Gyors üzembe helyezési útmutató

A csomag tartalma

Megjegyzés:
- Bővebb információkért töltse le a kezelői kézikönyvet a következő webhelyről: www.jbl.com

Áttekintés
2.1 Felső panel
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1)

10)
• Nyomja meg a fényjáték-minták közötti
átkapcsoláshoz.
• Nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa
lenyomva a villogó fény be-, illetve
kikapcsolásához.

• Nyomja meg a színvezérlési mód
eléréséhez, mely lehetővé teszi a
PartyBox előlapján és a csuklópánton
megjelenő különböző színű fények
közötti átváltást.

2)

11)
• Be- és kikapcsolás.

• Nyomja meg egyszer a kívánt
műsorszám lejátszásához, illetve
szüneteltetéséhez.
• Nyomja meg kétszer a következő
műsorszám lejátszásához.
• Nyomja meg háromszor az előző
műsorszám lejátszásához.

3)
• Nyomja meg a Bluetooth párosítási mód
eléréséhez.
• Nyomja meg, és 20 másodpercig tartsa
lenyomva a leválasztáshoz, és új eszköz
párosításához.
12)
4)
• Nyomja meg többször a kívánt zenei
forrás (Bluetooth/USB/AUX/LINE IN)
kiválasztásához.

/
• Nyomja meg a hangerőszint
csökkentéséhez, illetve növeléséhez.
• Nyomja meg egyszerre mindkettőt a
lejátszás lenémításához.

13)

5)

• Nyomja meg többször a hangkiemelés 1.
és 2. fokozata közötti átkapcsoláshoz,
illetve a funkció kikapcsolásához.

• Az aktuális zenei forrást jelző LED-es
jelzőfények.
6)
• DJ funkció vezérlőgombjai.

14)

• Nyomja meg új műsorszám rögzítéséhez.
Legfeljebb 8 műsorszám rögzíthető.

15)

*
• Forgassa el a visszhang hangerejének
beállításához.

16)

*
• Forgassa el a hangnem beállításához.

17)

*
• Nyomja meg az emberi hang törléséhez
vagy visszaállításához.

• Nyomja meg a Smart DJ funkció be-,
illetve kikapcsolásához.

7)

8)
• Nyomja meg a legutoljára rögzített
műsorszám törléséhez.
• Nyomja meg, és 5 másodpercig tartsa
lenyomva az összes rögzített műsorszám
törléséhez.
9)
• Nyomja meg többször a kívánt hanghatás
(dobok/szintetizátor/ zongora/DJ/egyéni)
kiválasztásához.

* Csatlakoztasson egy mikrofont a karaoke
mód aktiválásához.
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2.2 DJ pult
Színvezérlés
Nyomja meg a
gombot a színvezérlő mód eléréséhez,
majd nyomja meg a DJ vezérlőgombok bármelyikét a PartyBox
készüléken és az annak közelében viselt csuklópánton
megjelenő fények színének kiválasztásához. Az egyes színek
5 másodpercig láthatók. A kívánt szín állandó jellegű
beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a DJ vezérlőgombokat.

Hanghatások
Nyomja meg többször a
kiválasztásához.

gombot a kívánt hanghatás (dobok/zongora/szintetizátor/DJ/egyéni)

Dobok (alapértelmezett)

Szintetizátor

Zongora

DJ hanghatások
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Egyéni hanghatások
1) Nyomja meg többször a
gombot az egyéni hanghatások
kiválasztásához.
2) Betöltődnek az USB-eszközön tártolt hangminták. Betöltés
közben az összes gomb felváltva pirosan villog.
Megjegyzés:
• A készülék kizárólag az MP3 fájlformátumot támogatja.

Műsorszámok felvétele és törlése
1) Nyomja meg a gombot a rögzítés elindításához.
A vezérlőgombok megnyomásakor világítani kezd a fehér
színű LED. Minél erőteljesebben nyomja meg a gombokat,
annál hangosabbá válik a lejátszás. 30 másodpercnyi
felvételt követően a rögzítés automatikusan leáll. A rögzítés
befejezéséhez nyomja meg újra a gombot.
2) Nyomja meg a gombot új műsorszám rögzítéséhez.
Az újonnan rögzített műsorszámok lejátszás közben az
előzőleg felvettekkel egyidejűleg szólalnak meg. A később
rögzített műsorszámok hossza rövidebb vagy azonos az
első műsorszáméval.
3) Nyomja meg a gombot a legutoljára rögzített műsorszám
törléséhez. Az összes rögzített műsorszám törléséhez
nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
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2.3 Hátlap

