S-series S7

Supported Format MP3
From -5 °C to 40 °C
Operating
Temperature
Bluetooth
3.0

Technische Daten
Display
Batterie

*Product appearance, function and specification might change without
prior notice.

LINE-IN
Audio in (AUX)

Safety when working with the device

MP3/WMA/APE/
FLAC/WAV

1. Read the enclosed safety instructions.
2. To use the product, read the most recent version of the manual, which is
available for download at: http://bml-electronics.com
3. Printing errors reserved.

Authorized representative:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Prague 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

DE
Eigenschaften des Produktes

1. Bluetooth
2. Hands-free-Unterstützung, anrufen mithilfe eingebauten Mikrofones
3. Unterstützung zum Abspielen von Musik im Format MP3 von Micro SD
-Karten
4. Eingebaute hochqualitative Lithium-Batterie. Aufladen mithilfe eines
USB micro-Ports
5. Wecker
6. Stereolautsprecher
7. Modernes Design

LED
Abspieldauer: Max. 4 ~ 6 Stunden
* Je nach Lautstärkeneinstellung
Max. Eingang
(L) 300mV+ (R) 300mV
Audioausgang
2x 5W
MP3-Datenfluss
8 kbps – 320 kbps
Geräuschpegel
Max. 85 dB
Tonverzerrung
< 0.55 %
MP3

Unterstützte
Formate
Betriebstemperatur
Bluetooth

Von -5 °C bis 40 °C
3.0

*Das Produktaussehen, die Funktion und Spezifikation kann sich ohne Voranküdigung ändern.

Sicherheit bei der Verwendung des Geräts

1. L esen Sie die angeschlossenen Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Für die richtige Handhabung mit dem Produkt lesen Sie die aktuellste
Version der Bedienungsanleitung, die hier zum Download angeboten
wird: http://bml-electronics.com
3. Druckfehler vorbehalten.

Ausschließlicher Importeur der BML:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com
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Tastenbeschreibung
Bluetooth-Regime – durch Drücken nehmen Sie das Gespräch
entgegen oder beenden es.
Mp3 und Bluetooth-Regime – durch Drücken beginnen / beenden Sie das Abspielen der Musik.
LINE – IN-Regime – durch Drücken pausieren Sie das Abspielen
der Musik.
Radio – durch Drücken und Halten beginnen Sie den Sendersuchlauf. Durch kurzes Drücken speichern Sie den Sender.

EN
Product Features

1. Bluetooth
2. Supports hands-free calling with built-in microphone
3. Mp3 playback via USB or microSD card
4. B
 uild-in high-quality lithium battery, charged via Micro USB port
5. Customizable alarm
6. Stereo speakers
7. Modern design

Durch Drücken schalten Sie in das jeweilige Regime um: Zeit →
Datum → Wecker → Bluetooth → Mp3 → FM Radio → Line up

Bluetooth mode – Press to accept or reject a call.
Mp3 and Bluetooth mode – Press to play or pause music.
Line-in mode – Press to pause music.
Radio – Press and hold to search for stations. Tap to save station
as a preset.
Press to cycle through modes: Time → Date → Alarm → Bluetooth
→ Mp3 → FM radio → Line-in
Bluetooth mode – Press to play previous track
MP3 mode – Press to play previous track. Press and hold to rewind.
Radio – Press to select previous station.
Bluetooth mode – Press to play next track.
Mp3 – Press to play next track. Press and hold to fast forward.
Radio – Press to select next station.

Press repeatedly to increase volume.

Charging the Device

1. Speaker can be charged using the USB cable connected to USB charger
or other device.
2. Charge via USB with max. 5V.
3. Speaker has built-in rechargeable lithium battery.
4. Can be charged using the AC adapter or a computer. Charging time is
around 5 hours.
5. When not using the speaker for an extended period of time, recharge the
battery at least every 2 months to maintain its maximum capacity.

