TAIKOFON
ÄÄNITUNTUMASOITIN
Model TT200

KÄYTTÖOHJE JA VINKKEJÄ TAIKOFONISTA NAUTTIMISEEN
Onnittelumme! Olet hankkinut itsellesi korkealuokkaisen tuotteen. Tutustu tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttökertaa ja lue käyttöohje huolellisesti läpi. Käytä tuotetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla ja mainitussa tarkoituksessa. Säilytä
käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Jos annat tuotteen eteenpäin, liitä käyttöohje tuotteen mukaan.

Mikä Taikofon on?
Taikofon on äänituntumasoitin, jonka patentoidun teknologian avulla voit sekä kuulla että tuntea äänen uudella hämmästyttävällä tavalla.
Taikofon on helppokäyttöinen ja turvallinen, sitä voi halata, sen päällä voi rauhassa makailla tai sen kanssa voi tanssia –
Taikofon on tehty elämään kanssasi.
• Taikofon luo laadukkaan, henkilökohtaisen ja avaran moniaistisen äänikokemuksen: tuntokokemus vahvistaa äänen
aistimista.
• Taikofonia käyttäessäsi kuulet ympäristön ja olet läsnä muille, mutta et häiritse heitä – sinun ei tarvitse sulkea muita
kuulokkeilla pois, vaan sinulla on oma äänisaarekkeesi.
• Taikofon liitetään langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta äänilähteeseen esim. tablettitietokoneeseen, älypuhelimeen tai MP3-soittimeen. Sen voi myös liittää kaapelilla äänilähteen kuulokeliitäntään, käyttämällä Taikofonin
AUX- liitäntään kytkettävää erillistä 3.5 mm audiokaapelia. Hankkimalla sopivan pituisen kuulokekaapelin, voit liittää
Taikofonin vaikkapa televisioosi.
• Taikofonin äänisisältö on juuri sitä mitä itse haluat: voit kuunnella nettiradiota tai lataamaasi musiikkia, valita kanavan
vaikka Spotifysta, nauttia Taikofonin avulla nettitelevision äänistä tai YouTubesta, tehdä pelaamisesta hauskempaa,
uppoutua äänikirjojen maailmaan, meditoida, tanssia tai mitä vain haluat.
• Moniaistinen kokemus äänestä rauhoittaa tai virkistää, auttaa keskittymään, hurmaa ja tuo sinulle nautintoa.
Nyt vain kokeilemaan rohkeasti miltä Taikofonin maaginen saundi tuntuu!

Näin käytät Taikofonia
TAIKOFONIA KÄYTETÄÄN ÄÄNILÄHTEEN AVULLA
• Taikofonin käyttämiseen tarvitset äänilähteen, joka voi olla esimerkiksi matkapuhelin, tablettitietokone, MP3-soitin,
tai muu musiikki- tai äänentoistolaite, jossa on Bluetooth tai kuulokeliitäntä.
• Taikofonin äänen voimakkuutta säädetään aina äänilähdelaitteesta. Säädä äänenvoimakkuus itsellesi sopivaksi.
• Voit valita Taikofonin äänisisällön vapaasti riippuen äänilähdelaitteesi äänisisällöstä tai käytettävissäsi olevista musiikki-, peli-, äänikirja- tai muista sisältöpalveluista.
• Yleensä äänilähde liitetään Taikofoniin langattomasti. Äänilähteessäsi tulee olla Bluetooth-audio-ominaisuus
(ks äänilähteen liittäminen). Taikofonin voi myös liittää kaapelilla äänilähteen kuulokeliitäntään, käyttämällä erillistä
3.5 mm audiokaapelia, joka kytketään Taikofonin AUX-liitäntään
TAIKOFONIN KÄYNNISTÄMINEN, LATAAMINEN JA SAMMUTUS
• Taikofon käynnistys- eli on/off-kytkimen löydät päälliskankaan läpän alta, avaamalla vetoketjun.
• Käynnistä Taikofon painamalla on/off-kytkintä yhden sekunnin ajan. Sen jälkeen näet led-valon ja kuulet äänimerkin.

