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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Valamennyi termékünk esetén betartandó előírások:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Olvassa végig az útmutatót.
Őrizze meg az útmutatót.
Tartsa be a figyelmeztetéseket.
Kövesse az útmutató előírásait.
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készüléket a gyártó előírásainak megfelelően telepítse.
Ne helyezze a készüléket hőforrás, például fűtőtest, hősugárzó, tűzhely, vagy egyéb, hőt kibocsátó
berendezés (az erősítőket is ideértve) közelébe!
Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt csatlakozó biztonsági funkcióját! A polarizált hálózati
csatlakozó két villával van ellátva, egy szélesebbel, és egy keskenyebbel. A földelt hálózati
csatlakozón két villa, és egy harmadik, földelési célokat szolgáló szár található. A széles villa és a
harmadik szár az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem illeszkedik a hálózati
aljzatba, akkor az elavult aljzat kicserélése érdekében forduljon villanyszerelőhöz.
Ügyeljen rá, hogy senki ne lépjen a hálózati kábelre, és, hogy az ne is csípődjön be, különösen a
hálózati aljzatoknál és a készülékből történő kivezetésnél.
Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
A terméket kizárólag a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt értékesített
görgős állvánnyal, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal, vagy asztallal együtt
használja. Görgőkkel ellátott állvány használata esetén a felborulásból eredő sérülések
megelőzése érdekében óvatosan mozgassa a készüléket hordozó állványt.
Villámlással kísért viharok esetén, vagy, ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket,
válassza azt le a hálózatról.
A készülék váltakozó áramú hálózatról történő leválasztása során válassza le a tápkábel
csatlakozóját a váltakozó áramú aljzatról.
A hálózati kábel csatlakozójának mindig működőképesnek kell lennie!
Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, például napsugárzásnak, tűznek, vagy más,
hasonló hatásnak!
A készülék kizárólag a gyártó által mellékelt tápegységgel és/vagy töltőkábellel használandó.

VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! NE NYISSA MEG!
AZ EGYENLŐ OLDALÚ HÁROMSZÖGBE FOGLALT, NYÍLHEGGYEL ELLÁTOTT
VILLÁM ARRA FIGYELMEZTETI A FELHASZNÁLÓT, HOGY A TERMÉK BURKOLATÁN BELÜL SZIGETELÉSSEL NEM RENDELKEZŐ „VESZÉLYES FESZÜLTSÉG”
TAPASZTALHATÓ, MELY KELLŐEN JELENTŐS MÉRTÉKŰ AHHOZ, HOGY AZ
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT HORDOZZA MAGÁBAN.
AZ EGYENLŐ OLDALÚ HÁROMSZÖGBE FOGLALT FELKIÁLTÓJEL A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT LEÍRÁSOKBAN TALÁLHATÓ FONTOS ÜZEMELTETÉSI ÉS
KARBANTARTÁSI (JAVÍTÁSI) ELŐÍRÁSOKRA HÍVJA FEL A FELHASZNÁLÓ
FIGYELMÉT.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK!
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AZ EURÓPAI UNIÓ VALAMENNYI TAGÁLLAMÁBAN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK
Hangkimenettel rendelkező termékek esetén
A halláskárosodás megelőzése
Figyelem! Tartós halláskárosodás alakulhat ki, ha a fül- vagy fejhallgatót huzamosabb
időn keresztül jelentős hangerővel használják.
Franciaország esetében: a termékeket bevizsgálták, hogy megfeleljenek az NF EN 50332
L.5232-1 szabvány hangnyomásszintre vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
– A halláskárosodás elkerülése érdekében ne alkalmazzon hosszú ideig túlságosan nagy
hangerőszintet.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó WEEE jelzés
ismertetése
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2014. 02. 14-én hatályba lépett WEEE
irányelv jelentős változást hozott az életciklusuk végét elérő elektromos és elektronikus berendezések
kezelése tekintetében.
A WEEE elsődleges célja az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékok
újrafelhasználásának, újrahasznosításának és egyéb módokon történő újbóli használatának
előmozdítása az ártalmatlanítással összefüggő erőfeszítések csökkentése érdekében.
A terméken vagy annak dobozán feltüntetett – az elektromos és elektronikus berendezések
ártalmatlanítására vonatkozó – WEEE embléma az alábbi áthúzott kerekes kukát foglalja magában.
A termék a szokásos háztartási hulladékoktól elkülönítve ártalmatlanítandó. Az elektromos
és elektronikus berendezések ártalmatlanítása a felhasználó kötelessége, amelynek a
készülék ilyen jellegű veszélyes hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontokon
történő leadásával tehet eleget. Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak elkülönített és szakszerű újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését. A szakszerű ártalmatlanítással és a hulladékgyűjtő pontok elérhetőségével
kapcsolatos részletes információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat illetékes
osztályával, a háztartási hulladékok ártalmatlanítására szakosodott megfelelő céggel, vagy
az érintett készüléket értékesítő üzlettel vagy a készülék gyártójával.