Controls

1. Setting the Time
Time is displayed when turning on the speaker. Press
to choose
between 12/24 hour mode. When pressing and holding “MODE” the date
begins flashing. In this mode you can adjust: Year → Date (MM/DD) → Time.
to make changes. Changes are saved automatically when inaPress
ctive for 5 seconds.
2. Setting the Alarm
Press and hold “MODE” to set the alarm. Select the desired time by pressing
. Tapping the “MODE” button navigates to the turn alarm on/
to turn on/off the alarm and confirm by pressing
off setting. Press
“MODE”.
Note: The speaker allows you to set your own alarm melody. On the SD card,
create a folder called “Alarm”. Transfer your desired track to the folder. Insert
the SD card into the device.
3. Bluetooth Mode
Repeatedly press the “MODE” button and choose Bluetooth mode. When
selected the word “Blue” is displayed along with an audio beep. Turn on
Bluetooth on the player (mobile phone/computer/MP3 layer). Locate “BML
S7” in the list of available devices and connect.
to change tracks and Vol+ Vol- to control the volume. Press
Press
to start/pause playback. The same button is also used to receive or
place a call.
4. MP3
Mp3 mode is only available when a microUSB card or USB drive is inserted.
to select the track you want and press and hold to rewind/
Press
fast forward.
5. Radio
Press
the select the radio station. Pressing and hold
to automatically find and save available FM stations and tap to saved the station
currently being played. To improve recpetion, connect the USB/Micro USB
cable.
6. Line-in mode
Play music using a wired connection. After connecting an AUX cable to the
speaker it automatically switches to Line-in playback. Press Vol+ Vol- to adjust the volume and press
to pause.

FAQ
No Power
No sound
or distorted
sound

Check the battery is charged.
Check the DC 5V is not damaged and is securely plugged into the device and a power source.
Check the volume level is above 0 and not muted.
Check that the music file is not corrupted.
Check the battery is charged.

Battery
Line-in
Audio in (AUX)
MP3/WMA/
APE/FLAC/WAV

LED
Playback Time: Max 4 ~ 6 hours
* Depending on volume level
Max. input
(L) 300mV+ (R) 300mV
Power Output
2x 5W
MP3 Bit Ratetok
8 kbps – 320 kbps
Signal Noise Ratio (SNR) Max. 85 dB
Signal Distortion
< 0.55 %

Popis tlačítek
Bluetooth režim - Stiskem přijmete nebo ukončíte hovor.
Mp3 and Bluetooth režim – Stiskem zahájíte / pozastavíte přehrávání hudby.
LINE – IN režim – Stiskem pozastavíte přehrávání hudby.
Rádio – Stiskem a podržením zahájíte vyhledávání stanic. Krátkým
stiskem uložíte stanici.
Stiskem přepínáte jednotlivé režimy: Čas → Datum → Budík →
Bluetooth → Mp3 → FM rádio → Line - in
Bluetooth režim – Stiskem přehrajete poslední skladbu.
MP3 režim – Stiskem přehrajete poslední skladbu. Stiskem a podržením přetáčíte skladbu zpět.
Rádio – Stiskem vyberete předchozí stanici.
Bluetooth režim – Stiskem přehrajete následující skladbu.
Mp3 – Stiskem přehrajete následující skladbu. Stiskem a podržením přetáčíte skladbu vpřed.
Rádio – Stiskem vyberete následující stanici.

Durch wiederholtes Drücken drehen Sie leiser.
Durch wiederholtes Drücken drehen Sie lauter.

Aufladen

1. L aden Sie ausschliesslich mithilfe der Originalkabeln auf.
2. Laden Sie über USB mit max. 5V auf.
3. Der Lautsprecher hat einen eingebauten Lithiumakku.
4. Es kann mit einem Adapter oder Computer aufgeladen werden. Die Dauer
zum vollständigen Laden bewegt sich ungefähr um 5 Stunden herum.
5. Sollten Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die
Batterie wenigstens einmal in zwei Monaten auf, um die maximale Kapazität zu erhalten.

