kuuluvad osad. Hoidke pakkematerjalid alles juhuks, kui kõlarit on
vaja uude kohta toimetada või hooldada.

2.0 DALI KATCHI NUPUD JA ÜHENDUSED
2.1 DALI KATCHI NUPPUDE ÜLEVAADE

SISUKORD
1.0
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.0
8.0
8.1
8.2
9.0
10.0
11.0
11.1
11.2
12.0
13.0

Lahtipakkimine
DALIKATCHi nupud ja ühendused
DALI KATCHi nuppude ülevaade
DALI KATCHi konnektori ülevaade
Toide sisse/välja
Toide sisse
Toide välja
Helitugevuse suurendamine/vähendamine
Helitugevus vähendamine
Helitugevus suurendamine
Helitugevuse näidikud
Laadimine
Bluetooth
Sidumine
NFC sidumine
Bluetoothi tühistamine
Bluetoothile nime andmine
Stereopaari režiim
Laadimine
Ühendused
USB‐laadimine (1. konnektor)
Stereo minipistik (2. konnektor)
Rihma pikendus
Asukoht
Tehaselähtestus ja püsivara uuendamine
Tehaselähtestus
Püsivara uuendamine
Puhastamine
Utiliseerimine

1.0 LAHTIPAKKIMINE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indikaatortuled
Bluetoothi tühistamine
Toide sisse/välja
Helitugevuse vähendamine
Helitugevuse suurendamine
Helirežiimi vahetamine

2.0 DALI KATCHI NUPUD JA ÜHENDUSED
2.2 DALI KATCHI KONNEKTORI ÜLEVAADE

1
2
3

USB‐laadimisväljund
Stereo minipistiku sisend
Vooluvõrgust laadimise sisend

3.0 TOIDE SISSE/VÄLJA
3.1 TOIDE SISSE
DALI KATCHI SISSELÜLITAMINE:
1. Vajutage ja hoidke nuppu Toide sisse/välja (2. nupp), kuni kõlarist
kostab toite sisselülitumise heli.
2. Indikaatortuli (3. nupp) süttib ja KATCH on kasutamiseks valmis.
Kui DALI KATCH on sisse lülitatud, näitavad indikaatortuled (3. nupp)
aku olekut.

Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage lahtipakkimisel pakendis olevaid
komponente. Veenduge, et karbis on olemas kõik komplekti

Kui DALI KATCH ei lülitu sisse, ühendage vooluvõrgust laadija (vt 4.0).

3.2 TOIDE VÄLJA
DALI KATCHI VÄLJALÜLITAMINE:
1. Vajutage ja hoidke nuppu Toide sisse/välja (2. nupp), kuni kõlarist
kostab toite väljalülitumise heli.
2. Indikaatortuli kustub, välja arvatud juhul, kui DALI KATCH on
ühendatud vooluvõrku (vt 5.0).

DALI KATCHi laadimine vooluvõrgust laadija kaudu võimaldab esitada
muusikat valjemini ja suurema energiaga. See võib olla soovitatav
pidudel valju muusika optimaalseks esitamiseks.

Kui DALI KATCHi ei kasutata, lülitub seade automaatselt välja. Akult
töötamise korral käivitub 10 minuti möödudes automaatne
väljalülitumine. Vooluvõrgust töötamise korral käivitub automaatne
väljalülitumine 30 minuti möödudes.

4.0 HELITUGEVUSE
SUURENDAMINE/VÄHENDAMINE
4.1 HELITUGEVUS VÄHENDAMINE
DALI KATCHi helitugevuse vähendamine:
1. Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu (4. nupp).
Helitugevuse kiireks vähendamiseks vajutage ja hoidke helitugevuse
vähendamise nuppu all (4. nupp).

4.2 HELITUGEVUS SUURENDAMINE

6.0 BLUETOOTH
6.1 SIDUMINE
Enda seade DALI KATCHiga ühendamine.
1.
2.
3.
4.

Kui seade on olnud varemalt DALI KATCHiga seotud ja asub
töövahemaa piires, ühendub DALI KATCH automaatselt sellise
seadmega.
DALI KATCHiga on võimalik korraga ühendada kaks seadet. Mõlemad
seadmed suudavad esitada DALI KATCHi, kuid ainult ükshaaval.

DALI KATCHi helitugevuse suurendamine:
1. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (5. nupp).
Helitugevuse kiireks suurendamiseks vajutage ja hoidke helitugevuse
suurendamise nuppu all (5. nupp).

4.3 HELITUGEVUSE NÄIDIKUD

Lülitage DALI KATCH sisse (vt 3.1).
DALI KATCH on nüüd valmis Bluetooth‐sidumiseks.
Käivitage oma seadmelt Bluetooth‐sidumise protsess.
Kui paaristamine on teostatud, kostub Bluetooth‐paaristamise
heli ja indikaatortuled (3. nupp) süttivad siniselt.