RoHS-irányelv szerinti megfelelőség
A termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
követelményeinek.

Elemeket vagy akkumulátorokat tartalmazó termékek esetén
Az Európai Unió elemekről és akkumulátorokról szóló 2013/56/EU irányelve
A elemekről és akkumulátorokról szóló, korábbi irányelvet váltó új, 2013/56/EU irányelv 2015. 07. 01-én
lépett hatályba a tagállamokban. Az irányelv bármilyen típusú elemre és akkumulátorra (AA, AAA,
gombelemek, újratölthető akkumulátortelepek) vonatkozik, beleértve a készülékekbe beépítetteket is,
kivéve a katonai és orvosi célú felhasználási módokat és az elektromos kéziszerszámokat. Az irányelv
meghatározza az elemek és akkumulátorok összegyűjtésének, kezelésének, újrahasznosításának és
ártalmatlanításának szabályait, célja pedig bizonyos veszélyes anyagok használatának betiltása,
valamint az elemek, illetve akkumulátorok környezetvédelmi jellemzőinek, és az ellátási láncot alkotó
valamennyi szereplő környezettudatosságának javítása.
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Elhasználódott akkumulátorok eltávolítására, újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó
felhasználói tájékoztató
A készülékben vagy a távvezérlőben található akkumulátorok, illetve elemek eltávolításához a
Használati útmutató behelyezéssel kapcsolatos eljárásához képest fordítva járjon el. A termék
élettartamával azonos ideig működőképes, beépített akkumulátorok nem távolíthatók el a felhasználók
által. Amennyiben működésképtelenség vagy újrahasznosítás következtében szükségessé válna az
említett akkumulátorfajta kicserélése, azt a hivatalos márkaszervizzel kell elvégeztetni. Az Európai
Unióban és egyéb régiókban az elemeket el kell különíteni a közönséges háztartási hulladékoktól.
Az elemek ártalmatlanítása során környezetbarát módon kell eljárni. Az elhasznált elemek környezetbarát módon történő összegyűjtése, újrahasznosítása és ártalmatlanítása tekintetében kérje a helyi
hulladékkezelési szakember segítségét.
FIGYELEM: Az elemek nem megfelelő kicserélése robbanásveszélyt okoz! A tűzesetek és az égési
sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze vagy lyukassza ki az
akkumulátort, ne zárja rövidre annak érintkezőit, valamint ne tegye ki 60 °C-nál (140 °F) magasabb
hőmérsékletnek, és ne dobja tűzbe, illetve vízbe az akkumulátort! Az akkumulátorokat kizárólag az előírt
típusúakra cserélje ki. Az alábbi áthúzott kerekes kuka azt jelzi, hogy az elemeket és az akkumulátorokat
elkülönített módon kell gyűjteni:

A 0,0005%-nál több higanyt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmazó
elemeket, akkumulátorokat és gombelemeket az érintett fémtartalomra utaló kémiai vegyjellel kell ellátni:
Hg, Cd vagy Pb. Lásd az alábbi szimbólumokat:

FIGYELEM: NE NYELJE LE AZ ELEMET, MIVEL AZ VEGYI JELLEGŰ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET
OKOZHAT! A készülékhez mellékelt távvezérlő gombelemmel működik. Lenyelés esetén mindössze
2 órán belül súlyos, belső égési sérüléseket okozhat, amely akár halálhoz is vezethet! Az elemek
(a lemerültek is) gyermekektől távol tartandók! Ha attól tart, hogy az elemeket lenyelték, vagy azok
egyéb módon valakinek a szervezetébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz!