Bedienung

1. Zeiteinstellung
Nach dem Einschalten des Lautsprechers erscheint auf dem Display die Zeit.
wählen Sie zwischen dem 12/24 Regime.
Durch Drücken der Taste
Nach Drücken und Halten der Taste „Mode“ beginnt das Datum zu blinken.
In diesem Regime können Sie folgendes einstellen: Jahr → Datum (MM/TT)
durch. Bei Inaktivität
→ Zeit. Die Änderung führen Sie mithilfe von
wird nach 5 Sek. alles automatisch gespeichert.
2. Wecker
Drücken und halten Sie die Taste „Mode“ für die Weckereinstellung. Stellen
ein. Durch kurzes Drücken von
Sie die gewünschte Zeit mithilfe von
„Mode“ gehen Sie zur Möglichkeit Einschalten/Ausschalten des Weckers.
schalten Sie den Wecker ein/aus und bestätigen es
Mit den Taste
mit der Taste „Mode“.
Anmerkung: Der Lautsprecher ermöglicht ein Einstellen einer eigenen Weckmelodie. Auf der SD-Karte erstellen Sie einen Ordner mit der Bezeichnung
“Alarm“. In diesen Ordner speichern Sie Ihre gewünschte Melodie. Die SD
-Karte legen Sie in den Lautsprecher ein.
3. Bluetooth-Regime
Durch wiederholtes Drücken der Taste „Mode“ wählen Sie das Bluetooth-Regime. Bei richtiger Einstellung erscheint auf dem Display „Blue“ und
es ertönt ein Signal. Schalten Sie Bluetooth auf dem Abspielgerät ein (Mobiltelefon/Computer/MP3-player). Suchen Sie „BML S7“ in der Liste der zur
Verfügung stehenden Geräte und verbinden Sie das Mobiltelefon.
wechseln Sie zwischen den Musikstücken, miDurch Drücken von
ttels Vol+ Vol- ändern Sie die Lautstärke. Mit der Taste
beginnen/
beenden Sie das Abspielen. Mit der gleichen Taste beginnen/beenden Sie
ein Gespräch.
4. MP3
Das Mp3-Regime steht nur nach dem Einlegen einer Micro-SD-Karte zur
wählen Sie das gerade abVerfügung. Durch Drücken der Taste
zuspielende Musikstück, durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück vor/zurück.
5. Radio
Durch Drücken der Tasten
wählen Sie den Sender. Durch Drücken
findet und speichert der Lautsprecher den zur
und Halten der Taste
Verfügung stehenden FM-Sender automatisch, durch kurzes Drücken speichern Sie den gerade gespielten Sender. Zur Verbesserung der Klangqualität verbinden Sie ein USB-/Micro-USB-Kabel.
6. LINE-IN-Regime
Dieses Regime ermöglicht ein Abspielen der Musik mithilfe einer Kabelverbindung. Nach dem Verbinden des AUX-Kabels schaltet sich der Lautsprecher automatisch auf das Abspielen im LINE-IN-Regime um. Mit den Tasten
Vol+ Vol- können Sie die Lautstärke regulieren. Ein Stoppen des Abspielens
möglich.
ist mittels

FAQ
Speisung

Technical Parameters
Display

1. Bluetooth
2. Podpora hands-free volání pomocí vestavovaného mikrofonu
3. Podpora přehrávání hudby ve formátu MP3 z Micro SD karet
4. Zabudovaná vysoce kvalitní lithiová baterie. Nabíjení pomocí USB micro
portu
5. Budík
6. Stereo reproduktory
7. Moderní design

Bluetooth-Regime – durch Drücken spielen Sie das letzte Musikstück ab.
MP3-Regime – durch Drücken spielen Sie das letzte Musikstück
ab. Durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück zurück.
Radio – durch Drücken wählen Sie den zuletzt gespielten Sender.
Bluetooth-Regime – durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab.
Mp3 – durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab.
Durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück vor.
Radio – durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab.
Durch Drücken und Halten spielen Sie das Musikstück vor.

Button Description

Press repeatedly to decrease volume.

Vlastnosti produktu

Kein Ton
oder
verzerrter Ton

Kontrollieren Sie die Batterie, ob sie geladen ist.
Kontrollieren Sie, ob der DC 5V – Verbindungsstecker
nicht beschädigt ist und korrekt an die Energiequelle
angeschlossen ist.
Kontrollieren Sie die Lautstärke, ob sie nicht vollständig gedämpft ist.
Kontrollieren Sie die Musikdatei, ob sie nicht beschädigt ist.
Kontrollieren Sie die Batterie, ob sie geladen ist.

Opakovaným stiskem snižujete hlasitost.
Opakovaným stiskem zvyšujete hlasitost.

Nabíjení zařízení

1. Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z libovolné USB
nabíječky či jiného zařízení.
2. Nabíjejte skrze USB s max. 5V.
3. Reproduktor má vestavěnou lithiovou nabíjecí baterii.
4. L ze nabíjet z adaptéru nebo počítače. Doba do úplného nabití se pohybuje okolo 5 hodin.
5. Pokud reproduktor delší dobu nevyužíváte, nabíjejte baterii alespoň jednou za dva měsíce pro zachování maximální kapacity.

