Γενικές πληροφορίες
Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Εφόσον η μπαταρία έχει αδειάσει πλήρως χρησιμοποιήστε το τρoφοδοτικό που παρέχεται στη συκευασία για την επαναφόρτισή της.
Με την ολοκλήρωση της φόρτισης αφαιρέστε προσεκτικά το καλώδιο από την πρίζα.

TRUE WIRELESS STEREO
PORTABLE SPEAKERS

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 5-6 ώρες (PRT-8) & 7-8 ώρες (PRT-12).
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά θα χρειαστεί να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία (8 ώρες PRT-8 & 10 ώρες PRT-12).
Η διάρκεια της μπαταρίας είναι περίπου 8 ώρες (PRT-8) & 12 ώρες (PRT-12) και εξαρτάται από την ένταση του ήχου, τη χρήση του φωτισμού
καθώς και άλλων λειτουργιών του ηχείου.
Συμβουλή: Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρακαλούμε η φόρτιση να γίνεται εφόσον έχει αδειάσει πλήρως η μπαταρία.
Μην αφήνετε τη μπαταρία αφόρτιστη για πολύ μεγάλο διάστημα καθώς αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Οδηγίες χρήσης -

Ευχαριστούμε για την αγορά των ηχείων PRT της Crystal Audio

Προειδοποίηση

Τα ηχεία PRT είναι φορητά, με ενσωματωμένη μπαταρία και εξοπλισμένα με TWS & Bluetooth streaming δυνατότητες.
Μικρά σε μέγεθος, με δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης παράγουν ποιοτικό ήχο με δυνατά και καθαρά μπάσα.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

CONNECTIVITY FEAUTURES:

1. Το σύμβολο της αστραπής με βέλος μέσα σε ισοσκελές
τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης
επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

				

Woofer: 8inch, Long Throw			
				
Sensitivity: 96dB@2,83V/1m			
				

12inch, Long Throw
102dB@2,83V/1m

2. Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο
ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών
λειτουργίας και ασφαλείας καθώς και προειδοποιήσεων εντός
του εγχειριδίου ή πάνω στο προϊόν.

Twitter: 1inch, Soft Dome			
				
Sensitivity: 98dB@2,83V/1m			
				

1inch, Soft Dome
100dB@2,83V/1m

Battery:
				
Power Supply:
				
Pow. Sup. Voltage:
				
Pow. Sup. Current:
				

12V / 4500mAh (54Whr)
45W
15V
3A

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

9V / 3x 2200mAh (25Whr)		
30W					
15V					
2A					

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Mute:
Σίγαση ήχου

Mode:
Εναλλαγή λειτουργιών
Bluetooth:
Επιλογή BT

TWS:
True Wireles Stereo
Ασύρματη σύνδεση
δεύτερου ηχείου

Vol +:
Αύξηση έντασης του ήχου
Previous:
Προηγούμενο
μουσικό κομμάτι

Repeat x1:
Επανάληψη ενός
μουσικού κομματιού

PRT-8				

Next:
Επόμενο μουσικό κομμάτι
Vol -:
Μείωση έντασης του ήχου
x1

ALL

Repeat ALL:
Επανάληψη όλων των
μουσικών κομματιών
Numeric keypad:
Επιλογή κομματιού

Είσοδος 12V DC
Σύνδεση εξωτερικής
μπαταρίας 12V

Power Switch
Διακόπτης λειτουργίας
ηχείου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα.
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση τέτοιων διακριτικών
σημάτων από την Crystal Audio τελεί υπό άδεια. Τα υπόλοιπα λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Είσοδος μικροφώνου
Σύνδεση ενσύρματου
μικροφώνου (προαιρετικό)
Είσοδος AUX In
Σύνδεση εξωτερικής
πηγής ήχου

Διακόπτης LED Light
Ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε
τον φωτισμό LED

Δ & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ
Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, ΤΚ 17564
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9410888
email: desk@damkalidis.gr
www.crystalaudio.gr

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ
Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, PRT Portable Speaker True Wireless Stereo, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

Είσοδοι
αναπαραγωγής ήχου
Σύνδεση USB flash drive ή
κάρτας SD/micro SD

www.CrystalAudio.com

PRT-12
• Bluetooth® v4.2
• USB port
• SD/microSD slot
• AUX In
• Microphone In
• Guitar/Keyboards In
• 12V DC External Battery In

Οθόνη LCD
Οθόνη ενδείξεων επιλογών

Κουμπιά λειτουργιών
Ελέγξτε τις λειτουργίες
του ηχείου με τα κουμπιά
επιλογής
Εφέ ηχούς (echo)
Μόνο για το μικρόφωνο
Προτεραιότητα Mic
Πιέστε το κουμπί για να
ακούγεται το μικρόφωνο
πάνω από τη μουσική

Διακόπτες ρύθμισης ήχου
Ρύθμιση για Πρίμα, Μπάσα
και εφέ Εcho (ηχώ) καθώς
και της έντασης του ηχείου,
μικροφώνου και της κιθάρας
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Επιλογή

5

λειτουργίας

Επιλογή πηγής ήχου

* Το ηχείο ξεκινά κάθε φορά τη λειτουργία του
με την επιλογή Bluetooth ενεργοποιημένη.

Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Mode για να επιλέξτε
κάποια από τις διαθέσιμες λειτουργίες του ηχείου

Χειριστείτε τα ηχεία PRT απευθείας από τα κουμπιά
επιλογών που βρίσκονται στην πίσω όψη του ηχείου.
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Σύνδεση

MICROPHONE
Input

USB

AUX

GUITAR/KEYBOARDS
Input

Σημείωση:

ενσύρματου μικροφώνου,
		 κιθάρας ή πλήκτρων*

62 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth®
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο
τηλέφωνο ή το tablet σας.

