
  

Комплектація Технічна інформація Зовнішній вигляд продукції Роз’єм AUX-IN Система “Hands-free” 

 

 
Бездротовий динамік 
Venture x 1 шт. 

 
Акумуляторний 
кабель x 1 шт. 

 
Інструкція користувача 
x 1 шт. 

 
Шнур AUX x 1 шт. 

 
Гарантійний талон x 1 
шт. 

 
Шийний ремінець 
Venture x 1 шт. 

 

 

 
Живлення: 5 W 

 
CSR 4.0+EDR, A2DP AVRCP 

 
Літій-полімерний акумулятор з можливістю перезарядки 
3600mAh 
Час програвання – 5 годин на макс. гучності, статус басів: 
на повну 

 
IPXS, захист від бризок 

 
Функція Push to talk (walkie talkie) 

 
Широкосмуговий динамік 45mm, звуковий ефект 360⁰ 
 

 
Функція HFC – виклики у режимі Hands Free 
 

 
РОЗМІРИ: 146x74x43.5 mm / 5.75x2.91x1.71 inch 
 

 
Вага: 260 g/0.26 KG/0.57 lb/9.17 oz 

  

 
 

Світлодіодний індикатор Система Bluetooth Виклик 
 

  Індикатор 
статусу 1 

Індикатор 
статусу 2 

Індикатор 
батареї 

Низький рівень 
потужності 

Блимає 
червоним 

 

Заряджання  Горить 
червоним 

Заряджання 
завершено 

 Вимкнено 

Індикатор 
Bluetooth 

З’єднання 
Bluetooth 

Блимає синім  

Підключення 
Bluetooth 

Повільно 
блимає синім 

 

Індикатор 
AUX 

 Горить 
червоним 

 

Walkie-
talkie 

Передача сигналу 
виклику 

 Горить 
зеленим 

Отримання 
сигналу виклику 

 Блимає 
зеленим 

Очікування 
режиму Walkie-
talkie 

 Повільно 
блимає 
зеленим 

 

 
 

 

Прийняття виклику 

 
  

   EN DK ES PL CHT Усунення несправностей 

 
 

 
 

 
 

• Застосовується до: всіх Bluetooth-динаміків компанії 
DreamWave 

• Виконайте такі кроки, якщо при програванні через 
Bluetooth звук відтворюється з перериванням, сторонніми 
шумами або викривленням. 

1. Спробуйте відтворити інші звукові файли. Переконайтеся, 
що звук з того самого пристрою відтворюється коректно, 
під час прослуховування крізь навушники. 

2.  Якщо причину неможливо усунути за допомогою кроку 1, 
спробуйте прослуховувати аудіо, під’єднавши динамік до 
пристрою Bluetooth за допомогою кабеля Aux-in. Це 
допоможе виявити причину проблеми (Bluetooth 
з’єднання або ні). Не забудьте спочатку відключити 
Bluetooth з’єднання. 

3. Якщо проблема виникає тільки в разі з’єднання через 
Bluetooth, здійсніть наступні дії: 

а. Переконайтеся, що ви підключили цей динамік (виберіть 
зі списку на вашому Bluetooth пристрої, пункт «Explorer»). 
b. Переконайтеся, що гучність не встановлено на 
мінімальну. 
с. Відрегулюйте відстань між динаміком та пристроєм 
Bluetooth, переконайтеся, що відстань не перевищує 10 
метрів. 
d. Вимкніть динамік та знову увімкніть його для 
перезавантаження. 
е. Очистити пункт «З’єднання» на пристрої Bluetooth. 
f. Для ізолювання, закрийте інші пристрої Bluetooth. 
g. Повторно з’єднайте динамік з пристроєм Bluetooth. 
4. Функція Walkie Talkie, якщо: 

а. знаходиться не на тому самому каналі. 
b. вона вимкнена. 
c. знаходиться за межами досяжності. 

5. Якщо проблема виникає під час з’єднання через 
Bluetooth або Aux-in, зв’яжіться зі Службою підтримки 
користувачів компанії DreamWave електронною 
поштою. 

 
 

 
 

   JP FR DE RU UKR 

 
 

  

 

Версія Bluetooth: 4.0 +EDR 
Bluetooth чіп: CSR 
Підтримує: A2DP, AVRCP 

Бездротовий мікрофон 
Функція Walkie-Talkie 

Ступінь захисту (IP) : IPXS, захист від бризок 
Потужність: 5W 
Частотна характеристика: 100Hz-18kHz 
Співвідношення 
сигнал/шум: 

72dB 

Тип акумулятора: Літій-полімерний 3600mAh 
Walkie-Talkie: Радіус дії 3 км 
Тривалість програвання: 5 годин при макс. гучності 
Параметри: 146 X 74 X 43.5 (мм) / 

5.75x2.91x1.71 дюймів 
Вага: 260г/0.26 кг/0.57 

фунтів/9.17 унцій 
 

 

БЕЗДРОТОВИЙ ДИНАМІК 

VENTURE 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 

Dreamwave Audio USA, LLC 

www.godreamwave.com 

 

Індикатор 

статусу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікрофон 

 

Індикатор статусу 2 
 

Кнопка вибору 

каналів 

Примітка: При натисканні кнопки РТТ для виклику або прийняття 

виклику програвання музики зупиняється. Після завершення 

виклику натисніть кнопку Play, щоб продовжити програвання. 

Натисніть та утримуйте 

кнопку РТТ, щоб 

говорити 

Натисніть та утримуйте кнопку живлення для 

увімкнення/вимкнення Bluetooth під час програвання 

музики 

1. Стандартна операція під час 

відтворення музики 

2. Натисніть для відновлення програвання музики під час виклику 