A vezeték nélküli működésre alkalmas készülékek kivételével valamennyi termék esetén
A HARMAN International ezennel kijelenti, hogy a berendezés megfelel az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU (EMC) és a kisfeszültségi villamossági termékeket
szabályozó 2014/35/EU (LVD) irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.jbl.com
címen elérhető honlapunk terméktámogatási pontja alatt tekinthető meg.

A vezeték nélküli működésre alkalmas összes termék esetén
A HARMAN International ezennel kijelenti, hogy a készülék az 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek, illetve egyéb vonatkozó előírásainak megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat a
www.jbl.com címen elérhető honlapunk terméktámogatási pontja alatt tekinthető meg.
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1. BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Jelen útmutató a PARTYBOX ON-THE-GO hangsugárzóval
kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Kérjük, hogy az üzembe helyezés előtt szánjon rá néhány percet, és
olvassa végig a készülék különböző funkcióit, beállításait és használatát lépésről-lépésre ismertető
útmutatót. A termék használata előtt olvassa végig és sajátítsa el az összes biztonsági előírást.
Ha bármilyen kérdése lenne a termékkel, annak üzembe helyezésével vagy működésével kapcsolatban,
kérjük, hogy a forgalmazóhoz vagy ügyfélszolgálatunkhoz forduljon, vagy keresse fel honlapunkat:
www.jbl.com.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. A CSOMAG TARTALMA

1

4

2

3

5

6

1) A készülék
2) Vezeték nélküli mikrofon (két alkáli AA elemmel)*
3) Mikrofontartó hordtáska
4) Vállszíj
5) Tápkábel*
6) Gyors üzembe helyezési útmutató, Biztonsági adatlap, Garanciakártya
* A tápkábelek száma és típusa, valamint a mikrofonok száma térségenként eltérő.
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3. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
3.1 A KÉSZÜLÉK TETEJE

1)

11)

• A mélyhangzás szintjének beállítása:
1. szint, 2. szint vagy a mélyhangzás
kikapcsolása.

• Nyomja meg a Bluetooth párosítási mód
eléréséhez.
• Nyomja meg, és legalább 5 másodpercig
tartsa lenyomva a True Wireless Stereo
(TWS) párosítási mód eléréséhez.
• Nyomja meg, és legalább 20 másodpercig
tartsa lenyomva az összes párosítási
információ törléséhez.

2) + / –
• A fő hangerő beállítása.
3) MIC hangerőszint
• A mikrofon hangerőszintjének beállítása
(ha csatlakoztatták).

12) - BASS +
• A mélyhangzás beállítása.

4) GUITAR hangerőszint
• A gitár hangerőszintjének beállítása (ha
csatlakoztatták).

13) - TREBLE +
• A magas hangok beállítása.

5)

14) LED-es körmotívum

• Be- és kikapcsolás.

15) - ECHO +
• A visszhangszint beállítása.

6)
• Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése.

16)

7)

• Lejátszás, szüneteltetés vagy folytatás.

• Nyomja meg a különböző fényminták közötti
átváltáshoz.

17) MIC bemenet
• Mikrofonaljzat: Mikrofon csatlakoztatása.
• GAIN: A mikrofonerősítés beállítása.

8) Mobilkészülék dokkolása
9) Vállszíjrögzítő horgok

Figyelem!
– A hangsugárzó fényhatásainak bekapcsolásakor ne nézzen közvetlenül a
fénykibocsátó részekre!

10) GUITAR bemenet
• : Gitár csatlakoztatása.
• GAIN: A gitárerősítés beállítása.
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A LED működése
Fehéren világít

Bekapcsolva

Sárgán világít

Készenléti üzemmód

Nem világít

Kikapcsolva

Gyorsan, fehéren villog

Párosítás

Folyamatosan, fehéren világít

Csatlakoztatva.

Nem világít

Nincs csatlakoztatva

Fehéren világít

Bekapcsolva

Nem világít

Kikapcsolva

Gyorsan, pirosan villog

Alacsony akkumulátortöltöttség

Lassan, fehéren villog

Töltés folyamatban

Fehéren világít

A hangsugárzó akkor éri el a teljes
mértékű töltöttséget, ha mind az öt
jelzőfény fehéren világít.

3.2 Hátlap

1)

(Váltakozó áramú hálózati csatlakoztatás)
• Csatlakoztassa hozzá a készüléket a váltakozó áramú áramforráshoz.

