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Freisprechmodus – Durch drücken nehmen Sie einen Anruf entgegen oder beenden diesen. Durch doppeltes Drücken rufen Sie den
letzten Kontakt an.
Mp3 und Bluetooth Modus – Durch Drücken beginnen / beenden Sie
das Abspielen von Musik.
Radio – Durch Drücken suchen Sie nach Sendern.
ON/OFF – Durch langes gedrücktes Halten der Taste schalten Sie das
Gerät ein/aus.
Durch Drücken wählen Sie zwischen den einzelnen Betriebsarten:
→ Bluetooth → Mp3 → FM Radio → Hands-free → USB (Mp3) →
Line-in
Bluetooth Modus – Durch Drücken spielen Sie das vorherige Musikstück ab. Durch Drücken und Halten verringern Sie die Lautstärke.
MP3 Modus – Durch Drücken spielen Sie das vorherige Musikstück
ab. Durch Drücken und Halten verringern Sie die Lautstärke.
Radio – Durch Drücken beenden Sie den Sendersuchlauf/wählen Sie
den vorherigen Sender aus.
Bluetooth Modus – Durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab. Durch Drücken und Halten heben Sie die Lautstärke an.
Mp3 – Durch Drücken spielen Sie das nächste Musikstück ab. Durch
Drücken und Halten heben Sie die Lautstärke an.
Radio – Durch Drücken beenden Sie den Sendersuchlauf/wählen Sie
den nächsten Sender.

Laden des Gerätes

1. Bluetooth 4.2
2. FM radio
3. Supports hands-free calls with built-in microphone
4. Supports music playback in MP3 format from microSD card and USB
5. Built-in high-quality lithium battery. Charged via USB micro port
6. Stereo speakers
7. Modern design

1. Eine rote LED Diode zeigt das Aufladen an.
2. Nach vollem Aufladen hört die LED Diode auf zu leuchten.
3. Der Lautsprecher kann mit dem beigelegten USB Kabel über ein beliebiges
USB Ladegerät oder über ein anderes Gerät aufgeladen werden.
4. Laden Sie unter ständiger Überwachung.
5. Laden Sie über USB mit max. 5V
6. Diese kann über einen Adapter oder PC aufgeladen werden. Die Ladedauer
einer Vollladung beträgt um die 5 Stunden.
7. Wenn Sie den Lautsprecher über eine längere Zeit nicht nutzen, sollten
Sie die Batterie mindestens alle zwei Monate aufladen um die maximale
Kapazität der Batterie aufrecht zu erhalten.

Key Assignment

Bedienung

EN
Product Features

Hands-free Mode - Press to accept or end a call. Double-tap to redial
the last contact.
Mp3 and Bluetooth Mode – Press to start / pause track.
Radio – Press to start tuning into stations.
ON/OFF – Press and hold the key to turn the device on/off.
Press to switch between individual modes: → Bluetooth → Mp3 →
FM radio → Hands-free → USB (Mp3) → Line-in
Bluetooth Mode – Press to play the previous track. Press and hold to
decrease the volume.
MP3 Mode – Press to play the previous track. Press and hold to decrease the volume.
Radio – Press to stop tuning / select previous station.
Bluetooth Mode – Press to play the next track. Press and hold to increase the volume.
Mp3 – Press to play the next track. Press and hold to increase the
volume.
Radio – Press to stop tuning / select next station.

Charging the Device

1. The red LED indicates charging.
2. When fully charged, the LED stops flashing.
3. Charge the speaker using the supplied USB cable from any USB charger or
another device.
4. Never charge unattended.
5. Charge via USB with max. 5V.
6. Can be charged from an adapter or computer. The charging time is around
5 hours.
7. If you are not using the speaker for an extended period of time, charge the
battery at least once every two months to maintain maximum capacity.

Controls

1. Bluetooth Mode
Press the „Mode“ button repeatedly to select Bluetooth mode. When properly
adjusted, a beep sounds. Turn on Bluetooth on the playback device (mobile
phone/computer/MP3 player). Locate „BML S6“ in the list of available devices
and connect your device.

Press

/

to skip tracks. Press and hold these buttons to adjust the volume.