Ovládání

1. Nastavení času
Po zapnutí reproduktoru se na displeji objeví čas. Stiskem kláves
volíte mezi 12/24 režimem. Po stisku a podržení tlačítka „Mode“ začne
datum blikat. V tomto režimu můžete upravit: Rok → datum (MM/DD) →
. Uložení proběhne automaticky, při
čas. Změnu provádíte pomocí
neaktivitě, po 5 s.
2. Budík
Stiskněte a podržte tlačítko „Mode“ pro nastavení budíku. Nastavte požadovaný čas pomocí
. Krátkým stiskem „Mode“ přejděte do možnosti
zapněte/vypněte budík a potvrďzapnutí/vypnutí Budíku. Tlačítky
te tlačítkem „Mode“.
Pozn. Reproduktor umožňuje nastavení vlastní melodie budíku. Na SD kartě
vytvořte složku s názvem “Alarm“. Do složky nahrajte Vámi požadovanou
melodii. SD kartu vložte do reproduktoru.
3. Bluetooth režim
Opakovaným stiskem tlačítka „Mode“ vyberte režim Bluetooth. Při správném nastavení se na displeji zobrazí „Blue“ a ozve se zvukový signál. Zapněte Bluetooth na přehrávači (mobilní telefon/počítač/MP3 přehrávač). Vyhledejte „BML S7“ v seznamu dostupných zařízení a připojte mobilní telefon.
přepínáte skladby, pomocí Vol+ Vol- ovládáte hlasitost.
Stiskem
spustíte/pozastavíte přehrávání. Stejným tlačítkem také
Tlačítkem
přijmete/položíte hovor.
4. MP3
Mp3 režim je dostupný pouze po vložení SD micro karty. Stiskem tlačítek
volíte právě přehrávanou skladbu, stiskem a podržením přetáčíte
skladbu.
5. Rádio
Stiskem kláves
vybíráte stanici. Stiskem a podržením tlačítka
reproduktor automaticky nalezne a uloží dostupné FM stanice, krátkým
stiskem uložíte právě přehrávanou stanici. Pro zvýšení kvality poslechu připojte USB/Micro USB kabel.
6. Line-in režim
Tento režim umožňuje přehrávat hudbu pomocí kabelového připojení. Po
zapojení AUX kabelu se reproduktor automaticky přepne do režimu Line in přehrávání. Tlačítky Vol+ Vol- můžete upravovat hlasitost. Pozastavení
.
přehrávání je možné pomocí

FAQ
Napájení
Žádný zvuk nebo
zkreslený zvuk

Zkontrolujte baterii, zda je nabitá.
Zkontrolujte, zda DC 5V konektor není poškozen a je
řádně připojen ke zdroji energie.
Zkontrolujte úroveň hlasitosti, zda není zcela ztlumena.
Zkontrolujte hudební soubor, jestli není poškozený.
Zkontrolujte baterii, zda je nabitá.

Technické parametry
Displej
Baterie
Line-in
Audio in (AUX)
MP3/WMA/APE/
FLAC/WAV

LED
Čas přehrávání: Max 4 ~ 6 hodin
* Podle úrovně hlasitosti
Max. vstup
(L) 300mV+ (R) 300mV
Zvukový výstup
2x 5W
MP3 datový tok
8 kbps – 320 kbps
Hlučnost
Max. 85 dB
Zkreslení zvuku
< 0.55 %

Podporované
formáty
Provozní teplota
Bluetooth

Bezpečnosť´ pri práci so zariadením

MP3
Od -5 °C do 40 °C
3.0

*Vzhled produktu, funkce a specifikace se mohou měnit bez předchozího
oznámení.

1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte najaktuálnejšiu verziu
manuálu, ktorá je na stiahnutie na stránce: http://bml-electronics.com
3. Tlačové chyby vyhradené.

Splnomocnený zástupca:

Bezpečnost při práci se zařízením:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

Zplnomocněný zástupce:

Właściwości produktu

1. P
 ozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu,
která je ke stažení na stránce: http://bml-electronics.com
3. Tiskové chyby vyhrazeny.
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com
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Vlastnosti produktu

1. Bluetooth
2. Podpora hands-free volania pomocou vstavaného mikrofónu
3. Podpora prehrávania hudby vo formáte MP3 z Micro SD kariet
4. Zabudovaná vysoko kvalitná lítiová batéria. Nabíjanie pomocou USB
micro portu
5. Budík
6. Stereo reproduktory
7. Moderný design

1. Bluetooth
2. Funkcja telefonowania hands-free za pomocą wbudowanego mikrofonu
3. Funkcja odtwarzania muzyki w formacie MP3 z kart Micro SD
4. Wbudowana litowa bateria wysokiej jakości. Ładowanie za pomocą wejścia micro USB
5. Budzik
6. Głośniki stereo
7. Nowoczesny dizajn

