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CobraAirWave™-i sidumine

Tootekomplekt

Traadita muusikavastuvõtja
Cobra AirWave™-i
Bluetooth®-vastuvõtja

Kiirjuhend

Trükitud Hiinas Partii nr 480-827-P, versioon B

Töötab kõigi seadmetega, mis toetavad
Bluetooth®-tehnoloogiat.

Täname, et olete endale soetanud traadita
muusikvastuvõtja CobraAirWave™.
Muusikvastuvõtjaga CobraAirWave™ saate te:
• mängima panna mis tahes traadita Bluetooth®tehnoloogiat toetava meediaseadme oma
kodustereo, autostereo või muusikadoki kaudu;
• muusika esitamist otse meediaseadme kaudu juhtida;
• ühendada meediaseadme ilma
stereosüsteemi lähedale minemata;
• luua kodus Bluetooth®-tehnoloogia abil
virtuaalühenduse ligikaudu 10 meetri ulatuses.
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3,5 mm-3,5 mm
audiokaabel

3,5 mm-RCA
audiokaabel

Mikro-USB-kaabel
laadimiseks

CobraAirWave™-i seadistamine
1. Ühendage üks helikaabli 3,5
mm ots CobraAirWave™-i
kõrvaklapipessa.
2. Ühendage teine ots (3,5 mm või
2 × RCA) koduse stereosüsteemi
heli sisendpessa.
3. Libistage toitelüliti sisse (OFFilt
ONile). Ühendage mikro-USBadapteri kaabel seadmesse
CobraAirWave™ ja USB-ga sobituvasse jõuallikasse.
4. Vilgub sinine LED-märgutuli, mis näitab, et seadmes
on toide ja seda võib teie meediaseadmega siduda.

Et siduda CobraAirWave™ oma meediaseadmega, vajutage
kolme sekundi vältel sinise valgustusega nuppu seadmel
CobraAirWave™, et see lülituks sidumisrežiimile. Avage
oma meediaseadme Bluetooth®-sätete menüü. Enamikus
seadmetes tuleb selleks valida: Sätted ► Bluetooth®.
Vajutage valikut „Scan for Devices” (seadmete otsimine)
ja/või oodake, et ilmuks saadaval olevate seadmete
nimekiri ning valige seejärel CobraAirWave™.
Sidumine võib võtta kuni 30 sekundit. Kui teil palutakse
ühendamiseks salasõna vastu võtta („Accept password to
pair”), kinnitage valik („Confirm”). Kui CobraAirWave™ on
seotud ja ühendatud, kuvatakse teie meediaseadmel kiri
„Connected” (ühendatud).
Kui CobraAirWave™ on teie meediaseadmega seotud, süttib
muusikavastuvõtja peal olev LED-märgutuli sinise valgusega.
Täpsema info saamiseks Bluetooth®-seadmete
ühendamise kohta lugege oma seadme kasutusjuhendit.
Kui teil on raskusi Bluetooth®-ühenduse loomise või
hoidmisega, lülitage välja nii oma meediaseade kui ka
CobraAirWave™, oodake 30 sekundit ja seejärel lülitage
need uuesti sisse.
Nüüd, kus teie meediaseade ja CobraAirWave™ on
ühendatud, olete valmis muusikat voogedastama.

Teie CobraAirWave™ on nüüd ühendatud ja valmis muusikat
esitama! Pange muusika mängima nii, nagu te seda oma
seadmes tavaliselt teete, ja heli tuleb teie kõlaritest!
Pidage meeles, et CobraAirWave™-i
leviulatus on 10 meetrit.

Seadme uuesti ühendamine

Kui liigute levialast välja või lülitate Bluetooth®-funktsiooni
oma seadmes välja, ühendatakse ka CobraAirWave™ teie
seadme küljest lahti. Uuesti ühendamiseks avage oma
seadmes Bluetooth®-i haldur ja valige nimetatud seadmete
hulgast CobraAirWave™.

Uue seadme ühendamine
Kui te soovite ühte seadet lahti ühendada ja teist ühendada:
1. Lõpetage käimasolev Bluetooth®-ühendus
ühendatud seadme Bluetooth®-i halduri kaudu ja
lülitage seadmes Bluetooth®-funktsioon välja.
2. CobraAirWave™-i saab nüüd mõne teise
meediaseadmega ühendada. Järgige peatükis
„CobraAirWave™-i ühendamine” toodud juhiseid uute
meediaseadmete ühendamiseks või ühendage
CobraAirWave™ meediaseadme Bluetooth®-i halduri
kaudu (kui seadet on juba varem ühendatud).
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Leviulatusest väljas või kadunud signaal

LED-märgutuled

Kui meediaseade on CobraAirWave™-i leviulatusest
väljas (kaugemal kui 10 meetrit) või miski blokeerib
Bluetooth®-i signaali, vilgub sinine LED-märgutuli
näitamaks, et Bluetooth®-ühendus seadmega on
kadunud. Ühenduse katkemise vältimiseks:

Sinine LED-märgutuli
Vilgub aeglaselt Passiivne leidmine
Vilgub keskmise sagedusega Ühendamisrežiim
Vilgub kiiresti
Automaatne uuesti ühendamise režiim
(kui meediaseade ei ole ühendatud,
vajutage aktiveerimiseks ülemist nuppu)

1. Viige meediaseade tagasi leviulatusse (10 meetrit)
ja/või tehke kindlaks, et vastuvõtja ja
meediaseadme vahel ei oleks mingeid takistusi.