Press to start/pause playback. You can also accept/place a call with the same
key.
2. MP3 Mode
Mp3 mode is only available when a microSD card or USB has been inserted.
Press / to select the track, press and hold to increase/decrease the volume.
3. Radio Mode
Press / to select the station. Press
for the speaker to automatically scan
for FM stations. Tap to save the station currently being played. To enhance
sound quality, connect a USB/microUSB cable/3.5mm jack.
4. Line-in Mode
This mode allows you to play music using a wired connection. After connecting
the AUX cable, the speaker automatically switches to Line-in playback mode.
Adjust the volume with Vol+ / Vol-. You can pause playback with .

FAQ
Power
No audio or
distorted sound

Check the battery is charged.
Check that the DC 5V connector is not damaged and is
properly connected to the power source.
Check that the volume level is not at its minimum level.
Check that your music file is not damaged.
Check that the battery is charged.

Technical Parameters
Bluetooth
Bluetooth range
Battery

4.2
Up to 10m
1200 mAh, Playback time: Up to 6 hours
(*depending on volume level)
Charging time
4-5 hours (*according to the charging current)
Operating temp.
From -5 °C to 40 °C
Power
2x 5W
Playback options
Bluetooth, 3.5 mm audio jack, microSD, USB, FM radio
Dimensions
72 x 74.65 x 210.28 mm
Weight
476 g
*The appearance, features and specifications of this product may be subject to
change without prior notice.

Safety when operating the device:

1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. For the correct handling of the product, read the most up-to-date version of
the manual available for download at: http://bml-electronics.com
3. Print errors are reserved.

Manufacturer:

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

1. Bluetooth 4.2
2. FM Radio
3. Freisprecheinrichtung mit eingebauten Mikrofon
4. Abspielen von Audiodateien im Format MP3 von Micro SD Karten und über
USB

Bluetooth režim – Stiskem přehrajete následující skladbu. Stiskem
a přidržením zesílíte hlasitost.
Mp3 – Stiskem přehrajete následující skladbu. Stiskem a přidržením
zesílíte hlasitost.
Rádio – Stiskem zastavíte ladění/vyberete následující stanici.

Beschreibung der Tasten
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5. Eingebaute hochwertige Lithiumbatterie. Aufladen mittels USB Micro Port
6. Stereo Lautsprecher
7. Modernes Design

1. Bluetooth Modus
Durch wiederholtes Drücken der Taste „Mode“ wählen Sie den Bluetooth Modus. Wenn die richtige Einstellung erfolgt ist ertönt ein Signalton. Schalten Sie
Bluetooth am Gerät ein (Mobiltelefon/Computer/MP3 Player). Suchen Sie nach
„BML S6“ in der Liste der verfügbaren Geräte und verbinden Sie das Mobiltelefon.

Durch Drücken der Tasten / wählen Sie zwischen den Musikstücken, mit
diesen Tasten steuern Sie auch die Lautstärke durch langes gedrücktes Halten.
starten/stoppen Sie das abgespielte Musikstück. Mit der
Mit der Taste
gleichen Taste nehmen Sie auch Anrufe entgegen und beenden den Anruf..
2. MP3
Der Mp3 Modus ist nur nach Einlage einer SD Micro Karte oder USB Anschluss
/
vwählen Sie das abgespielte
möglich. Durch Drücken der Tasten
Musikstück, durch Drücken und Halten senken/heben Sie die Lautstärke.
3. Radio
Durch Drücken der Tasten / wählen Sie den Sender. Durch Drücken der
beginnt der Lautsprecher automatisch mit dem FM Sendersuchlauf,
Taste
durch kurzes Drücken der Taste speichern Sie den aktuellen Sender. Um die
Tonqualität zu verbessern schließen Sie ein USB/Micro USB Kabel/3,5mm Jack
an.
4. Line-in Modus
Dieser Modus ermöglicht das Abspielen von Musik über eine Kabelverbindung.
Nach dem Anschluss des AUX Kabels schaltet der Lautsprecher automatisch
in den Line-in Modus. Mit den Tasten Vol+ / Vol- regeln Sie die Lautstärke.
Angehalten wird die Musik mit den Tasten .