2)

(USB)
• USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
• Mobilkészülék feltöltése.

3)

(AUX)
• Külső hanglejátszó eszköz 3,5 mm-es hangkábelen (nem tartozék) keresztüli csatlakoztatása.
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4. ELHELYEZÉS
Figyelem!
– Ne üljön rá a hangsugárzóra, és ne nyomja azt meg! Ellenkező esetben meghibásodást, személyi
sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
Helyezze a hangsugárzót sík és stabil felületre, és győződjön meg arról, hogy a gumitalpak lefelé
néznek.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. BEKAPCSOLÁS
Figyelmeztetések:
– Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja.
– A hangsugárzó váltakozó áramú hálózatról és a beépített akkumulátorról egyaránt üzemeltethető.

BE
KI

1. Csatlakoztassa hozzá a készüléket a váltakozó áramú hálózathoz.
• A beépített akkumulátor használatához a hangsugárzó feltöltését követően válassza le a váltakozó
áramú tápellátást.
2. A bekapcsoláshoz nyomja meg a

gombot.

Tanácsok:
– A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében teljes mértékben töltse fel a
hangsugárzót annak első alkalommal történő használatát megelőzően.
– Élettartamának meghosszabbítása érdekében legalább 3 havonta egyszer teljes mértékben töltse fel
az akkumulátort. Az akkumulátor hasznos élettartama a felhasználás módjától és a környezeti
feltételektől függ.
– Az akkumulátortöltöttség szintje a hangsugárzó bármelyik gombjának megnyomásával ellenőrizhető.
– A hangsugárzó 20 perc tétlenséget követően automatikusan átkapcsol Készenléti üzemmódra.
A szokásos működést a hangsugárzó gombjának megnyomásával állíthatja vissza.
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6. A PARTYBOX HASZNÁLATA
Megjegyzés:
– Egyidejűleg csak egy hangforrás lejátszása lehetséges. Az elsőbbségi sorrend a következő: USB ->
Bluetooth -> AUX.
– A magasabb prioritású források lejátszása mindig megszakítja az alacsonyabb prioritású forrásokét.
– Ha alacsonyabb prioritású forrást kíván lejátszani, előbb állítsa le a magasabb prioritású forrás
lejátszását.

6.1 Bluetooth-kapcsolat
A hangsugárzó Bluetooth-képes okostelefonnal vagy táblagéppel együtt is használható.

< 10 m

1. Nyomja meg a hangsugárzó

gombját a Bluetooth párosítási mód eléréséhez.

2. A csatlakoztatáshoz válassza ki a „JBL PARTYBOX ON-THE-GO” lehetőséget a Bluetooth-képes
eszközén.
3. A sikeres csatlakoztatást követően a hangsugárzón keresztül szólaltathatja meg a Bluetooth-képes
eszközén lejátszott műsorszámokat.
Megjegyzés:
– A hangsugárzó legfeljebb 8 különböző párosított eszköz megjegyzésére alkalmas. A kilencedik
párosított eszköz az elsőt fogja helyettesíteni.
– Ha a Bluetooth-képes eszköz csatlakoztatásához PIN-kód szükséges, adja meg a „0000” számot.
– A Bluetooth-kapcsolat teljesítményét a készülék és a Bluetooth-képes eszköz közötti távolság,
valamint a működési környezet is befolyásolhatja.
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Bluetooth-képes eszközzel fennálló kapcsolat megszüntetése:
• Kapcsolja ki a hangsugárzót, vagy
• kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.
Bluetooth-képes eszköz újbóli csatlakoztatása:
• A hangsugárzó következő alkalommal történő bekapcsolásakor az automatikusan a legutoljára
csatlakoztatott eszközhöz kísérel meg visszacsatlakozni.
• Ha nem, válassza ki manuálisan a „JBL PARTYBOX ON-THE-GO” lehetőséget a Bluetooth-képes
eszközén.

