w stan czuwania, w
ramach którego odtwarzanie nie jest możliwe. Ta dioda będzie migać
przez 30 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

, aby wybrać wejście Bluetooth.

Parowanie urządzenia w standardzie NFC

Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu
włączony jest system Bluetooth.
, umieszczon1. Przyłóż urządzenie NFC do logo
ego na wierzchu Go V2.
2. Go V2 włączy tryb automatycznego parowania i na
urządzeniu powinno pojawić się wskaźnik „Go V2”.

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone
automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Go V2.

NFC

Parowanie manualne
1. Wciśnij na 2 sekundy przycisk

, aby włączyć tryb parowania
Bluetooth. Migająca kolorem niebieskim dioda LED
sygnalizuje tryb parowania.
2. W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz
system Bluetooth i sparuj go z Go V2 (może trzeba będzie zajrzeć
do instrukcji obsługi urządzenia).
Pomyślne sparowanie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem, a
niebieska dioda LED
przestanie migać.

Parowanie drugiego urządzenia
Aby sparować inne urządzenie, wciśnij na 2 sekundy przycisk
, aby
włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z
instrukcjami.

Ładowanie przez port USB
Go V2 może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń
przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to
rozładowanie akumulatora.

! Bezpieczeństwo akumulatora
Go V2 posiada akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania,
zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50OC.
Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może
wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie
akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w
których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy
doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać akumulator w optymalnej
kondycji.