FAQ
Stromversorgung
Kein Ton oder
verzerrter Ton

Kontrollieren Sie die Batterie, ob diese geladen ist.
Kontrollieren Sie, ob der DC 5V Stecker nicht beschädigt ist
und ordentlich an die Stromquelle angeschlossen ist.
Kontrollieren Sie die Lautstärke, ob diese nicht zurückgedreht ist.
Kontrollieren Sie die Audiodatei, ob diese nicht beschädigt
ist.
Kontrollieren Sie die Batterie, ob diese geladen ist.

Technische Parameter
Bluetooth
Bluetooth
Reichweite
Batterie

4.2
Bis zu 10m

1200 mAh, Abspielzeit: Bis zu 6 Stunden
(*je nach Lautstärke)
Ladezeit
4-5 Stunden (*anhand dem Ladestrom)
Von -5 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur
Leistung
2x 5W
AbspielmöglichBluetooth, Audio Ausgang 3,5 mm, Micro SD, USB,
keiten
FM Radio
Abmessungen
72 x 74,65 x 210,28 mm
Gewicht
476 g
*Die Ansicht des Produktes, die Funktionen und Spezifikationen können ohne
vorherige Bekanntgabe geändert werden.

Sicherheit bei der Arbeit mit dem Gerät:

1. Lesen Sie sorgfältig die beigepackten Sicherheitsanweisungen.
2. Um richtig mit dem Produkt umzugehen, lesen Sie die aktuellste Bedienungsanleitung, die auf folgender Seite heruntergeladen werden kann:
http://bml-electronics.com
3. Druckfehler vorbehalten.

Hersteller:

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 4.2
2. FM Rádio
3. Podpora hands-free volání pomocí vestavovaného mikrofonu
4. Podpora přehrávání hudby ve formátu MP3 z Micro SD karet a USB
5. Zabudovaná vysoce kvalitní lithiová baterie. Nabíjení pomocí USB micro
portu
6. Stereo reproduktory
7. Moderní design

Popis tlačítek
Hands-free režim – Stiskem přijmete nebo ukončíte hovor. Dvojitým
stisknutím znovu vytočíte poslední kontakt.
Mp3 a Bluetooth režim – Stiskem zahájíte / pozastavíte přehrávání
hudby.
Rádio – Stiskem zahájíte ladění stanic.
ON/OFF – Dlouhým podržením tlačítka zařízení zapnete/vypnete.
Stiskem přepínáte jednotlivé režimy: → Bluetooth → Mp3 → FM
rádio → Hands-free → USB (Mp3) → Line-in
Bluetooth režim – Stiskem přehrajete předchozí skladbu. Stiskem
a přidržením snížíte hlasitost.
MP3 režim – Stiskem přehrajete předchozí skladbu. Stiskem a přidržením snížíte hlasitost.
Rádio – Stiskem zastavíte ladění/vyberete předchozí stanici.

Nabíjení zařízení

1. Červená LED dioda indikuje nabíjení.
2. Po úplném nabití LED dioda přestane svítit.
3. Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z libovolné USB nabíječky či jiného zařízení.
4. Nabíjejte pod neustálým dohledem!
5. Nabíjejte skrze USB s max. 5V.
6. Lze nabíjet z adaptéru nebo počítače. Doba do úplného nabití se pohybuje
okolo 5 hodin.
7. Pokud reproduktor delší dobu nevyužíváte, nabíjejte baterii alespoň jednou
za dva měsíce pro zachování maximální kapacity.

Ovládání

1. Bluetooth režim
Opakovaným stiskem tlačítka „Mode“ vyberte režim Bluetooth. Při správném
nastavení se ozve zvukový signál. Zapněte Bluetooth na přehrávači (mobilní
telefon/počítač/MP3 přehrávač). Vyhledejte „BML S6“ v seznamu dostupných
zařízení a připojte mobilní telefon.