Opis przycisków

Bluetooth režim - Stlačením prijímate alebo ukončíte hovor.
Mp3 and Bluetooth režim – Stlačením spustíte / pozastavíte prehrávanie hudby.
Line – in režim – Stlačením pozastavíte prehrávanie hudby.
Rádio – Stlačením a podržaním zahájite vyhľadávanie staníc. Krátkym stlačením uložíte stanicu.
Stlačením prepínate jednotlivé režimy: Čas → Dátum → Budík →
Bluetooth → Mp3 → FM rádio → Line - in
Bluetooth režim – Stlačením prehráte nasledujúcu skladbu.
MP3 režim – Stlačením prehráte poslednú skladbu. Stlačením
a podržaním pretáčate skladbu naspäť.
Rádio – Stlačením vyberiete predchádzajúcu stanicu.
Bluetooth režim – Stiskem přehrajete následující skladbu.
Mp3 – Stlačením prehráte nasledujúcu skladbu. Stlačením a podržaním pretáčate skladbu vpred.
Rádio – Stlačením vyberiete nasledujúcu stanici.

Opakovaným stlačením zvyšujete hlasitosť.

Napájanie

1. N
 abíjajte výhradne pomocou originálneho kábla.
2. Nabíjajte prostredníctvom USB s max. 5V.
3. Reproduktor má vstavanú lítiovú nabíjaciu batériu
4. Možno nabíjať z adaptéra alebo počítača. Doba potrebná do úplného
nabitia sa pohybuje okolo 5 hodín.
5. V prípade, že reproduktor dlhšiu dobu nevyužívate, nabíjajte batériu aspoň raz za dva mesiace pre zachovanie maximálnej kapacity.

Ovládanie

1. Nastavenie času
Po zapnutí reproduktoru sa na displeji objaví čas. Stlačením klávesov
volíte medzi 12/24 režimom. Po stisku a podržaní tlačidla „Mode“
začne dátum blikať. V tomto režimu môžete upraviť: Rok → dátum (MM/DD)
. Uloženie prebehne automa→ čas. Zmenu vykonávate pomocou
ticky, pri nečinnosti, po 5 s.
2. Budík
Stlačte a podržte tlačidlo „Mode“ pre nastavenie budíka. Nastavte požadovaný čas pomocou
. Krátkym stlačením „Mode“ prejdite do možnosti
zapnite/vypnite budík a pozapnutia/vypnutia Budíka. Tlačidlami
tvrďte tlačidlom „Mode“.
Pozn. Reproduktor umožňuje nastavenie vlastnej melódie budíka. Na SD
karte vytvorte zložku názvom “Alarm“. Do zložky nahrajte Vami požadovanú melódiu. SD kartu vložte do reproduktoru.
3. Bluetooth režim
Opakovaným stlačením tlačidla „Mode“ vyberte režim Bluetooth. Pri správnom nastavení sa na displeji zobrazí „Blue“ a ozve sa zvukový signál. Zapnite Bluetooth na prehrávači (mobilný telefón/počítač/MP3 prehrávač).
Vyhľadajte „BML S7“ zozname dostupných zariadení a pripojte mobilný
telefón.
prepínate skladby, pomocou Vol+ Vol- ovládate hlasiStlačením
tosť. Tlačidlom
spustíte/pozastavíte prehrávanie. Rovnakým tlačidlom takisto prijmete/položíte hovor.
4. MP3
Mp3 režim je dostupný iba po vložení SD micro karty. Stlačením tlačidiel
volíte práve spustenú skladbu, stlačením a podržaním skladbu
pretáčate.
5. Rádio
Stlačením kláves
vyberáte stanicu. Stlačením a podržaním tlačítka
reproduktor automaticky nájde a uloží dostupné FM stanice, krátkym stlačením uložíte práve hrajúcu stanicu. Pre zvýšenie kvality počúvania
pripojte USB/Micro USB kábel.
6. Line-in režim
Tento režim umožňuje prehrávať hudbu pomocou káblového pripojenia. Po
zapojení AUX kábla sa reproduktor automaticky prepne do režimu LINE-IN
prehrávania. Tlačidlami Vol+ Vol- môžete upravovať hlasitosť. Pozastavenie
.
prehrávania je možné pomocou

FAQ
Napájanie
Žiadny zvuk
alebo skreslený
zvuk

Skontrolujte batériu, či je nabitá.
Skontrolujte, či nie je poškodený DC 5V konektor a či je
riadne pripojený k zdroju energie.
Skontrolujte úroveň hlasitosti, či nie je úplne stlmená.
Skontrolujte hudobný súbor, či nie je poškodený.
Skontrolujte batériu, či je nabitá.

