BT2

Bästa kund
Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin.
Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka kvalitetsprodukter av hög standard med främsta
målsättning att du som konsument ska få valuta för pengarna. Och Argon Audio är ett märke som fullt ut lever upp till
dessa värderingar. Design, funktioner och kvalitetsstandarder har alla tagits fram i Danmark. Tillverkningen äger rum i
Fjärran Östern, där kvalitetstillverkare är väldigt konkurrenskraftiga. Resultatet är enastående Value-for-Moneyprodukter
– till glädje för både oss själva och våra kunder!
Grattis till din nya BT2 – vi hoppas att du ska ha glädje av den i många år.
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Säkerhet
Säkerhetsinformation
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Innan du rengör den här produkten ska du koppla ur
den ur vägguttaget. Använd inte den här produkten i
närheten av vatten eller fukt. Spill inte vätska på
produkten. Rengör endast med en torr torkduk.
Placera enheten på en stabil yta.
Placera den inte i en trång bokhylla eller ett skåp som
kan hindra luften från att passera genom dess
ventilationshål.
Placera inte produkten nära värmekällor som t.ex.
element, ugnar eller andra värmealstrande
anordningar.
Skydda nätkabeln så att man inte kan trampa på den
och så att den inte blir klämd, särskilt vid kontaktändar
och där kontakter går ut från produkten.
Koppla ur produkten från strömuttaget under stormar
och åskväder eller om den inte används under lång tid.
Det här kommer att förhindra att blixtnedslag och
spänningssprång skadar produkten.
Försök inte att laga den här produkten själv. Om du
öppnar eller tar bort höljet riskerar du att utsättas för
farligt hög spänning eller andra risker. Kontakta

•

tillverkaren för att bli anvisad till en auktoriserad
servicetekniker nära dig.
Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller
integrerade strömkretsar eftersom detta kan leda till
brand eller orsaka elektriska stötar.
Tryck aldrig in främmande föremål i produktens
öppningar eftersom detta kan leda till brand, elektriska
stötar eller att produkten tar skada.
Använd korrekta strömkällor. Anslut produkten till rätt
typ av strömkälla enligt anvisningarna i
bruksanvisningen eller enligt märkning på produkten.
Om produkten har en etikett med en blixt och
en pil, är avsikten med detta att göra
användaren uppmärksam på att det inuti
produkten finns ledare med farlig spänning
som kan vara tillräckligt hög för att risk för
elektriska stötar föreligger.
Om det finns ett utropstecken på
produkten, är avsikten med detta att göra
användaren uppmärksam på att det finns
viktig drift- och underhållsinformation
(service) i användarmanualen.
Om det finns en symbol med dubbla
rektanglar på produkten innebär detta att den
har dubbel isolering. Då krävs ingen jordad
anslutning.
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Komma igång och ansluta Argon Audio BT2
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Anslut strömförsörjningen till Argon Audio BT2
och till ett vägguttag.
Anslut Argon Audio BT2 till en förstärkare,
antingen via RCA-kabeln som medföljer, en
minijack-kabel eller en optisk kabel.
Den lilla LED-dioden på framsidan av Argon
Audio BT2 kommer att lysa röd, vilket anger att
den är i standby-läge.
Aktivera Bluetooth på uppspelningsenheten
(mobiltelefon, surfplatta, dator osv.).
Slå på Argon Audio BT2 genom att trycka in
strömbrytaren på baksidan.
LED-indikatorn på framsidan av Argon Audio BT2
kommer att blinka blå snabbt.
Den väntar på att ansluta till en BT-enhet
(mobiltelefon, surfplatta, dator osv.).
Starta sökning efter Bluetooth-enheter på
uppspelningsenheten (mobiltelefon, surfplatta,
dator osv.).
När den hittat Argon Audio BT2 visas detta i
enhetens display. Beroende på enhetstyp sker
något av följande:
a. Den ansluter automatiskt och visar att
den är ansluten för medieuppspelning
b. Den frågar om den ska parkoppla.
Om den anger att den är ansluten för
medieuppspelning kan du börja spela.

10. Frågar den om parkoppling trycker du på texten
Argon Audio BT2, varpå enheterna parkopplas.
11. Tryck sedan på Argon Audio BT2 på enheten
igen, så kommer den att ansluta.
12. Observera att du kan ändra volymen både via
uppspelningsenheten (din mobiltelefon, surfplatta,
dator osv.) och förstärkaren.
Ansluta till uppspelningsenheten via NFC
1. Aktivera NFC på telefonen
(läs telefonens manual för att se om den har
NFC).
2. Kontrollera att BT2 är i standby-läge (LEDindikatorn = röd).
3. För telefonen/enheten över BT2 så kommer
de att ansluta. (Du kanske behöver försöka
ett par gånger innan de ansluter).
LED-indikatorer
Ingen lampa = av
Röd = Standby/NFC-anslutning aktiverad
Blinkar blå snabbt = väntar på att
parkoppla/ansluta
Blinkar blå långsamt = anslutning tog för lång tid
Aktivera igen genom att trycka två gånger på
strömbrytaren tills indikatorn blinkar blå snabbt
eller lyser blå konstant
Fast blått sken = ansluten

ww w. a r g on au d i o. c om

BT2
.

Strömbrytare
Håll in under några
sekunder för att
stänga av eller sätta
på

Strömanslutning
Anslut nätdelen
som medföljer
här

Analog utgång
Anslut till en hi-fiförstärkare
via RCAutgångarna L/R

Analog utgång
Ansluts till
förstärkare/
enhet som bara
har minijack

Digital utgång
Anslut BT2 via den här
utgången om din förstärkare
har digital ingång. (Kom ihåg
att ta bort det lilla plastskyddet
på digitalkabeln.)

OBS: Den optiska utgången på Argon Audio BT2 stödjer bara bithastigheten 24 bit/192 kHz. Om du inte får något ljud
när du ansluter Argon Audio BT2 via den optiska utgången kanske inte din förstärkare stödjer 24 bit/192kHz. Titta i
förstärkarens manual och/eller anslut Argon Audio BT2 via antingen RCA- eller minijack-anslutning.
OBS: Vissa datorer stödjer inte EDR-versionen (Enhanced Data Rate) av Bluetooth som standard. Om du inte kan
ansluta BT2 till datorn kanske du måste gå in på datortillverkarens supportwebbplats och hämta ett Bluetooth-paket
som stödjer Enhanced Data Rate för Bluetooth.
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Specifikationer:
Typ: Bluetooth-adapter
Utgångar: Optisk digital, analog RCA-utgång (L/R/stereo),
3,5 mm minijack (stereo)
Bithastighet för optisk utgång: 24 bit/192 kHz fast
Bluetooth-protokoll: CSR 4.0, A2DP/AVRCP
Dekoder stödjer: aptX, SBC, Kalimba DSP pro-processor
NFC-parkoppling
Strömförsörjning: 5 volt/1 A
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