Stiskem / přepínáte skladby, pomocí těchto tlačítek také ovládáte hlasitost
při dlouhém podržení.
Tlačítkem spustíte/pozastavíte přehrávání. Stejným tlačítkem také přijmete/
položíte hovor.
2. MP3
Mp3 režim je dostupný pouze po vložení SD micro karty či USB. Stiskem tlačítek
/ volíte právě přehrávanou skladbu, stiskem a podržením zvýšíte/snížíte
hlasitost skladby.
3. Rádio
Stiskem kláves / vybíráte stanici. Stiskem tlačítka
reproduktor automaticky začne ladit FM stanice, krátkým stiskem uložíte právě přehrávanou stanici.
Pro zvýšení kvality poslechu připojte USB/Micro USB kabel/3,5mm jack.
4. 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
Bluetooth
Dosah Bluetooth
Baterie

4.2
Až 10m
1200 mAh, Čas přehrávání: Až 6 hodin
(*podle úrovně hlasitosti)
4-5 hodin (*podle nabíjecího proudu)
Od -5 °C do 40 °C
2x 5W
Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, Micro SD, USB, FM rádio

Doba nabíjení
Provozní teplota
Výkon
Možnosti
přehrávání
Rozměry
72 x 74,65 x 210,28 mm
Hmotnost
476 g
*Vzhled produktu, funkce a specifikace se mohou měnit bez předchozího
oznámení.

Bezpečnost při práci se zařízením:

1. Pozorně 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.

Výrobce:

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 4.2
2. FM Rádio
3. Podpora hands-free volania pomocou vstavaného mikrofónu
4. Podpora prehrávania hudby vo formáte MP3 z Micro SD kariet a USB zariadenia
5. Zabudovaná vysoko kvalitná lítiová batéria. Nabíjanie pomocou USB micro
portu
6. Stereo reproduktory
7. Moderný design

Popis tlačidiel
Hands-free režim – Stlačením prijmete alebo ukončíte hovor. Dvojitým stlačením znovu vytočíte posledný volaný kontakt.
Mp3 a Bluetooth režim – Stlačením zahájite / pozastavíte prehrávanie
hudby..
Rádio – Stlačením zahájite ladenie staníc.
ON/ OFF – Dlhým podržaním tlačidla zariadenie zapnete / vypnete.
Stlačením prepínate jednotlivé režimy: → Bluetooth → Mp3 → FM
rádio → Hands-free → USB (Mp3) → Line-in
Bluetooth režim – Stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu. Stlačením a pridržaním znížite hlasitosť.
MP3 režim – Stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu. Stlačením a
pridržaním znížite hlasitosť.
Rádio – Stlačením zastavíte ladenie / vyberiete predchádzajúcu stanicu.
Bluetooth režim – Stlačením prehráte nasledujúcu skladbu. Stlačením a pridržaním zosilníte hlasitosť.
Mp3 – Stlačením prehráte nasledujúcu skladbu. Stlačením a pridržaním zosilníte hlasitosť.
Rádio – Stlačením zastavíte ladenie / vyberiete nasledujúcu stanicu.

Nabíjanie zariadenia

1. Červená LED dióda indikuje nabíjanie.
2. Po úplnom nabití LED dióda prestane svietiť.
3. Reproduktor je možné nabíjať pomocou priloženého USB kábla z ľubovoľnej
USB nabíjačky, či iného zariadenia.
4. Nabíjajte pod neustálym dohľadom.
5. Nabíjajte skrz USB s max. 5V.
6. Možno nabíjať z adaptéru alebo z počítača. Doba do úplného nabitia sa pohybuje okolo 5 hodín.
7. V prípade, že reproduktor dlhšiu dobu nevyužívate, nabíjajte batériu aspoň
jeden krát za dva mesiace pre zachovanie maximálnej kapacity.

Ovládanie

1. Bluetooth režim
Opakovaným stlačením tlačidla „Mode“ vyberte režim Bluetooth. Pri správnom
nastavení sa ozve zvukový signál. Zapnite Bluetooth na prehrávači (mobilný
telefón / počítač / MP3 prehrávač). Vyhľadajte „BML S6“ v zozname dostupných
zariadení a pripojte mobilný telefón.

