
Užívateľský manuál

Bluetooth/USB/AUX/ Zabudované multifunkčné zvukové zariadenie 

Prosíme, pozorne si prečítajte užívateľský manuál ešte pred použitím zariadenia.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výber nášho zabudovaného zvukového systému.

Zariadenie je vybavené dotykovým ovládaním, automatickým vypínaním a efektívnym
priestorovým ozvučením.

Základné funkcie:
        
     USB: Pripojte USB zariadenie do USB vstupu a prezerajte si hudobné súbory na USB 
zariadní s automatickým prehrávaním.

     AUX: Pripojte 3,5 mm zvukový kábel do AUX vstupu s automatickým prehrávaním. 
Pripojiť môžete mobilný telefón, počítač, TV, MP3, MP4, MP5 a ďalšie zariadenia 
prehrávajúce zvuk. V tomto režime je možné ovládaním zariadenia regulovať len hlasitosť.

     BT/Bluetooth: Zapnite Bluetooth na oboch zariadeniach, ktoré chcete spárovať. 
Bluetooth začne vyhľadávať blízke zariadenia. Akonáhle sú úspešne spárované, hudba sa 
dá ovládať zo spárovaného zariadenia do vzdialenosti 10 m v otvorenom priestore. Dosah 
zariadenia sa môže líšiť vzhľadom na rôznorodosť okolia a priestorových podmienok.

     USB nabíjanie: Pripojte USB dáta kábel pre nabitie mobilu, alebo iného zariadenia. V 
prípade hrania hudby spolu s nabíjaním v rovnakom čase môže dojsť k zlyhaniu 
dotykových funkcií. V takomto prípade odpojte zariadenie a reštarujte ho.
Pozor: Odporúča sa nabíjať až po vypnutí hudby. 

     Tlačidlo ZAPNÚŤ a VYPNÚŤ: Krátko stlačte pre zapnutie zariadenia a dlhšie podržte 
tlačidlo pre jeho vypnutie.

     MODE/M: Tlačidlom MODE prepínajte medzi jednotlivými funkciami ak sú naraz 
pripojené Bluetooth/ USB/ AUX.

     PAUZA : Pre zastavenie hudby kedy Vám príde vhod.

     PRESKOČIŤ/POSUNÚŤ: Sa dá hudba len umiestnená v USB zariadení, pre posunutie 
alebo preskočenie hudby zo sieťových zariadení použite prosím dané sieťové zariadenie.

     ZNÍŽENIE HLASITOSTI: Dlhšie podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti v prípade, že sa 
prekrýva s funkciou PRESKOČIŤ/POSUNÚŤ. Ak nie, tak je v poriadku aj krátke stlačenie.

     ZVÝŠENIE HLASITOSTI: Dlhšie podržte tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti v prípade, že 
sa prekrýva s funkciou PRESKOČIŤ/POSUNÚŤ.  Ak nie, tak je v poriadku aj krátke 
stlačenie.



Oprava a riešenie problémov so zariadením

Pred opravou zariadenia, prosím skontrolujte, či nie je možné riešiť problém so zariadením
pomocou nasledovných postupov. Ak ste však nenašli riešenie ani v nižšie uvedenej

príručke, obráťte sa na profesionálneho opravára.

PROBLÉM                          RIEŠENIE

Zariadenie je bez zvuku  -  Hlasitosť je nastavená príliš nízko, alebo nie je                           
 zariadenie dobre pripojené

Problém so zapnutím zariadenia   - Zdroj napájania nie je dobre zapojený v elektrickej 
sieti. V tomto prípade ho odpojte a znovu pripojte.

Zariadenie neodpovedá  -  Odpojte zariadenie z elektrickej siete a znovu pripojte. 
Skontrolujte, či je USB/ AUX správne pripojené.

Chyba tlačidla  -  Odpojte zariadenie z elektrickej siete prosím a znovu pripojte. 
Skontrolujte, či sa do zariadenia nedostala voda a reštartujte ho.

Hudba nehrá plynule alebo preskakuje  -  Zariadenie je sensibilné na dotyk, skontrolujte 
prosím, či sa niečo nenachádza na jeho tlačidlách.

Bluetooth nejde skontaktovať  -  Prosím vypnite funkciu bluetooth na všetkých 
zariadeniach a reštartujte ich. Skontrolujte, či zoznam zariadení bluetooth je aktuálny, 
prípadne vymažte nepotrebné zariadenia a pripojte odznova.

AUX je bez zvuku  -  Skontrolujte, či je hlasitosť na spárovaných zariadeniach zapnutá, či 
je zvukový kábel pripojený a bez poškodenia.

V prípade akýchkoľvek anomálií, kontaktujte prosím distribútora. 
Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.