Põleb ühtlaselt
Esita/peata

2. Ühendus taastatakse automaatselt 15 sekundi
jooksul ja süttib sinine LED-märgutuli.

Punane LED-märgutuli
USB-toide
Toitelüliti on sees (ON):
LED põleb
Alati
Toitelüliti on väljas (OFF)
LED põleb
Aku laeb
LED väljas Aku täielikult laetud

3. Kui ühendus on kadunud kauem kui 45
minutit, peate seadmed uuesti ühendama.
Järgige peatükis „Seadme uuesti
ühendamine” toodud juhiseid.

Ühendatud
Kui ühendus on loodud, vajutage ülemist
nuppu muusika esitamiseks/peatamiseks.

Akutoide
Toitelüliti on sees (ON):
LED põleb
Aku piisavalt laetud
LED vilgub
Aku tühjeneb
LED väljas Aku tühi
Toitelüliti on väljas (OFF):
LED väljas Alati
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Veaotsing
Suurema osa seadmega CobraAirWave™ tekkida
võivatest probleemidest saate lahendada selles
osas toodud soovituste abil.
Muusika ei tule stereokõlaritest.
Lahendused:
• Veenduge, et seadmel CobraAirWave™ on
toide olemas või aku piisavalt laetud.
• Veenduge, et helikaabel on seadmega
CobraAirWave™ kindlalt ühendatud.
• Veenduge, et üks kahest helikaablist on korralikult ühendatud stereosüsteemi ja vastuvõtjaga.
• Veenduge, et stereosüsteem on sisse lülitatud.
• Veenduge, et stereosüsteemi heli on
kuulamiseks sobival tasemel.
• Veenduge, et meediaseadme helitase ei ole
vaigistatud või liiga madal.
• Veenduge, et olete CobraAirWave™-i vastuvõtja
leviulatuses ja et teie meediaseade on Bluetooth®tehnoloogia kaudu vastuvõtjaga ühendatud.
Rohkema teabe saamiseks CobraAirWave™-i
ja teiste Cobra toodete kohta külastage
veebisaiti www.cobra.com.

Föderaalse Sideameti (FCC) ja Kanada
tööstusministeeriumi deklaratsioon
USAs ostetud toodete korral
MÄRKUS. Seade vastab Föderaalse Sideameti (FCC) eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Seda tohib
kasutada järgmisel kahel tingimusel: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) seade
peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.
ETTEVAATUST. Seadme muutmine või osad, mida Cobra Electronics Corporation ei ole heaks
kiitnud, võivad rikkuda FCC reegleid ja muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.
Kanadas ostetud toodete korral
Seade vastab Kanada tööstusministeeriumi litsentsita RSS-standardile. Seda tohib kasutada
järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) seade peab vastu
võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seade vastab FCC
raadiosagedusliku kiirguse piirmääradele, mis on kehtestatud kontrollimata keskkonnale.
Seade vastab Föderaalse Sideameti (FCC) eeskirjade 15. jaotise nõuetele ja Kanada
tööstusministeeriumi nõuetele RSS-210. Seda tohib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade
ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) seade peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis
võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.
See B-klassi digitaalseade vastab KANADA standardile ICES-003.
MÄRKUS. Tootja ei vastuta raadio- või teleside häirete eest, mida põhjustavad tootes tehtud
lubamatud muudatused. Sellised muudatused võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse
seadet kasutada.
Seade on kaasaskantav. Selle väljundvõimsus on väiksem kui 20 mW. SAR-test ei ole
vajalik.
MÄRKUS. Seadet on katsetatud ja see vastab B-klassi digitaalseadme piirväärtustele
(Föderaalse Sideameti 15. jaotise nõuete järgi). Need piirväärtused on kehtestatud selleks, et
kaitsta kodumajapidamiste paigaldisi kahjulike häirete eest. Seade tekitab, kasutab ja võib
kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosides, kui
seda pole paigaldatud nõuetekohaselt. Siiski pole mingit garantiid, et ühegi paigaldise töös ei
esine häireid. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid tele- või raadiosides (seda saab
kindlaks teha seadet sisse või välja lülitades), proovige seda järgnevate võtetega parandada.
- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn mujale.
- Tõstke seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade ja vastuvõtja erinevates vooluringides olevatesse pesadesse.
- Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja või kogenud raadio- või teletehnikuga.

Avaldus kaubamärgi kohta
Cobra® ja maokujutis on Cobra Electronics Corporation, USA-le kuuluvad registreeritud
kaubamärgid. CobraAirWave™ ja Cobra Electronics Corporation™ on Cobra Electronics
Corporation, USA-le kuuluvad kaubamärgid.
Sõnamärk Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc-le. kuuluv registreeritud kaubamärk ja Cobra
Electronics Corporation kasutab seda litsentsi alusel.
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