Stlačením / prepínate skladby, pomocou týchto tlačidiel takisto ovládate
hlasitosť pri dlhom podržaní.
spustíte / pozastavíte prehrávanie. Rovnakým tlačidlom prijmete
Tlačidlom
/ položíte hovor.
2. MP3
Mp3 režim je dostupný len po vložení SD micro karty, či USB. Stlačením tlačidiel

/ volíte aktuálne prehrávanú skladbu. Stlačením a podržaním zvýšite / znížite hlasitosť prehrávania.
3. Rádio
Stlačením klávesov / vyberáte stanicu. Stlačením tlačidla
začne reproduktor automaticky ladiť FM stanice. Krátky stlačením uložíte aktuálne naladenú stanicu. Pre zvýšenie kvality počúvania pripojte USB / Micro USB kábel
/ 3,5mm jack.
4. 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

Skontrolujte batériu, či je nabitá.
Skontrolujte, či DC 5V konektor nie je poškodený 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.

Žiadny zvuk,
alebo skreslený
zvuk

Technické parametre
Bluetooth
Dosah Bluetooth
Batérie

4.2
Až 10m
1200 mAh, Čas prehrávania: Až 6 hodín
(*podľa úrovne hlasitosti)
4-5 hodin (*podľa nabíjacieho prúdu)
Od -5 °C do 40 °C

Doba nabíjania
Prevádzková
teplota
Výkon
2x 5W
Možnosti
Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, Micro SD, USB, FM rádio
prehrávania
Rozmery
72 x 74,65 x 210,28 mm
Hmotnosť
476 g
*Vzhľad produktu, funkcie a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúcich
oznámení.

Temperatura
Od -5 ° C do 40 ° C
robocza
Wydajność
2x 5W
Opcje odtwarzania Bluetooth, wejście audio 3,5 mm, Micro SD, USB,
radio FM
Rozmiar
72 x 74,65 x 210,28 mm
Waga
476 g
*Wygląd produktu, jego funkcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Bezpieczeństwo w pracy z urządzeniem:

1. Uważnie przeczytaj załączone instrukcje bezpieczeństwa.
2. Aby uzyskać prawidłową obsługę produktu, przeczytaj najnowszą wersję instrukcji do pobrania na stronie: http://bml-electronics.com
3. Błędy drukowania są zastrzeżone.

Producent:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Republika Czeska
http://bml-electronics.com
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1. Bluetooth 4.2
2. FM Rádió
3. Kihangosított hívás támogatása beépített mikrofon segítségével
4. Zenelejátszás támogatása MP3 formátumban Micro SD kártyáról és USB
kártyáról
5. Beépített kiváló minőségű lítium akkumulátor. Töltés USB- mikroporton
keresztül
6. Sztereó hangszórók
7. Modern design

Gombok leírása
Hands-free (kihangosított) üzemmód – A gomb megnyomásával
fogadja vagy befejezi a hívást. Ha kétszer megnyomja, újra tárcsázza
az utolsó hívást.
Mp3 és Bluetooth üzemmód – A gomb megnyomásával elindítja/
megszakítja a zenelejátszást.
Rádió – A gomb megnyomásával elindítja az állomások hangolását.
ON/OFF – A gombot hosszan lenyomva bekapcsolja/kikapcsolja a
készüléket.
A gomb megnyomásával vált az egyes üzemmódok között: →
Bluetooth → Mp3 → FM rádió → Hands-free → USB (Mp3) → Line-in
Bluetooth üzemmód – A gomb megnyomásával lejátssza az előző
számot. A gombot hosszan lenyomva csökkenti a hangerőt.
MP3 üzemmód – A gomb megnyomásával lejátssza az előző számot.
A gombot hosszan lenyomva csökkenti a hangerőt.
Rádió – A gomb megnyomásával leállítja a hangolást/kiválasztja az
előző állomást.
Bluetooth üzemmód – A gomb megnyomásával lejátssza a következő számot. A gombot hosszan lenyomva csökkenti a hangerőt.
Mp3 üzemmód – A gomb megnyomásával lejátssza a következő számot. A gombot hosszan lenyomva növeli a hangerőt.
Rádió – A gomb megnyomásával leállítja a hangolást/kiválasztja a
következő állomást.