• On/off-kytkimen vieressä sijaitsee led-valo, joka näyttää onko Taikofon päällä vai ei: kun näet valopisteen, on Taikofon kytkettynä päälle.
• Muista sammuttaa Taikofon käytön jälkeen painamalla on/off-kytkintä yhden sekunnin ajan. Virta on kytketty pois,
kun kuulet merkkiäänen ja led-valo on sammunut.
• Huomaa että Taikofon käynnistyy vain, jos sen akku on ladattu, tai Taikofon on kytkettynä lataukseen. Taikofonisi
akku on esiladattu valmistusvaiheessa, jotta käyttöönotto olisi sujuvaa. Akun kesto on aktiivikäytössä noin 4-8 tuntia.
• Jos akun varaus on vähissä, Taikofon ilmoittaa siitä seuraavasti: oranssi latauksen merkkivalo vilkkuu, ja kuuluu merkkiääni viiden minuutin välein. Silloin Taikofonia voi käyttää jonkin aikaa, mutta se on ladattava pian.
• Taikofon ladataan liittämällä sen laturi verkkovirtaan/pistorasiaan. Latausjohdon ja laturin löydät avaamalla vetoketjun Taikofonin läpän alta. Kytke latausjohdon kapea pää Taikofonin latausliittimeen, ja paksu pää laturiin (tai ulkoiseen
USB-liitäntään). Kytke laturi verkkovirtaan. Voit säilyttää johtoa ja laturia Taikofonin sisällä taskussa latauksen
jälkeen.
• Latauksen aikana näkyy oranssi led-merkkivalo. Voit käyttää Taikofonia myös laturin ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Taikofonin akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa.
• Voit ladata Taikofonin myös USB-liitännällä irrottamalla latausjohdon päässä olevan laturipistokkeen ja liittämällä
Taikofonin esimerkiksi tietokoneen USB-porttiin, USB-latausakkuun tai muuhun laturiin, jossa on USB-liitäntä.

TAIKOFONIN LIITTÄMINEN ÄÄNILÄHTEESEEN LANGATTOMASTI (BLUETOOTH-YHTEYS)
Uusi äänilähde:
Kun liität Taikofoniin äänilähdettä, jossa on Bluetooth-ominaisuus (esim. älypuhelin, Ipad, tietokone) ensimmäistä kertaa
tapahtuu se näin:
• Tarkista että äänilähteesi (=isäntälaite) Bluetooth-yhteys on päällä. Katso tarvittaessa ohjeet äänilähteesi omasta
käyttöohjeesta.
• Sammuta Taikofon ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla virtakytkintä pitkään (3 sekuntia). Tällöin Taikofon
alkaa etsiä isäntälaitetta ja tulee näkyviin isäntälaitteen asetuksissa nimellä ”Flexound Xperience”. Tarvittaessa klikkaa isäntälaitteen ”hae”-näppäintä, jolloin kaikki käytettävissä olevat Bluetooth-yhteydellä varustetut laitteet tulevat
näkyviin. Valitse Taikofon eli Flexound Xperience.
• Sininen ja valkoinen led-valo vilkkuvat etsinnän aikana. Kun isäntälaite on muodostanut yhteyden Taikofoniin, led-valo
muuttuu siniseksi harvaksi vilkuksi, ja isäntälaite ilmoittaa että Taikofon (Flexound Xperience) on valittu äänilaitteeksi.
• Taikofon on nyt yhdistetty isäntälaitteeseen ja on käyttövalmis. Voit kuunnella sillä äänilähteestä valitsemaasi sisältöä
esim. älypuhelimeesi tai tietokoneellesi ladattua musiikkia, äänikirjaa tai muuta sisältöä.
”Vanha” eli Taikofonisi kanssa jo aiemmin käytössä ollut äänilähde:
• Jos äänilähteenä käyttämäsi isäntälaite (älypuhelin, iPad jne) on sama kuin edellisellä Taikofonin käyttökerralla,
pelkkä Taikofonin käynnistys riittää.
• Tarkista kuitenkin, että äänilähdelaitteesi Bluetooth-yhteys on päällä, jotta voit sen avulla heti nauttia Taikofonin
maagisesta saundista.
Äänilähteen vaihtaminen:
• Jos haluat käyttää Taikofonin äänilähteenä toista laitetta kuin edellisellä kerralla, esimerkiksi iPadiä älypuhelimesi
sijaan, toimi yllä olevan ohjeen mukaisesti, kuin liittäessäsi uutta äänilähdettä Taikofoniin.
• Jotkin isäntälaitteet, esimerkiksi tablettitietokoneet, saattavat vaatia, että aiemmin muodostettu Bluetooth-yhteyspari puretaan ennen uuden Taikofon-äänilähdeparin muodostusta. Kytke tällöin aiemman laitteen Bluetooth-yhteys
pois päältä ennen uuden yhteysparin muodostamista.
• Katso tarvittaessa oman äänilähdelaitteesi ohjeistusta Bluetooth-yhteyden purkamisesta ja muodostamisesta.
• Tarvittaessa voit käynnistää Taikofonin painamalla virtakytkintä pitkään yhtäjaksoisesti 3 sekuntia. Kuuluu äänimerkki, ja Taikofon alkaa etsiä uutta äänilähdettä. Jos tämä ei auta, voit nollata Taikofonin muistamien isäntälaitteiden
yhteysmuistin. Tällöin käynnistä Taikofon painamalla virtakytkintä yhtäjaksoisesti 8 sekuntia, jonka jälkeen Taikofon
alkaa etsiä uutta äänilähdettä.