Technické parametre
Displej
Batéria
Line-in
Audio in (AUX)
MP3/WMA/APE/
FLAC/WAV
Podporované
formáty
Prevádzková
teplota
Bluetooth

LED
Čas prehrávania: Max 4 ~ 6 hodín
* Podľa úrovne hlasitosti
Max. vstup
(L) 300mV+ (R) 300mV
Zvukový výstup
2x 5W
MP3 dátový tok
8 kbps – 320 kbps
Hlučnosť
Max. 85 dB
Skreslenie zvuku
< 0.55 %
MP3
Od -5 °C do 40 °C
3.0

*Vzhľad produktu, funkcie a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

1. U
 ważnie przeczytaj załączone instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
2. W celu właściwego posługiwania się produktem przeczytaj najbardziej
aktualną wersję instrukcji obsługi, która jest dostępna do pobrania na
stronie: http://bml-electronics.com
3. Błędy w druku zastrzeżone.

Wyłączny dystrybutor produktów BML na terenie UE:
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com
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Popis tlačidiel

Opakovaným stlačením znižujete hlasitosť.

Środki bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem

HU
Termék funkciói

1. Vezeték nélküli Bluetooth üzemmód
2. Kihangosító funkció tiszta hanggal, visszhang nélkül
3. Mp3 lejátszása USB-ről, vagy memóriakártyáról
4. Beépített kiváló minőségű lítium akkumulátor, amelyet Micro USB kábellel lehet tölteni
5. Ébresztőóra funkció
6. Sztereó és Hifi hangzás
7. Divatos dizájn

Tryb Bluetooth – Wciskając przycisk ukończysz rozmowę.
Tryb Mp3 & Bluetooth režim – Wciskając przycisk rozpoczniesz /
zatrzymasz odtwarzanie muzyki.
Tryb LINE - IN – Wciskając przycisk zatrzymasz odtwarzanie muzyki.
Radio – Wciskając i przytrzymując przycisk rozpoczniesz wyszukiwanie stacji. Krótkim przyciskiem zapiszesz stację.
Za pomocą przycisku możesz przełączać się między poszczególnymi trybami: Godzina → Data → Budzik → Bluetooth → Mp3 →
radio FM → Line up
Tryb Bluetooth – Za pomocą przycisku odtworzysz ostatnie nagranie.
Tryb MP3 – Wciskając przycisk odtworzysz ostatní utwór. Wciskając i przytrzymując przycisk przewiniesz utwór do tyłu.
Radio – Wciskając przycisk wybierzesz poprzednią stację.
Tryb Bluetooth – Wciskając przycisk odtworzysz następny utwór.
Mp3 – Wciskając przycisk odtworzysz następny utwór. Wciskając i
przytrzymując przycisk przewiniesz utwór do przodu.
Rádio – Stlačením vyberiete nasledujúcu stanici.

Gombok

Wielokrotnie wciskając przycisk możesz zmniejszać głośność .

Eszköz töltése

Wielokrotnie wciskając przycisk możesz zwiększać głośność.

Zasilanie

1. Ł adować należy jedynie za pomocą oryginalnego kabla.
2. Proszę ładować przez USB z maks. 5V
3. Głośnik ma wbudowaną litową baterię.
4. Ładowanie możliwe jest za pomocą ładowarki lub komputera. Czas
pełnego naładowania wynosi około 5 godzin.
5. Jeżeli przez dłuższy czas nie korzystasz z głośnika, ładuj jego baterię przynajmniej raz na dwa miesiące, aby zachować jej maksymalną wydajność.