1) USB
• USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
• Külső USB-eszközök töltése.
2) AUX
• Külső hanglejátszó eszköz hangkábelen keresztüli csatlakoztatása.
3) LINE OUT
• Egyéb, analóg rendszerű eszköz analóg audiobemeneti aljzatainak RCA hangkábelen
keresztüli csatlakoztatására szolgál.
4) LINE IN
• Analóg rendszerű eszköz analóg audiokimeneti aljzatainak RCA hangkábelen keresztüli
csatlakoztatására szolgál.
5) GUITAR
• Gitár (nem tartozék) csatlakoztatása.
6) MIC
• Mikrofon (nem tartozék) csatlakoztatása.
7) MIKROFON HANGEREJE
• Forgassa el a gombot a mikrofon hangerejének kívánt szintű beállításához.
8) GITÁR HANGEREJE
• Forgassa el a gombot a gitár hangerejének kívánt szintű beállításához.
9) GAIN
• Gitár- és mikrofonerősítés szabályzógombjai a mikrofon és a gitár eltérő érzékenysége
szerinti beállításhoz.
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Bekapcsolás

Csatlakozások

4.1 Bluetooth

≤ 38 m (125 láb)
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4.2 USB

4.3 AUX
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4.4 LINE IN

AUDIO
KIMENET
Bal
Jobb

Air Gesture csuklópánt
5.1 Be- és kikapcsolás
• Nyomja meg a gombot az Air Gesture csuklópánt bekapcsolásához. Ezután az
automatikusan hozzácsatlakozik a PartyBox készülékhez.
• Nyomja meg a gombot az Air Gesture csuklópánt kikapcsolásához.
Megjegyzés:
• Az Air Gesture csuklópánt automatikusan a legközelebbi PartyBox 1000 készülékhez
csatlakozik hozzá.
≤ 15 m
PÁROSÍTÁS

≤ 15 m
HASZNÁLAT
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5.2 A PartyBox irányítása az Air Gesture csuklópánttal
Kézmozdulat

Művelet

Tapsoljon

2-szer

1. hanghatás lejátszása

Rázza meg

4-szer

2. hanghatás lejátszása

Forgassa el

Fényminták közötti átváltás

Mikrofonnal, illetve gitárral kapcsolatos hangkeverés (a funkció nem része
az alapfelszereltségnek)
Csatlakoztasson egy mikrofont a karaoke mód aktiválásához.
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TWS (True Wireless Stereo) mód

≤ 10 m (33 láb)

1) Nyomja meg, és 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot mindkét hangsugárzón a TWSkapcsolat létrehozásához.
2) Nyomja meg a kívánt hangsugárzó L/R gombját a bal és jobb oldali hangcsatornák, valamint
a sztereó mód közötti átkapcsoláshoz; a másik hangsugárzón ekkor automatikusan
megváltozik az adott beállítás.
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A LED működése
Nem világít

Kikapcsolva

Fehér (folyamatosan világít)

Bekapcsolva

Sárga (folyamatosan világít)

Készenléti üzemmód

Nem világít

Nincs csatlakoztatva

Fehér (folyamatosan világít)

Csatlakoztatva

Fehér (villog)

Párosítás

Nem világít

Kikapcsolva

Fehér (folyamatosan világít)

Bekapcsolva

Nem világít

Kikapcsolva

Fehér (folyamatosan világít)

Bekapcsolva

Nem világít

Kikapcsolva

Fehér (folyamatosan világít)

Bekapcsolva

Nem világít

Kikapcsolva

Fehér (folyamatosan világít)

Bekapcsolva
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Műszaki adatok
• Váltakozó áramú hálózati bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz
• Energiafogyasztás: 150 W
• Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: <2 W Bluetooth-kapcsolatnál; <0,5 W Bluetoothkapcsolat nélkül
• USB kimenet: 5V, 2,1A
• Hangsugárzó-meghajtók: 1 x 12" mélysugárzó + 2 x 7" középsugárzó + 1 x kompressziós
meghajtó
• Hangsugárzó impedancia: mélysugárzó - 3 ohm/középsugárzó - 4 ohm/kompressziós
meghajtó - 4 ohm
• Teljes kimeneti teljesítmény: 1100 W
• Frekvencia átvitel: 30 Hz - 20 kHz (-6 dB)
• Jel-zaj arány: 80 dBA
• Bluetooth verziószáma: 4.2
• Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
• Bluetooth-jeladó frekvenciatartománya: 2402-2480MHz
• Bluetooth-jeladó maximális teljesítménye: 15 dBm (EIRP– effektív izotropikus sugárzási
teljesítmény)
• Bluetooth-jeladóhoz tartozó moduláció: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Bluetooth-kapcsolat hatótávolsága: kb. 38 m (125 láb)
• USB fájlrendszer: FAT16, FAT32
• USB-kapcsolaton keresztül lejátszható fájlformátumok: .mp3, .wma, .wav
• Air Gesture csuklópánt: BLE technológia
• Méretek (Szé × Ma × Mé): 397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 34,7 kg / 76,5 lbs

A Bluetooth® szómegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és azok
HARMAN International Industries, Incorporated általi használata licenc-megállapodás alapján
történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát
képezik.

Magyarországi forgalmazó:
INVITONE Korlátolt Felelősségű Társaság
Barázda utca 42.
Budapest, 1116
e-mail: info@invitone.hu