6.2 USB-kapcsolat

Csatlakoztasson hozzá a hangsugárzó USB-csatlakozójához egy olyan USB-tárolóeszközt, amely
lejátszható formátumú hangfájlokat tartalmaz.
➞ A hanglejátszás automatikusan elindul.
Tanács:
– A hangsugárzó ábécé sorrend szerint játssza le az USB-tárolóeszközön található hangfájlokat,
a gyökérmappától az almappák utolsó szintjéig. Legfeljebb 8 almappa használata támogatott.
Támogatott hangformátumok
Kiterjesztés

Kodek

Mintavételezés sebesség

Bitsebesség

WAV

PCM

44,1 kHz ~ 192 kHz

< 5 Mbps

LPCM

44,1 kHz ~ 192 kHz

< 5 Mbps

IMA_ADPCM

44,1 kHz ~ 192 kHz

< 5 Mbps

MPEG

44,1 kHz ~ 192 kHz

< 5 Mbps

MULAW

44,1 kHz ~ 192 kHz

< 5 Mbps

MPEG1 layer1/2/3

32 kHz ~ 48 kHz

32 kbps ~ 320 kbps

MPEG2 layer1/2/3

16 kHz ~ 24 kHz

8 kbps ~ 160 kbps

MPEG2.5 layer3

8 kHz ~12 kHz

8 kbps ~ 160 kbps

≤ 320 kbps

8 kbps ~ 48 kbps

MP3

WMA
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6.3 AUX csatlakozás

1. Csatlakoztasson hozzá egy külső hanglejátszó eszközt a hangsugárzóhoz egy 3,5 mm-es
hangkábelen (nem tartozék) keresztül.
2. Indítsa el a lejátszást a külső eszközön.

6.4 Zenelejátszás vezérlése

• Nyomja meg egyszer a gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
• Nyomja meg kétszer a gombot, ha a
következő műsorszámhoz szeretne ugrani.
• Nyomja meg háromszor a gombot, ha az
előző műsorszámhoz szeretne ugrani.
• Nyomja meg a +/- gombot a fő hangerő
növeléséhez vagy csökkentéséhez.
• Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a +
és - gombokat a lenémításhoz vagy annak
feloldásához.
Megjegyzés:
– AUX módban nem lehetséges a műsorszámok közötti ugrás.
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6.5 Hangkeverés mikrofon és/vagy gitár használatával
Mikrofon vagy elektromos gitár (nem tartozék) használatával a kívánt hangforrás hangjával keverheti a
hangot.
Megjegyzés:
– A gitár vagy a mikrofon csatlakoztatása, illetve leválasztása előtt mindig állítsa a legalacsonyabbra
azok hangerőszintjét.
– Mindig válassza le a gitárt, illetve a mikrofont, ha nem használja azokat.

6.5.1 Mikrofon csatlakoztatása
A mellékelt vezeték nélküli mikrofon csatlakoztatása
Alapértelmezés szerint a vezeték nélküli mikrofon gyárilag előre van párosítva a hangsugárzóval.

< 10 m

1. Helyezze be a két alkáli AA elemet a megfelelő polaritás szerint.

2. Kapcsolja be egymás után a hangsugárzót és a mellékelt vezeték nélküli mikrofont.
➞ A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan létrejön.
Megjegyzés:
– A mikrofon 10 perc tétlenséget követően automatikusan kikapcsol.
– Legfeljebb két vezeték nélküli mikrofon használata támogatott. Ha további termékeket szeretne
vásárolni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
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Vezetékes mikrofon (nem tartozék) csatlakoztatása.

További vezeték nélküli mikrofon csatlakoztatása.
1. Kapcsolja ki a hangsugárzót.
2. Kapcsolja be az új vezeték nélküli mikrofont, és helyezze azt a hangsugárzó tetejére.
3. Kapcsolja be a hangsugárzót.
➞ 3 percen belül megtörténik a párosítás, a mikrofon pedig automatikusan hozzácsatlakozik a
hangsugárzóhoz.
A vezeték nélküli mikrofon elemeinek cseréje
Figyelmeztetések:
– Ne keverje össze (régi és új, illetve szén és alkáli stb.) az elemeket!
– Vegye ki az elemeket, ha azok már lemerültek, vagy ha huzamosabb ideig nem kívánja használni a
mikrofont.
– Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, következésképpen szakszerűen ártalmatlanítandók.
1. Ellenőrizze a töltöttségi szintet.