Obsługa

1. Ustawienia czasu
Po włączeniu głośnika na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym
możesz dokonywać wyboru między
czasie. Za pomocą przycisków
trybami 12/24. Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz przycisk „Mode“ data zacznie
migać. W tym trybie możesz edytować: Rok → datę (MM/DD) → godzinę.
. Do zapisu ustawień dojdZmiany dokonasz za pomocą przycisków
zie automatycznie – przy braku aktywności po 5 s.
2. Budzik
Aby ustawić budzik, wciśnij i przytrzymaj przycisk „Mode“. Pożądany czas
. Wciskając krótko przycisk „Mode“
możesz ustawić za pomocą
przejdziesz do możliwości włączenia / wyłączenia Budzika. Przyciskam
możesz włączyć / wyłączyć budzik, potwierdzając przyciskiem
„Mode“.
Uwaga: Głośnik umożliwia ustawienie indywidualnej melodii budzika. Na
karcie SD utwórz folder o nazwie „Alarm“. Do folderu wgraj wybraną melodię. Kartę SD włóż do głośnika.
3. Tryb Bluetooth
Wielokrotnie wciskając przycisk „Mode“ możesz wybrać tryb Bluetooth.
Przy właściwym ustawieniu na ekranie wyświetli się napis „Blue“ i zabrzmi
sygnał dźwiękowy. Włącz Bluetooth na odtwarzaczu (telefon komórkowy/
komputer/odtwarzacz MP3). Na liście dostępnych urządzeń wyszukaj „BML
S7“i podłącz telefon komórkowy.
możesz przełączać się między utworami, za
Wciskając przycisk
pomocą Vol+ Vol- możesz ustawiać poziom głośności. Przyciskiem
uruchomisz / zatrzymasz nagrywanie. Tym samym przyciskiem możesz
również przyjąć / odrzucić połączenie.
4. MP3
Tryb Mp3 jest dostępny jedynie po wprowadzeniu karty micro SD. Wciskając przyciski
możesz wybierać aktualnie odtwarzany utwór; wciskając i przytrzymując przycisk przewijasz utwór.
5. Radio
Wciskając przyciski
możesz wybrać stację. Wciskając i przytrzymując przycisk
głośnik automatycznie znajdzie i zapisze dostępne stacje FM; krótko wciskając przycisk zapiszesz właśnie odtwarzaną stację. Dla
podwyższenia jakości odsłuchu podłącz kabel USB/Micro USB.
6. Tryb Line-in
Ten tryb umożliwia odtwarzanie muzyki po podłączeniu za pomocą kabla.
Po podłączeniu kabla AUX głośnik automatycznie przełączy się do trybu
odtwarzania LINE-IN. Przyciskami Vol+ Vol- możesz regulować głośność.
.
Zatrzymanie odtwarzania jest możliwe za pomocą

Bluetooth mód - Hívásfogadás, vagy a hívásmegszakítás.
Mp3 és Bluetooth mód – Zene indítása, megállítása.
Line-in mód – Zene szüneteltetése.
Rádió – Nyomd hosszan a csatornák kereséséhez. Érintsd a csatornák mentéséhez.
Nyomd ezt a gombot a módok közti váltáshoz: Idő → Dátum →
Ébresztő → Bluetooth → Mp3 → FM rádio → Line-in
Bluetooth mód – Előző zeneszám.
MP3 mód – Előző zeneszám. Nyomd hosszan a visszatekeréshez.
Rádió – Előző rádióállomás.
Bluetooth mód – Következő zeneszám.
Mp3 – Következő zeneszám. Nyomd hosszan az előretekeréshez.
Rádió – Következő rádióállomás.
Hangerő csökkentése.
Hangerő növelése.

1. 
A hangszórót USB kábel segítégével lehet tölteni bármely USB-s
eszközről, vagy adapter segítségével hálozatról.
2. Töltés USB kábellel max. 5V.
3. A hangszóró beépített, újrahasznosítható lítium akkumulátorral rendelkezik.
4. Töltési idő 5 óra.
5. Ha hosszabb ideig nem használod a hangszórót, kéthavonta töltsd fel a
maximális akkumulátor kapacitás fenntartásáért.