Näin pidät huolta Taikofonistasi – turvallinen käyttö
Taikofon on valmistettu kestävistä ja turvallisista materiaaleista elämään kanssasi. Yleisohje on, että käytä Taikofonia
kuten käsittelet lemmikkiäsi – vaikka se on pehmeä, se ei pidä liian rajusta käsittelystä. Toimimalla alla olevien ohjeiden
mukaisesti voit nauttia Taikofonin maagisesta saundista kauan ja turvallisesti.

TURVALLINEN KÄYTTÖ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huolehdi että Taikofonin käyttäjä ei tahallisesti vahingoita itseään tai Taikofonia sitä käyttäessään.
Sammuta Taikofon on/off-kytkimestä, kun et käytä sitä.
Irrota laturi verkkovirtapistokkeesta, kun akku on ladattu.
Taikofonia ei saa käyttää kosteissa tai kylmissä olosuhteissa oikosulun välttämiseksi.
Taikofonia ei saa upottaa veteen tai altistaa nestevuodoille.
Taikofonia voi halata, sen päällä voi maata ja kevyt (<50 kg) henkilö myös istua Taikofonin ollessa litteänä alla.
Taikofonia voi käyttää esim. selkätukena tai päänalustyynynä.
Taikofon ei kuitenkaan kestä sen päällä seisomista tai hyppimistä, kovaa painetta Taikofonin ollessa pystyasennossa,
iskuja tai viiltoja kovilla tai terävillä esineillä, tai muutakaan tahallista tai tahatonta rajua käsittelyä.Älä vedä Taikofonin
latausjohtoa sivulle, ettei se väänny liittimessä. Jos johto irtoaa, kiinnitä se varovasti takaisin latausliittimeen.
Älä käytä Taikofonia ilman päällistä. Älä avaa tai pura Taikofonin sisäpussia, koska se sisältää huolella rakennettuja
mekaanisia osia.
Huomaa että päällinen on olennainen osa Taikofonin rakennetta, ja mahdolliset irtopäälliset saattavat merkittävästi
heikentää ääänenlaatua ja äänituntumaa.
Säilytä Taikofon puhtaassa ja kuivassa paikassa huoneenlämmössä.
Hävitä pakkaus ja tuote ympäristöystävällisesti ja lajiteltuna. Hävitä tuote paikkakuntasi jätelaitoksen kautta. Noudata
voimassaolevia määräyksiä.

PUHDISTUS:
•
•
•
•

Taikofonin päällinen on helposti puhdistettavaa kangasta. Pyyhi tarhat pois heti kostealla puhtaalla liinalla.
Tarvittaessa voit irrottaa ja pestä päällisen noudattaen päällisen pesuohjetta.
Poista Taikofonin päällinen pesua varten avaamalla vetoketju. Irrota sitten varovasti päällinen laitteen päältä.
Tarvittaessa voit tilata toisen tai useamman päällisen, jotta sinulla on aina käytössäsi puhdas ja hygieeninen Taikofon.

VAROITUKSET
Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa. Opasta käyttämään tuotetta oikein ja valvo heitä.
Taikofon on sähkölaite, jonka jännite on 230 V.
Turvallinen käyttö edellyttää yllä olevien ohjeiden noudattamista.