2. Alacsony töltöttségi szint esetén cserélje ki újakra a régi elemeket.

14

6.5.2 Gitár csatlakoztatása

6.5.3 Hangkeverés
Énekeljen a mikrofonba, vagy gitározzon.
• A hangforrás hangerőszintjének alacsonyabbra állításához nyomja meg a + / – gombot.
• A mikrofon vagy a gitár hangerőszintjének beállításához forgassa el a MIC vagy a GUITAR
hangerőszint gombjait.
• A vezetékes mikrofon vagy a gitár erősítésének beállításához forgassa el a MICROPHONE, illetve a
GUITAR aljzat melletti GAIN vezérlőt.
• A (vezeték nélküli vagy vezetékes) mikrofon visszhang-, magas- és mélyhang-szintjének beállításához
forgassa el az ECHO, a TREBLE vagy a BASS gombot.

6.6 Mobileszköz töltése
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7. A PARTYBOX HORDOZÁSA
Figyelmeztetések:
– A hangsugárzó hordozása előtt győződjön meg arról, hogy az összes vezetéket leválasztotta.
– A személyi sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében hordozás közben tartsa szorosan a
készüléket, utána pedig távolítsa el a szíjat.

Használja a mellékelt vállszíjat a hangsugárzó útközbeni hordozásához.

16
_____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. SPECIÁLIS HASZNÁLATI MÓD
8.1 Fényhatások

A
gomb megnyomásával a következő fényhatások közül választhat: rock, neon, club vagy fényhatás
kikapcsolása.
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8.2 TWS mód
A TWS mód használatával két PARTYBOX hangsugárzót is egymáshoz csatlakoztathat.

5 mp.

< 10 m

5 mp.

Nyomja meg egyszerre a
azokat.

gombot mindkét hangsugárzón, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva

Kilépés a TWS módból:
Kapcsolja ki a készüléket, vagy nyomja meg bármelyik hangsugárzó
másodpercig tartsa az lenyomva.

gombját, és legalább 5

Tanácsok:
– Előfordulhat, hogy a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához a PARTYBOX funkció forráseszközön
történő kikapcsolása szükséges.
– Alapértelmezés szerint a Bluetooth-képes eszközhöz csatlakoztatott hangsugárzó működik
elsődleges hangsugárzóként (bal oldali hangcsatorna), míg a másik másodlagosként (jobb oldali
hangcsatorna).

8.3 Gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a + és a
lenyomva azokat.

gombot, és legalább 10 másodpercig tartsa
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8.4 IPX4 védettségi fokozat
Figyelem!
– A váltakozó áramú hálózati csatlakoztatás előtt mindig tartsa szárazon a töltőcsatlakozót.
– A fröccsenésállóság garantálása érdekében mindig tartsa szorosan lezárva a védőburkolatokat.
A hangsugárzó védett a bármilyen irányból fröccsenő víz ellen (IPX4 védettségi fokozat).

19
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. MŰSZAKI ADATOK
A termék neve:
Váltakozó áramú hálózati bemenet:
Beépített akkumulátor:
Energiafogyasztás:
Teljes kimeneti teljesítmény:

Energiafogyasztás készenléti
üzemmódban:
USB kimenet:
Hangsugárzó-meghajtók:
Jel-zaj arány:
Frekvencia átvitel:
Az akkumulátor töltési ideje:
Az akkumulátor zenelejátszási ideje:
Bluetooth verzió:
Bluetooth-profil:
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:
Bluetooth-jeladó maximális teljesítménye:
Bluetooth jeladóhoz tartozó moduláció:
Bluetooth-kapcsolat hatótávolsága:
USB-meghajtó támogatott formattálási
módjai:
USB-kapcsolaton keresztül lejátszható
fájlformátumok:
Digitális bemenet:
Bemeneti érzékenység:

A termék méretei (Szé x M x Mé):
Nettó tömeg:

PARTYBOX ON-THE-GO
100 - 240 V ~, 50/60 Hz
18 Wh
60 W
100 W RMS teljesítmény (váltakozó áramú hálózati
működtetés)
50 W RMS teljesítmény (akkumulátoros működtetés)
< 2 W Bluetooth-kapcsolattal;
< 0,5 W Bluetooth-kapcsolat nélkül
5V
2,1 A
1 x 133 mm-es (5,25”) mélynyomó + 2 x 44 mm-es
(1,75”) magassugárzó
> 80 dBA
50 Hz ~ 20 kHz
< 3,5 óra
> 6 óra
4.2
A2DP v1.3, AVRCP v1.6
2,4 - 2,48 GHz
10 dBm (EIRP – effektív izotropikus sugárzási
teljesítmény)
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Kb. 10 m (33 láb)
FAT 16, FAT 32
.mp3, .wma, .wav
Bluetooth/USB, -9 dBFS
AUX bemenet: 370 mV RMS teljesítmény
Mikrofon: 20 mV
Gitár: 100 mV
490 x 245 x 228 mm (19,3 x 9,6 x 9,0 hüvelyk)
7,5 kg / 16,5 lbs