Bezpečnosť pri práci so zariadením:

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

Výrobca:

VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Česká republika
http://bml-electronics.com
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Właściwości produktu

1. Bluetooth 4.2
2. FM Radio
3. Obsługa połączeń w trybie głośnomówiącym za pomocą wbudowanego
mikrofonu
4. Obsługuje odtwarzania plików MP3 z kart Micro SD i USB
5. Wbudowana wysokiej jakości bateria litowa. Ładowanie przez port mikro USB
6. Głośniki stereo
7. Nowoczesny design

Opis przycisków
Tryb głośnomówiący – Naciśnij, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Kliknij dwukrotnie, aby ponownie wybrać ostatni kontakt.
Tryb Mp3 i Bluetooth – Naciśnij, aby rozpocząć / wstrzymać odtwarzanie muzyki.
Radio – Naciśnij, aby rozpocząć strojenie.
ON/OFF – Przytrzymaj przycisk urządzenia przez długi czas, aby włączyć / wyłączyć.
Naciśnij, aby przełączać pomiędzy trybami: → Bluetooth → Mp3 →
FM radio → Hands-free → USB (Mp3) → Line-in
Tryb Bluetooth – Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni utwór. Naciśnij i
przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.
Tryb MP3 – Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.
Radio – Naciśnij, aby zatrzymać strojenie / wybierz poprzednią stację.
Tryb Bluetooth – Naciśnij, aby odtworzyć następujący utwór. Naciśnij
i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.
Mp3 – Naciśnij, aby odtworzyć następną ścieżkę. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.
Radio – Naciśnij, aby zatrzymać strojenie / wybierz następną stację.

Ładowanie urządzenia

1. Czerwona dioda LED informuje o ładowaniu.
2. Po pełnym naładowaniu LED dioda przestaje świecić.
3. Głośnik można ładować za pomocą dostarczonego kabla USB z dowolnej
ładowarki USB lub innego urządzenia.
4. Powinno być ładowane pod nieustannym nadzorem.
5. Ładowanie przez USB z maks. 5V
6. Może być ładowany z adaptera lub komputera. Czas do pełnego naładowania
wynosi około 5 godzin.
7. Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj baterię przynajmniej co dwa miesiące, aby zachować maksymalną pojemność.

Sterowanie

1. Tryb bluetooth
Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Mode“, aby wybrać tryb Bluetooth. Gdy ustawienia są prawidłowe, rozlega się sygnał dźwiękowy. Włącz Bluetooth w odtwarzaczu (telefon komórkowy / komputer / odtwarzacz MP3). Znajdź „BML S6“ na
liście dostępnych urządzeń i podłącz telefon komórkowy.

Naciskając / pprzełączasz ścieżki, możesz również użyć przycisków do regulacji głośności podczas długiego trzymania.
rozpoczniesz / wstrzymasz odtwarzanie. Możesz również prPrzyciskiem
zyjąć / odrzucić połączenie za pomocą tego samego klucza.
2. MP3
Tryb Mp3 jest dostępny tylko po włożeniu karty micro SD czy USB. Naciskając
przyciski / wybierasz aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj,
aby zwiększyć / zmniejszyć głośność ścieżki.
3. Radio
Naciskając przycisk / wybierasz stację. Naciskając przycisk
głośnik automatycznie rozpocznie dostrajanie do stacji FM, naciśnij krótko, aby zapisać
aktualnie odtwarzaną stację. Aby poprawić jakość dźwięku, podłącz kabel USB/
Micro USB/3,5mm jack.
4. Tryb Line-in
Ten tryb umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu połączenia przewodowego. Po podłączeniu kabla AUX głośnik automatycznie przełącza się na Line-in w
trybie odtwarzania. Z Vol+ / Vol- możesz regulować głośność. Możesz zatrzymać odtwarzanie za pomocą .

FAQ
Zasilanie
Brak dźwięku
lub zniekształcony dźwięk

Sprawdź akumulator pod kątem ładowania.
Sprawdź, czy wtyczka DC 5V nie jest uszkodzona i prawidłowo podłączona do źródła zasilania.
Sprawdź poziom głośności, jeśli nie jest całkowicie wyciszony.
Sprawdź plik muzyczny, jeśli nie jest uszkodzony.
Sprawdź akumulator pod kątem ładowania.