6.2 NFC‐SIDUMINE
Samuti saab NFCd kasutada Bluetooth‐sidumise alustamiseks.
1.
2.
3.
4.

Indikaatortuled (3. nupp) annavad märku valitud helitugevusest.

Lülitage DALI KATCH sisse (vt 3.1).
Veenduge, et seadmel on NFC sisse lülitatud.
Leidke oma telefoni NFCd tajuva piirkonna.
Hoidke oma seadme NFCd tajuv piirkond DALI KATCHi küljel
asuva toide sisse/välja nupu lähedal (2. nupp), nagu joonisel
näidatud.

5.0 LAADIMINE
DALI KATCHi laadimiseks ühendage komplekti kuuluv vooluvõrgust
laadija DALI KATCHiga (3. konnektor), misjärel käivitub laadija.
Laadimise ajal vilguvad indikaatortuled (3. nupp) aeglaselt, näidates
samas laetustaset. Seadme täislaadimine kestab kuni 2 tundi.
Muusika esitamine või USB‐laadija (1. konnektor) kasutamine
pikendab laadimisaega.

6.3 BLUETOOTHI TÜHISTAMINE
Kui teil ei õnnestu oma seadet DALI KATCHiga siduda.
Täielikult laetuna suudab DALI KATCH esitada muusikat kuni 24 tundi
järjest.

1.

Vajutage ja hoidke Bluetoothi tühistamise nuppu (1. nupp), kuni
kostub Bluetoothi tühistamise heli ja indikaatortuli süttib
siniselt.

2.

Nüüd on kõik ühendatud seadmed tühistamise ja te saate
alustada uuesti sidumist.

Stereorežiimis sidumise korral on DALI KATCHiga võimalik korraga
ühendada ainult ühte seadet.

6.4 BLUETOOTHILE NIME ANDMINE
Kui teil on rohkem kui üks DALI KATCHi, saate oma DALI KATCHi
Bluetooth‐nime muuta.
1.
2.
3.
4.

Lülitage DALI KATCH välja (vt 3.2).
Vajutage ja hoidke all toide sisse/välja nuppu (2. nupp).
Kui kostub toide‐sees heli, jätkake toide sisse/välja (2. nupp) all
hoidmist ja...
Vajutage kas helitugevuse suurendamise (5. nupp) või
helitugevuse vähendamise (4. nupp) nuppu, et liikuda läbi
võimalike nimede (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 ja
DALI KATCH 3).

7.0 HELIREŽIIM
DALI KATCHile on kaks helirežiimi – Selge ja Soe. Kahe helirežiimi
vahel lülitumiseks vajutage helirežiimi vahetamise nuppu (6. nupp).
Pidage meeles, et stereopaari režiimi kasutades (vt 6.5) tuleb
helirežiimi mõlemal seadmel käsitsi muuta.
Selge

Soe

6.5 STEREOPAARI REŽIIM
Ühendada on võimalik ka kahte DALI KATCHi, nii et need
moodustavad stereopaari, mängides üks vasakut ja teine paremat
kanalit.
Stereoühenduse käivitamine.
1.

2.

3.
4.

5.

Lülitage sisse esimene DALI KATCH ja siduge seadmega (vt 6.1).
Seadistuse lõpetamisel hakkab see kõlar esitama vasakut
kanalit.
Vajutage esimesel DALI KATCHil samaaegselt Bluetoothi
tühistamise nuppu (1. nupp) ja helitugevuse suurendamise
nuppu (5. nupp) ning hoidke neid all kuni indikaatortuled (3.
nupp) hakkavad valgelt ja siniselt vilkuma.
Lülitage sisse teine DALI KATCH ja oodake umbes 5 sekundit.
Vajutage teisel DALI KATCHil samaaegselt Bluetoothi
tühistamise nuppu (1. nupp) ja helitugevuse suurendamise
nuppu (5. nupp) ning hoidke neid all kuni indikaatortuled (3.
nupp) hakkavad valgelt ja siniselt vilkuma.
Kaks DALI KATCHi ühenduvad nüüd üksteisega (see võtab aega
umbes 15 sekundit).

8.0 ÜHENDUSED
8.1 USB‐LAADIMINE (1. KONNEKTOR)

Kui ühendus on loodud, kostub mõlemast kõlarist Bluetoothi
ühendusheli ning vasakul DALI KATCHil süttib valge indikaatortuli (3.
nupp) ja paremal sinine tuli.
Ühel seadmetest helitugevuse reguleerimise nuppe kasutades
sünkroonitakse helitugevust automaatselt mõlema seadme vahel.
Kaks seadet jäävad stereopaari režiimis ühendatuks kuni ühenduse
käsitsi tühistamiseni.
Stereopaari režiimist väljumine.
1.