Miten toimia ongelmatilanteissa
1. ÄÄNI EI KUULU TAI KUULUU HILJAA
• Tarkista että Taikofon on kytketty päälle ja että led-valo näkyy.
• Tarkista että Taikofonin akku on ladattu. Jos akku on tyhjä (led-valo ei syty), kytke Taikofon latukseen: joko laturi
verkkovirtaan tai latausjohto USB-liitännällä varustettuun laitteeseen.
• Tarkista että haluamasi äänilähdelaite on kytkettynä Taikofoniin Bluetooth-yhteyden kautta.
• Tarkista, että äänilähde-/isäntälaitteen äänenvoimakkuus ei ole liian pienellä tai poiskytkettynä (mykistys).
• Tarkista että äänilähteen äänisisältö on käytettävissä ja päällä.
2. BLUETOOTH-YHTEYS EI TOIMI
• Tarkista, ettei Taikofon ole laiteparina jonkin toisen (edellisen) äänilähde-/isäntälaitteen kanssa. Jos näin on, toimi
edellä olevan ohjeen mukaisesti (Taikofonin liittäminen äänilähdelaitteeseen).
• Tarkista, että äänilähde-/isäntälaite on tarpeeksi lähellä Taikofonia, ja että Taikofon ei ole esimerkiksi tiiviisti selän
takana, jolloin Bluetooth-yhteyden signaali voi olla tilapäisesti heikentynyt.
• Tarvittaessa nollaa Taikofonin Bluetooth-yhteyksien muisti: Sammuta Taikofon, ja käynnistä se uudestaan painamalla hyvin pitkään (yli 8 sekuntia) virtakytkintä. Kuuluu merkkiääni, ja Taikofon siirtyy hakemaan uutta laiteparia.
• Tarkista äänilähdelaitteesi käyttöohjeet Bluetooth-yhteyttä koskien. Joskus vika on isäntälaitteessa: se jää vääränlaiseen tilaan, jossa Bluetooth-ääniyhteys ei toimi. Tällöin toimi seuraavasti: poista sen paritus Taikofonin kanssa,
käynnistä laite uudelleen, ja liitä sitten uudestaan laitepariksi.
Jos ongelma ei ratkea toimimalla ohjeistuksen mukaisesti, ota yhteyttä Taikofon –jälleenmyyjääsi tai Flexound Systemsin asiakaspalveluun info@flexound.fi tai 010 5671 770.

Takuu 12 kk ja yhteydenotot
Taikofon on valmistettu erityistä tarkkuutta noudattaen ja jatkuvan tarkistuksen alaisena. Annamme tuotteelle
12 kuukauden takuun ostopäivästä lähtien. Säilytä maksukuittisi huolellisesti. Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja

valmistusvirheitä ja raukeaa, jos tuotetta käytetään vääränlaisesti tai ei määräysten mukaisesti. Tämä takuu ei rajoita
laissa määrättyjä oikeuksiasi, erikoisesti koskien takuu- ja reklamointioikeuksiasi.
Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ota meihin yhteyttä soittamalla alla olevaan asiakaspalvelunumeroon tai lähettämällä viesti sähköpostitse. Palvelemme sinua pikimmiten.
Mahdolliset korjaukset, jotka ovat suoritettu tämän takuun, laillisen reklamaatio-oikeuden tai harkintaoikeuden perusteella eivät pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja osia.
Takuuajan päätyttyä suoritetut korjaukset ovat maksullisia.
Flexound Systems Oy
Sähköposti: info@flexound.com
Puhelin: 010 5671 770
www.taikofon.fi
www.facebook.com/taikofon

Virtapainike

Virta LED
(Sininen)
Yhteys LED
(Valkoinen)

Lataus LED
(Oranssi)

Aux-liitäntä

USB-latausliitin

LED-VALOT

STATUS

KÄYTTÖ

Sininen Virta LED vilkkuu

Virta päällä, Bluetooth yhdistetty

Normaali käyttö

Sininen ja valkoinen LED vilkkuu

Bluetooth etsii isäntälaitetta

Taikofon täytyy yhdistää Bluetooth-yhteydellä tai AUX -liitännällä (3.5 mm stereosisääntulo)

Sininen ja oranssi LED vilkkuu

Akun varaus vähissä

Voit jatkaa Taikofonin käyttöä
mutta akku täytyy ladata pian.
USB: Latausliitin (mikro-USB).

Oranssi Lataus LED näkyy

Akun lataus käynnissä

Voit jatkaa Taikofonin käyttöä
mutta lataus sujuu hitaammin.

Valkoinen Yhteys LED näkyy

AUX-liitäntä

Bluetooth on pois päältä ja audio
vastaanotetaan AUX-liitännän
kautta.
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