Irányítás

1. Idő beállítása
Az eszköz kijelzi az időt, amikor bekapcsolod a hangszórót. Nyomd a
gombokat a 12/24 órás módok közti váltáshoz. Ha a “MODE” gombot hosszan nyomod a dátum elkezd villogni. Ebben a módban beállíthatod: Év →
gombokat a változtatáshoz. A
Dátum (MM/DD) → Idő. Nyomd a
változások 5 másodperc inaktivitás után automatikusan mentésre kerülnek.
2. Ébresztő beállítása
Nyomd hosszan a “MODE” gombot az ébresztő beállításához. Válaszd ki a
gombokkal. Nyomd a “MODE” gombot az ébresztés
kívánt időt a
gombokat az ébresztés
ki/be opcióhoz való navigáláshoz. Nyomd a
ki/bekapcsolásához, majd ha kiválasztottad, nyomd meg a “MODE” gombot ismét.
Megjegyzés: Beállíthatod a saját ébresztődet. Az SD kártyán csinálj egy
mappát amit “ALARM”-nak nevezel el. Tedd ebbe a mappába a kiválasztott
zenét. Ezután tedd az SD kártyát a készülékbe.
3. Bluetooth Mód
Nyomd a “MODE” gombot addig, amíg a Bluetooth módhoz nem érsz.
Ekkor kapcsold be az Bluetooth-t a csatlakoztatni kívánt eszközön (mobil/
számítógép/MP3 lejátszó). A listán a “BML S7”-t válaszd, ekkor a hangszóró
csatlakozik az eszközödhöz.
gombokat a zeneszámok közti váltáshoz, a Vol+ Vol- a
Nyomd a
gombot a zeneszámok indításáhanger szabályzásához. Nyomd a
hoz / szüneteltetéséhez. Ugyanezzel a gombbal fogadhatod és szakíthatod
meg a hívásokat.
4. MP3
Az “MP3” mód csak akkor elérhető ha microUSB, SD kártya vagy Pendrive
gombokat a zeneszácsatlakoztatva van a hangszóróhoz. Nyomd a
mok közti váltáshoz, illetve az előre/visszatekeréshez.
5. Rádió
Nyomd a
gombokat az állomások közti váltáshoz. Nyomd hosszan
gombot a rádióállomások automatikus behangolásához. A vétel
a
erősítéséhez dugj a készülékbe USB/MicroUSB kábelt.
6. Line-in mód
Játszd le a zenéidet közvetlen kapcsolattal. Ha egy készüléket AUX kábel
segítségével csatlakoztatsz a hangszóróhoz, az automatikusan “Line-in”
gombot a szüneteltetéshez.
módba vált. Nyomd a

GYIK
Nincs
energiaszint
Nincs vagy torz
a hang

FAQ
Zasilanie

Prosimy o sprawdzenie, czy bateria została naładowana.
Prosimy o sprawdzenie, czy konektor DC 5V nie jest
uszkodzony oraz czy został właściwie podłaczony do
źródła energii.
Prosimy o sprawdzenie poziomu głośności, aby upewnić
Brak dźwięku
lub zniekształco- się, czy dźwięk nie został całkowicie wyciszony.
ny dźwięk
Sprawdź, czy plik muzyczny nie został uszkodzony.
Sprawdź, czy bateria jest naładowana.

Parametry techniczne
Ekran
Bateria
Line-in
Audio bemenet
(AUX)
MP3/WMA/APE/
FLAC/WAV
Obsługiwane
formaty
Temperatura
pracy
Bluetooth

LED
Czas odtwarzania: Maks. 4 ~ 6 godzin
* Według poziomu głośności
Maks. wejście
(L) 300mV+ (R) 300mV
Wyjście audio
2x 5W
Strumień danych MP3
8 kbps – 320 kbps
Głośność
Max. 85 dB
Zniekształcenie dźwięku
< 0.55 %
MP3
Od -5 °C do 40 °C
3.0

*Wygląd produktu, funkcje oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.

Nézd meg, hogy a hangszóró fel van e töltve.
Nézd meg, hogy az adapter, vagy a kábel nem sérült e
meg.
Nézd meg, hogy a hangszóró nincs e lenémítva, vagy
a hangszint nem 0.
Nézd meg, hogy a zenefájl hibás e.
Ellenőrizd az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Technikai paraméterek
Kijelző
Akkumulátor
Line-in
Audio in (AUX)
MP3/WMA/APE/
FLAC/WAV

LED
Lejátszási idő: Max 4 ~ 6 óra
* Függ a hangerőtől
Max. bemenet
Teljesítmény
MP3 bitráta
Jel-zaj arány (SNR)
Jeltorzulás
MP3

(L) 300mV+ (R) 300mV
2x 5W
8 kbps – 320 kbps
Max. 85 dB
< 0.55 %

Támogatott
formátum
Od -5 °C do 40 °C
üzemi hőmérséklet
Bluetooth
3.0
*A termék megjelenése, tulajdonságai és specifikációi is előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.

A készülék használata előtt

1. G
 ondosan olvasd el a biztonsági utasításokat.
2. A temék használata előtt mindig olvasd el a legfrissebb használati utasítást amit az alábbi linken érhetsz el: http://bml-electronics.com
3. Nyomtatási hibák fenntartva.

Meghatalmazott képviselője:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