A vezeték nélküli mikrofon műszaki adatai
Frekvencia átvitel:
Jel-zaj arány:
UHF frekvenciasáv:
A jeladó teljesítménye:
A mikrofon elemei által biztosított

65 Hz ~ 15 kHz
> 60 dBA
470 ~ 960 MHz (cikkszámtól függően)
(EU: 657 ~ 662 MHz)
< 10 mW
< 10 óra

játékidő:
Jeladó és vevőegység közötti távolság:

< 10 m
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10. HIBAELHÁRÍTÁS
Figyelem!
– Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket! Ha problémát észlel a termék
használatakor, tekintse át az alábbiakat, mielőtt szakszervizhez fordulna.

Rendszer
A hangsugárzó nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy nem merült-e le a hangsugárzó akkumulátora. Ha nem, használja inkább a váltakozó
áramú tápellátást.
Egyes gombok nem reagálnak.
• Előfordulhat, hogy a készülék bemutató üzemmód szerint működik. Bemutató üzemmódban az összes
bemeneti forrás és gomb le van tiltva, a + / – / / /
gombok kivételével. A bemutató
üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg egyszerre, és legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a
és
gombokat.

Hangzás
A hangsugárzó nem bocsát ki hangot.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a hangsugárzót.
• Állítsa be a hangerőszintet.
• Ellenőrizze, hogy aktív-e a hangforrás, és hogy nincs lenémítva.

Bluetooth
Az eszköz nem csatlakoztatható hozzá a hangsugárzóhoz.
• Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta az eszköz Bluetooth funkcióját.
• A hangsugárzót előzőleg már hozzácsatlakoztatták egy másik Bluetooth-képes eszközhöz. Nyomja
meg, és legalább 20 másodpercig tartsa lenyomva a hangsugárzó gombját a leválasztáshoz és új
eszköz párosításához.
Rossz hangminőség egy csatlakoztatott Bluetooth eszközről.
• Nem kielégítő a Bluetooth-jelek vétele. Helyezze az eszközt a hangsugárzóhoz közelebb, illetve
távolítsa el az eszköz és a hangsugárzó közötti akadályokat.

Vezeték nélküli mikrofon
Nem reagál a mikrofon.
• Kapcsolja be a mikrofont.
• Cserélje ki az elemeket, ha alacsony a töltöttségi szintjük.
• Végezze el a mikrofon és a hangsugárzó manuális párosítását (lásd a Mikrofon csatlakoztatása című
6.5.1 pontot).
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11. MEGFELELŐSÉG
A készülék megfelel az Európai Unió energetikai előírásainak.
Bluetooth-kapcsolati mód
A készülék Bluetooth-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás céljára szolgál. A kívánt műsorszámok
Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbíthatók a hangsugárzó számára. A készülék Bluetoothkapcsolaton keresztüli csatlakoztatása esetén a Bluetooth-kapcsolatnak a megfelelő működés
garantálása érdekében mindig aktívnak kell maradnia.
20 perc tétlenséget követően a készülék átvált Alvó üzemmódra (hálózati készenlét). Az energiafogyasztás Alvó üzemmódban kevesebb mint 2,0 W; az Alvó üzemmódból Bluetooth-kapcsolaton
keresztül aktiválható újra a készülék.
Bluetooth leválasztási mód
20 perc tétlenséget követően a készülék átvált Készenléti üzemmódra. Az energiafogyasztás Készenléti
üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
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12. VÉDJEGYEK

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
FSD Park 5.,Törökbálint 2045
e-mail: info@invitone.hu

HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Minden jog fenntartva.
A JBL a HARMAN International Industries, Incorporated Egyesült Államokban
és/vagy más országokban bejegyzett védjegye. A termék jellemzői, műszaki
adatai és stílusjegyei előzetes értesítés nélkül változhatnak.