3. Το ηχείο ξεκινά πάντα στη λειτουργία Bluetooth.
Η ένδειξη (bLUE) εμφανίζεται στην οθόνη του ηχείου.
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2. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται
στην πλάτη του ηχείου στη θέση ON.

4. Στο τηλέφωνο ή το tablet σας πραγματοποιήστε
“Ανίχνευση Συσκευών” για να αναζητηθεί το ηχείο PRT.

Πατήστε το κουμπί
Mic Priority για να
δωθεί προτεραιότητα στο
μικρόφωνο και να ακουστεί
πάνω από τη μουσική.

* Δεν συμπεριλαμβάνονται. 			
Σιγουρευτείτε πως έχετε ρυθμίσει την
ένταση ώστε να έχετε ήχο.

Τα ηχεία PRT μπορούν να πραγματοποιήσουν σύζευξη με οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει Bluetooth (κινητό τηλ./tablet κλπ).

Σύνδεση ασύρματου μικροφώνου

MIC

Συνδέστε ασύρματα το μικρόφωνο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

* Σιγουρευτείτε πως έχετε
ρυθμίσει σωστά το κουμπί
έντασης του μικροφώνου
ώστε να έχετε ήχο.

1. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο τοποθετώντας τον διακόπτη λειτουργίας
στην άνω θέση.
2. Το μικρόφωνο συνδέεται αυτόματα με το ηχείο.*

63 Σύνδεση με δεύτερο ηχείο (TWS)
Συνδέστε ασύρματα ένα ηχείο PRT με ένα άλλο ηχείο PRT και απολαύσετε την εμπειρία TWS - True Wireless Stereo.
1. Ενεργοποιήστε το 1ο ηχείο
(Master speaker).

5. Θα χρειαστούν 15 έως 20 δευτερόλεπτα και η ένδειξη
‘CONN’ θα εμφανιστεί στο 1ο ηχείο (MASTER).
Τα ηχεία συνδέονται αυτόματα και η ένδειξη SLAV θα
σταματήσει να αναβοσβήνει στο 2ο ηχείο (SLAVE).

3. Ενεργοποιήστε το 2ο ηχείο
(Slave speaker).

Σε περίπτωση που ζητηθεί εισαγωγή κωδικού
PIN παρακαλούμε πληκτρολογήστε 0000.
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Διακόπτης φωτισμού LED

LIGHTS

Σημείωση:

Πιέστε το διακόπτη LIGHTS στην πλάτη του ηχείου για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό LED του ηχείου.
Τα χρώματα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της μουσικής.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια
της μπαταρίας και να απολαύσετε
περισσότερη ώρα μουσικής, κρατήστε
τον φωτισμό του ηχείου κλειστό.

6. Συνδέστε την πηγή ήχου σας στο ηχείο MASTER και
απολαύστε TRUE WIRELESS STEREO ήχο.
2. Πατήστε 2 φορές το κουμπί TWS
για να ορίσετε αυτό το ηχείο ως MASTER.
(εμφανίζεται η ένδειξη ‘MASR’ στην οθόνη)

4. Πατήστε 1 φορά το κουμπί TWS
για να ορίσετε αυτό το ηχείο ως SLAVE.
(αναβοσβήνει η ένδειξη ‘SLAV’ στην οθόνη)

7. Για να διακόψετε τη λειτουργία TWS τοποθετήστε
το ηχείο σε TWS MASTER mode (MASR) και πιέστε
το κουμπί MODE.

Στην ασύρματη σύνδεση δύο ηχείων το
δεξί κανάλι είναι το ηχείο MASTER και το
αριστερό κανάλι είναι το ηχείο SLAVE.
Εφόσον τα ηχεία έχουν συνδεθεί μια φορά
επιτυχώς, για να τα επανασυνδέσετε σε
ζεύγος ενεργοποιήστε πρώτα το ηχείο
SLAVE και ύστερα το ηχείο MASTER.

4 Σύνδεση
		 εξωτερικής πηγής ήχου

Input

Προσθήκη εξωτερικής μπαταρίας

Μπορείτε να προσθέσετε μια
επιπλέον εξωτερική μπαταρία (12V)
στην υποδοχή που βρίσκεται στην πλάτη
του ηχείου, ώστε να συνεχίσετε το πάρτυ
ανενόχλητοι ακόμη και όταν η ενσωματωμένη
μπαταρία του ηχείου έχει αδειάσει πλήρως!
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Φόρτιση της συσκευής

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία
για να φορτίσετε τη μπαταρία του ηχείου, όταν αυτή έχει αδειάσει.

-
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AUX IN

+

Έλεγχος της μπαταρίας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας από τις ενδείξεις που βρίσκονται στην πλάτη του ηχείου.

Εκτός από τη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις
παρακάτω θύρες για τη σύνδεση άλλης εξωτερικής πηγής ήχου:
1. AUX: Σύνδεση μέσω του headphone output της συσκευής σας.
2. USB: Για αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από USB flash drive.
3. SD Card: Για αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από κάρτα SD.
4. MicroSD Card: Για αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από κάρτα microSD.
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MICRO SD CARD

Οι ενδείξεις ανάβουν ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας:
• FULL - η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
• CHARGE - η μπαταρία φορτίζει

USB

Port

microSD / SDcard

Slots

• LOW - η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση

