
 Комплектація Зовнішній вигляд пристрою Роз’єм AUX-IN Заряджання пристроїв Система “Hands free” ПІДКЛЮЧЕННЯ ДВОХ ПРИСТРОЇВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Індикатори Bluetooth та лінійного входу 
Червоний індикатор світиться – режим «Лінійний вхід» 
Червоний індикатор світиться – акумулятор 
розряджено 
Синій індикатор блимає швидко – пошук з’єднань 
Синій індикатор блимає повільно – синхронізація 
Синій індикатор світиться – з’єднання завершено. 
(2) Індикатор з’єднання для режиму подвійного 
з’єднання 
Червоний індикатор блимає – пошук з’єднання 
Червоний індикатор світиться – з’єднання завершено 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Для найкращого звучання, ви можете підключити 
або з’єднати ДВА динаміки Tremor, за допомогою 
режиму подвійного з’єднання «DUAL PAIRING 
MODE». Це здійснюється наступним чином: 
А: Основний пристрій         B: Підлеглий пристрій 

 
 

                   Крок 1                                    Крок 2 

 
                   Крок 3                                    Крок 4 

1. Переконайтеся, що перед здійсненням подвійного 
з’єднання на вашому мобільному пристрої закрито всі 
програми для відтворення музики. 

2. Пристрій Tremor здатний з’єднувати два окремі мобільні 
пристрої одночасно. Однак, перед початком подвійного 
з’єднання, будь-ласка, спочатку переконайтеся, що до 
першого «Основного» пристрою Tremor, підключено 
ТІЛЬКИ ОДИН мобільний пристрій. 

3. Другий, «підлеглий» пристрій Tremor, не повинен бути 
під’єднаний до мобільних пристроїв до початку подвійного 
з’єднання. 

4. В режимі подвійного з’єднання, натискання кнопки 
«Живлення» на будь-якому з двох пристроїв Tremor – 
вимикає обидва пристрої одночасно. 

5. Успішно з’єднані пристрої Tremor, залишатимуться 
з’єднаними навіть після вимикання та повторного вмикання 

Система Bluetooth Функція NFC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Технічна інформація EN DK ES PL CHT Усунення несправностей 

    
 
 
 
 
 
 
 

  
• Застосовується до: Всіх Bluetooth- динаміків компанії 

DreamWave. 

• Кроки для усунення несправностей в цій статті 
застосовуються в разі, якщо під час програвання 
через Bluetooth, звук відтворюється з перебоями, 
викривленнями або сторонніми шумами. 

1. Спробуйте відтворити інші звукові файли. 
Переконайтеся, що за умови використання 
навушників, звук з того самого пристрою 
відтворюється коректно. 

2. Якщо проблему не вирішено за допомогою Кроку 1, 
спробуйте прослухати звукові файли за умови 
підключення динаміку до пристрою з Bluetooth, через 
шнур AUX-in. Це допоможе виявити, чи полягає 
причина в USB-з’єднанні. Не забудьте спочатку 
від’єднати/відключити Bluetooth з’єднання. 

3. Якщо проблема виникає тільки за умови 
підключення через Bluetooth, виконайте наступні дії: 

 
а. Переконайтеся, що ви підключили саме цей пристрій 

(виберіть «Tremor» зі списку пристроїв з Bluetooth) 
b. Переконайтеся, що звук не встановлено на мінімум. 
с. Налаштуйте відстань між динаміком та пристроєм з 

Bluetooth, переконайтеся, що відстань не перевищує 
10 метрів. 

d. Вимкніть динамік та увімкніть його повторно для 
перезавантаження. 

f. Для ізолювання з’єднання, закрийте Bluetooth 
з’єднання на інших пристроях. 

g. Повторно з’єднайте динамік з пристроєм, 
оснащеним Bluetooth. 

 
4. Якщо проблема виникає як при підключенні через 

Bluetooth, так і при підключенні через AUX-in, 
зв’яжіться зі Службою Підтримки Користувачів 
DreamWave за електронною поштою. 
 

JP FR DE RU UKR 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

 

TREMOR 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 

Dreamwave Audio USA, LLC 

www.godreamwave.com 

Пристрій – 1 шт. Адаптер 

 змінного  

 струму – 1 шт. 

Інструкція  Шнур AUX - 

користувача – 1 шт.   1 шт. 

Гарантійний талон – 1 шт. 

Індикатор 

заряджання 

Помаранчевий – 

йде заряджання 

Червоний – 

заряджання 

завершено 

Натиснути й 

утримувати 5 сек. 

* Після з’єднання статус заряду акумулятора 

Tremor може відображатися на панелі 

сповіщень iPhone версії iOS 5.0 та вище. 

 
Живлення: 30 Вт RMS 

 

 
CSR 4,0+EDR, A2DP AVRCP, 

APTX 

 

 
Літієво-іонний акумулятор, 

3,7В /20800 мА-год. 

(14,8В/5200 мА-год.), час 

роботи на макс. гучності з 

full bass – 8 годин 

 

 
Можливість підключення 

одночасно двох пристроїв. 

Підключення пристроїв до 

лівого та правого стерео 

каналів. 

 

 
USB 5В/1А для заряджання 

мобільних пристроїв 

3,7В/20800 мА·год або 

14,8В/5200 мА·год (76,96 

Вт-год) 

 

 
2 динаміки повного 

діапазону, Пасивний 

перетворювач – 2 шт.,  

2 динаміки для високих 

частот, 

Цифровий підсилювач 

Hi-Fi, Система усунення 

викривлень звуку 
 

 
Функція “Hands Free” 
 

 
Функція ближнього 

бездротового зв’язку  
 

 
Захист від крапель води 

(ІРХ5) 
 

 
Розміри: 440 х 178 х 170 

мм / 17,3 х 7,0 х 6,69 

дюймів 
 

 
Вага НЕТТО: 5700г /5,7 

кг/ 12,54 фунтів/ 201,04 

унція 

 

Версія Bluetooth: 4,0 + EDR 

Bluetooth чіп: CSR 

Підтримує: A2DP, AVRCP, APTX NFC  

Hi-Fi цифровий підсилювач, захист від 

викривлення звуку, бездротовий мікрофон, 

5D/1A акумулятор (76,96 Вт-год.) 

Рівень захисту: IPX5, захист від бризок 

Потужність: 50 Вт 

Частотна характеристика: 40 Гц – 20 кГц 

Коефіцієнт «сигнал/шум»:  75 дБ 

Тип батареї: Літієво-іонний 3,7В/20800 мА·год 

(14,8/5200 мА·год). 

Час відтворення: 8 год. на макс. гучності 

Розміри: 180 х 445 х 170 мм / Вага: 5700 г 


