Kaugjuhtimise toega Apple'i tooted

MUSIC MANIAC™
Kõrva peal kantavad kõrvaklapid

AH‐D340
Kasutusjuhend

Tarvikud
① Kasutusjuhend (käesolev dokument)
② Hoiatused seoses kõrvaklappide kasutamisega
③ Adapterpistik
④ Helikaabel (pikkus ligik. 1,3 m)
⑤ Kandekarp
* Enne kõrvaklappide kasutamist lugege kindlasti läbi
dokument Hoiatused seoses kõrvaklappide kasutamisega.

Kõrvaklappide ettevalmistamine
Kõrvaklappide ühendamine oma heliseadmega
Kasutage kaasasolevat helikaablit kõrvaklappide stereo
minipistiku ja heliseadme kõrvaklappide pesa ühendamiseks.
MÄRKUS
 Esimesena ühendage helikaabel kõrvaklappide
minipistikuga.
 Kui heliseadme kõrvaklappide port vajab 1/4" suurusega
pistikut, kasutage selleks 1/4" kullatud adapterpistikut
(kuulub komplekti).

Kõrvaklappide kasutamine
Jälgige peaosal olevaid märgiseid ja asetage tähisega "L"
märgistatud osa vasakule kõrvale ja "R" märgisega osa
paremale kõrvale (vt A).
Nimetused "Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for
iPad" tähendavad, et elektrooniline seade on töötatud välja
spetsiaalselt vastavalt siis iPodi, iPhone'i või iPadiga
ühendamiseks, ja on arendaja poolt sertifitseeritud, kui
Apple'i jõudlusstandarditele vastav. Apple ei vastuta selle
seadme töötamise või ohutus‐ ja regulatiivsetele
standarditele vastavuse eest. Selle lisaseadme kasutamine
iPodi, iPhone'i või iPadiga võib avaldada mõju juhtmeta side
toimimisele.
Apple on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on
registreeritud USAs ja teiste riikides.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nno, iPod shuffle ja iPod
touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on
registreeritud USAs ja teiste riikides.
Kaugjuhtimist ja mikrofoni toetavad ainult iPod nano (4.
põlvkond ja uuemad), iPod classic (120/160 GB), iPod touch
(2. põlvkond ja uuemad), iPhone 3GS või uuemad ja iPad.
Kaugjuhtimist toetab iPod shuffle (3. põlvkond ja uuemad).
Heli toetavad kõik iPodi mudelid.

Apple®'iga üihlduva kaugjuhtimise ja mikrofoni
kasutamine
Kaugjuhtimiskaablil (vt ④) on Apple®‐iga ühilduv
kaugjuhtimisfunktsioon ja integreeritud mikrofon, mis
võimaldavad teil juhtida muusikatoiminguid ühilduvatel
Apple'i seadmetel ja teha telefonikõnesid või teostada
häältuvastustoiminguid.

Juhtratas
(vt B)
❶

Funktsioon

Nupu
toiming

Helitugevuse suurendamine
Video või loo esitamine või
peatamine
Kõnele vastamine või kõne
lõpetamine
Sissetulevale või ootel kõnele
lülitumine ja hetke kõne ootele
panemine
Järgmise loo või peatüki juurde
edasi liikumine
❷
Eelmise loo või peatüki juurde
tagasi liikumine
Edasi kerimine
Tagasi kerimine
Dubleerimine
Saabuva kõne tagasilükkamine
Sissetulevale või ootel olevale
kõnele lülitumine ja olemasoleva
kõne lõpetamine
❸
Helitugevuse vähendamine
Lühike nupule vajutamine
Pikk nupule vajutamine (2 sekundit või kauem)








Kasutage uusimat Apple'i tarkvara.
Kõik toimingud on kooskõlas Apple'i ehtsa
kaugjuhtimisseadmega.
Võite kasutada kõrvaklappide kaugjuhtimist ja mikrofoni
iPod nano (4. põlvkond ja uuemad), iPod classic (120/160
GB), iPod touch (2. põlvkond ja uuemad), iPhone 3GS või
uuemad ja iPad puhul.
Samuti võite kasutada kõrvaklappide kaugjuhtimist iPodi
järjekorrata taasesitamiseks (3. põlvkond ja uuemad).
Heli taasesitus on võimalik kõikide iPodi mudelite puhul.

Lisateave
Toote tehnilised andmed
Kõlari tüüp
Kõlari suurus
Tundlikkus
Sisendtakistus
Taasesituse sagedus
Maksimaalne sisendvõimsus
Kaal

Dünaamiline
Ø 40 mm
108 dB/mW
36 Ω
7 kuni 37000 Hz
1300 mW
240 g (ilma kaablita)

Spetsiaalse rakenduse nimi on "Denon Club".
"iPod touch" ja "iPhone" versioonid saab alla laadida
AppStore'ist. Androidi nutitelefoni versiooni saab alla laadida
Google Playst.