Vajutage ja hoidke ühel kahest DALI KATCHist Bluetoothi
tühistamise nuppu (1. nupp) kuni kostub Bluetoothi tühistamise
heli.

USB‐laadimisport annab 5V/1A voolu, mis võimaldab enamikke
seadmeid otse DALI KATCHist laadida. USB‐laadimisport varustab
vooluga ka Google Chromecast Audio donglit, mis lubab integreerida

DALI KATCHi teie koduse võrguga. Muusika taasesitamine üle USB‐
laadimispordi ei ole võimalik.

8.2 STEREO MINIPISTIK (2. KONNEKTOR)
Ühendage ükskõik milline mitte‐Bluetooth seade stereo minipistiku
juhtmega DALI KATCHiga. Minipistikut konnektorisse ühendades
aktiveerib DALI KATCH automaatselt minipistiku sisendi ja peatab
Bluetoothi taasesituse. DALI KATCHi tagasi Bluetoothi taasesitamisse
viimiseks tõmmake minipistik välja või vajutage Bluetoothi
tühistamise nuppu (1. nupp). Kui minipistik on DALI KATCHiga
ühendatud, toimib Bluetoothi tühistamise nupp (1. nupp) allika
valimise nupuna.

11.2 PÜSIVARA UUENDAMINE
Salvestage püsivarafail USB‐mälupulgale. Fail peab asuma
juurkataloogis ja selle nimi peab olema katch.hex. Sisestage USB‐
mälupul USB‐laadimisporti (1. konnektor) ja teostage
tehaselähtestuse punktid 1–4 (vt 11.1).
Kõik indikaatortuled (3. nupp) süttivad, kostub püsivara uuendamise
heli ja DALI KATCH lülitub ise välja.
Pärast lähtestamist no püsivara uuendatud.
Uut püsivara otsige siit:

9.0 RIHMA PIKENDUS

www.dali‐katch.com

12.0 PUHASTAMINE
Pühkige korpust pehme, kuiva lapiga. Kui korpus on määrdunud,
pühkige seda üldpuhastusvahendiga niisutatud ja seejärel kuivaks
väänatud pehme lapiga. Kuna antud toote näol on tegemist
elektroonikaseadmega, ärge laske sel märjaks saada ja hoidke seade
veest eemal.
Kandekotti saab pesta ettevaatlikult leiges vees ilma
puhastusvahendit kasutamata.

DALI KATCHi küljel olevat nahkrihma saab pikendada ja kasutada
kanderihmana. Vajutage ja vabastage pöialt kasutades DALI KATCHi
allosas asuv rihmalukk ja lukustage see pikendatud asendisse.
Vastupidiselt toimides saate rihma tagasi oma kohale lukustada.

10.0 ASUKOHT
DALI KATCH on loodud andma parimat võimalikku helikogemust
kõigis asukohtades. Asukoha valik avaldub ka helis, näiteks seina
lähedale asetatud DALI KATCH võimendab bassiheli.

11.0 TEHASELÄHTESTAMINE JA PÜSIVARA
UUENDAMINE
11.1 TEHASELÄHTESTUS
DALI KATCHi tehaseseadete taastamiseks tegutsege järgmiselt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lõpetage DALI KATCHil igasugune taasesitamine.
Lülitage DALI KATCH välja (vt 3.2).
Vajutage ja hoidke helirežiimi vahetamise nuppu (6. nupp) ja
vajutage toide sisse/välja nuppu (2. nupp), kuni indikaatortuled
(3. nupp) üksteise järel süttivad.
Oodake umbes 10 sekundit.
Lülitage DALI KATCH välja (vt 3.2).
Seade on nüüd algseadetele lähtestatud.

13.0 UTILISEERIMINE
Kui soovite seadet ära visata, ärge visake seda ära koos tavalise
olmeprügiga. Vastavalt korralikku töötlemist, taastamist ja
ümberkäitlemist nõudvale seadusandlusel on kasutatud
elektroonikatoodete jaoks eraldi kogumissüsteemid. ELi
liikmesriikide, Šveitsi, Liechtensteini ja Norra eramajapidamised
võivad oma kasutatud elektroonikatooted tasuta
kogumispunktidesse või edasimüüjale (kui ostate sarnase uue
eseme) üle anda.
Kui te ei ole eelnevalt nimetatud riikides, võtke õige utiliseerimisviisi
teada saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
Utiliseerimisprotsessist kinni pidades tagate, et ära visatud toode
läbib vajaliku ümbertöötlemise, taastamise ja taaskäitlemise ning
hoiate selliselt ära võimalikud negatiivsed mõjud keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Garantiitingimused
Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis
ostetud DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust
lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale
kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame
tootja süül tekkinud rikked tootja kulul.Garantiiremondi ja hoolduse
teostaja:

http://www.teeninduskeskus.ee/

Maaletooja kontaktid:
http://www.tophifi.ee/

https://www.facebook.com/tophifi.ee

