Apie Bellman Maxi Pro TV transliatorių
Maxi Pro TV transliatorius leidžia jums girdėti televiziją tokiu garsumu, kuris tinka jums, neįtakojant
garsumo visiems kitiems, esantiems kambaryje. Jis transliuoja TV garsą stereo režimu belaidžiu Bluetooth
būdu tiesiai į jūsų Maxi Pro asmeninį stiprintuvą.

Ką rasite dėžutėje
Be paties trasnliatoriaus dėžutėje rasite sekančius dalykus:

Nuo ko pradėti:
Tam, kad nustatytumėt Tv transliatorių, jums taip pat reikės:

TV transliatoriaus pirminis įrengimas
Žingsnis 1: Audio prijungimas
Yra keletas būdų, kaip prijungti TV transliatorių prie jūsų TV imtuvo. Tai priklauso nuo to, kokias audio
(garso) išvesties lizdus turi jūsų TV imtuvas.
Kaip prijungti prie TV imtuvo RCA išvesties lizdų
1. Prijunkite vieną mini-stereo laido galą prie audio lizdo TV transliatoriaus audio įvesties lizdo šone, kaip
parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite kitą šio laido galą prie patiekto mini-stereo į RCA adapterio lizdo.
3. Prijunkite RCA kištukus prie jūsų TV imtuvo audio išvesties lizdų.
Pastaba: Jūs taip pat galite prijungti mini-stereo kabelį tiesiogiai prie jūsų TV imtuvo ausinių lizdo.
Atsiminkite, kad kai kuriuose TV imtuvų modeliuose toks prijungimas gali išjungti vidinius televizoriaus
garsiakalbius ir garsas bus transliuojamas tik TV transliatoriumi į Maxi Pro, o aplinkiniai jokio garso negirdės.

Kaip prijungti prie TV imtuvo optinės išvesties lizdo
Jei jūsų TV imtuvas turi optinę išvestį, jūs galite panaudoti pridėtą optinį laidą TV transliatoriaus prijungimui
prie jūsų TV imtuvo. Žemiau instrukcija kaip tai padaryti:
1. Prijunkite vieną optinio laido galą prie TV transliatoriaus optinės įvesties lizdo.
2. Prijunkite kitą optinio laido galą prie jūsų TV imtuvo optinės išvesties lizdo.

Žingsnis 2: Maitinimo laido prijungimas
1. Prijunkite nuolatinės srovės į USB laido kištuką prie TV transliatoriaus šone esančio maitinimo įvesties
lizdo.
2. Prijunkite kitam šio laido gale esantį USB kištuką prie komplekte esančio matinimo šaltinio lizdo
3. Įkiškite tinklo adapterį į maitinimo šaltinį ir įsitikinkite, kad jis gerai užsifiksavo. Tada prijunkite maitinimo
prie elektros tinklo. Matinimo indikatorius ant TV transliatoriaus turi užsižiebti žalia spalva.
Pastaba: Jūs taip pat galite maitinti jūsų TV transliatorių tiesiogiai iš jūsų TV imtuvo, prijunkdami USB laido
kištuką prie jūsų televizoriaus USB išėjimo lizdo.

Žingsnis 3: Poravimas
Pastaba: Jei jūs įsigijote Maxi Pro grupinę pakuotę, kurioje buvo ir šis TV transliatorius, jums poruoti
įrenginių nereikia, nes jie jau buvo suporuoti gamykloje
1. Ant TV transliatoriaus: Paspauskite ir laikykite nuspaudę Bluetooth mygtuką iki kol Bluetooth indikatorius
pradės blyksėti mėlynai.
2. Ant jūsų Maxi Pro įrenginio: Paspauskite mikrofono pasirinkimo mygtuką. Tada paspauskite ir laikykite
nuspaudę Bluetooth pasirinkimo mygtuką iki kol Bluetooth indikatorius pradės blyksėti mėlynai.
3. Greit abiejų įrenginių Bluetooth indikatoriai pradės nepertraukiamai degti mėlynai, informuodami jus,
kad poravimas buvo sėkmingas ir abu įrenginiai nuo šiol bendraus tarpusavyje.

Naudojimasis jūsų TV transliatoriumi
Įjungimas
1. Paspauskite Bluetooth mygtuką, tam kad įjungtumėt TV transliatorių. Maitinimo indikatorius užsidegs
žaliai.
2. Įsijungdamas TV transliatorius automatiškai prisijungs prie suporuoto Maxi Pro asmeninio stiprintuvo.
Abiejų įrenginių Bluetooth indikatoriai užsižiebs mėlynai, tam, kad parodytų, kad abu įrenginiai susijungė.

Išjungimas
TV transliatorius išsijungs automatiškai po 15 minučių: jei nebus audio signalo (pvz.: TV imtuvas bus
išjungtas) arba nebus Bluetooth ryšio su Maxi Pro (pvz.: Maxi Pro bus išjungtas arba per toli nutolęs nuo TV
transliatoriaus).

Jūsų Maxi Pro įkrovimas
Jūs taip pat galite įkrauti jūsų Maxi Pro tiesiogiai iš TV transliatoriaus!
1. Prijunkite jūsų Maxi Pro įkrovimo laido USB galą prie USB įkrovimo įvesties lizdo, esančio TV
transliatoriaus šone.
2. Prijunkite kitą šio laido galą prie Maxi Pro įkrovimo lizdo.
3. Maxi Pro baterijos indikatorius blyksės žaliai įkrovimo metu.

Trikčių šalinimas
JEIGU
Nieko nevyksta kai aš paspaudžiu MAxi Pro TV
transliatoriaus Bluetooth mygtuką.
Aš negirdžiu savo ausinėse TV garso

TV garsas išnyksta, kad aš prijungiu mini-stereo laidą
prie ausinių išvesties lizdo.

Bandykite tai
• Įsitikinkite, kad Maxi Pro TV transliatorius yra
prijungtas prie maitinimo šaltinio, žr.: Maitinimo
laido prijungimas.
• Įsitikinkite, kad Maxi Pro yra pasiekiamumo zonoje
ir yra suporuotas su jūsų TV transliatoriumi, žr.:
Poravimas.
• Tai yra kai kurių TV imtuvų modelių savybė.
Naudokite RCA ar optinę TV imtuvo išvestis vietoje
ausinių išvesties, žr.: Audio prijungimas.

Naudojimas ir priežiūra
Naudokite produktą sausoje aplinkoje kur temperatūra yra tarp 0° ir 35° C.
Valykite produktą minkštu, sausu, nepūkuotu audiniu. Venkite drėgmės patekimo į angas. Nenaudokite
langų valiklių, buitinių valymo priemonių, aerozolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar abrazyvų.
Jei produktas atrodo pažeistas ar nefunkcionuoja normaliai, sekite šio dokumento instrukcijomis. Jei
produktas vis tiek nefunkcionuoja, kaip turėtų, kontaktuokite su produkto tiekėju dėl garantinio ar
negarantinio remonto. Maxi Pro TV transliatoriaus garantinis periodas yra 2 metai nuo pardavimo datos.
Garantija netaikoma ausinėms, taip pat negalioja fizinių pažeidimų atvejais, bei gedimams atsiradusiems dėl
netinkamos eksploatacijos (eksploatuojant ne taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje), pavyzdžiui įrenginį
sušlapinus.
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