Parametry techniczne
Bluetooth
Zasięg Bluetooth
Bateria
Czas ładowania

4.2
Do 10m
1200 mAh, czas odtwarzania: do 6 godzin
(*w zależności od poziomu głośności)
4-5 godziny (*w zależności od prądu ładowania)

A készülék töltése

1. Czerwona dioda LED informuje o ładowaniu.
2. Po pełnym naładowaniu LED dioda przestaje świecić.
3. A hangszóró a mellékelt USB kábel segítségével tölthető fel tetszőleges USB
töltőről vagy más eszközről.
4. Soha ne töltsd felügyelet nélkül.
5. Töltés USB segítségével max. 5V teljesítménnyel.
6. Adapterről vagy a számítógépről feltölthető. A teljes feltöltés időtartama
körülbelül 5 óra.
7. Ha hosszabb ideig nem használja a hangszórót, legalább kéthavonta töltse fel
az elemet, hogy fenntartsa a maximális kapacitást.

Kezelés

1. Bluetooth üzemmód
A „Mode“ gomb ismételt megnyomásával válassza ki a Bluetooth üzemmódot.
Helyes beállítás esetén hangjelzés hallható. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a
lejátszón (mobiltelefon/számítógép/MP3 lejátszó). Keresse meg a „BML S6“-ot a
rendelkezésre álló eszközök listáján és csatlakoztassa a mobiltelefont.

/
gomb megnyomásával vált a számok között, e gombokat hosszan
A
lenyomva szabályozhatja a hangerőt.
A gombbal indítja el/szakítja meg a lejátszást. Ugyanazzal a gombbal fogadja/fejezi be a hívást.
2. MP3
Az MP3 üzemmód csak SD mikro kártya vagy USB kártya beillesztése után
érhető el. A / gombok megnyomásával kiválasztja az éppen lejátszott számot, hosszan lenyomva növeli/csökkenti a zeneszám hangerejét.
3. Rádió
A / gombok megnyomásával választ állomást. A
rgomb megnyomásával a hangszóró automatikusan elkezdi az FM rádióállomások hangolását, a
gomb rövid megnyomásával mentheti az éppen lejátszott állomást. A hangminőség növelése érdekében csatlakoztasson USB/Micro USB kábelt/3,5mm
jack-et.
4. Line-in üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi a zenelejátszást vezetékes kapcsolaton keresztül.
Az AUX kábel csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan átvált Line-in
lejátszás üzemmódba. A Vol+ / Vol- gombokkal állíthatja a hangerőt. A lejátszás
megszakítása a segítségével lehetséges.

FAQ
Tápellátás
Nincs hang, vagy
torz a hang

Ellenőrizze az elem töltését.
Ellenőrizze, hogy a DC egyenáramú 5V-os csatlakozó nem
sérült-e és megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz.
Ellenőrizze a hangerőt, hogy nincs-e teljesen elnémítva.
Ellenőrizze a zenefájlt, hogy nem sérült-e meg.
Ellenőrizze az elem töltését.

Műszaki paraméterek
Bluetooth
Bluetooth
hatótávolsága
Elemek

4.2
Akár 10m

1200 mAh, Lejátszási idő: Akár 6 óra
(*a hangerőtől függően)
Töltési idő
4-5 óra (* a töltőáram erősségétől függően)
Üzemi
-5 °C és 40 °C között
hőmérséklet
Teljesítmény
2x 5W
Bluetooth, audio bemenet 3,5 mm, Micro SD, USB,
Lejátszási
lehetőségek
FM rádió
Méretek
72 x 74,65 x 210,28 mm
Tömeg
476 g
*A termék megjelenése, jellemzői és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül
változhatnak.

Biztonság a készülék használatakor:

1. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.
2. A termék helyes kezeléséhez olvassa el a kézikönyv legújabb verzióját, amely
az alábbi oldalról tölthető le: http://bml-electronics.com
3. Fenntartjuk a nyomdai hibák lehetőségét.

Gyártó:

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

