Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní upozornění
1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající
kapalině a žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou například vázy, nesmí být umístěny na
zařízení.
3. Čistěte pouze suchým hadříkem.
4. Neblokujte ventilační otvory.
5. Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně
zesilovačů), která produkují teplo. Akumulátor nesmí být vystaven ani přímému slunečnímu záření.
6. Chraňte napájecí kabel před zlomením zvláště u zástrček, elektrických zásuvek a místa, kde
vystupuje ze zařízení.
7. Pokud si všimnete, že je napájecí kabel jakkoliv porušen, okamžitě jej přestaňte používat.
8. Používejte pouze s příslušenstvím, které je prodáváno s přístrojem nebo určené výrobcem.
9. Při bouřkách nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte toto zařízení ze sítě.
10. Přenechejte veškeré servisní práce kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je zapotřebí,
jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem (poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, rozlití
kapaliny nebo vniknutí předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje
normálně nebo vůbec)

Začínáme
Reproduktor je vybaven integrovanou baterií a je jej možné provozovat bez napájení až 4 hodiny. Pro
zdroj hudby je možné využít přímé propojení audiokabelem, nebo bezdrátové připojení Bluetooth.
Streamování hudby přes Bluetooth je možné z jakéhokoliv zařízení, vybaveného podporou
bezdrátové komunikace Bluetooth A2DP a hudebním přehrávačem. Běžně je možné připojit chytré
telefony či tablety s iOS, Androidem, ale také notebooky a další zařízení.

FUNKCE:






Streamování hudby ze smartphonu / tabletu
Vestavěný akumulátor s výdrží až 4 hodiny (v závislosti na hlasitosti reprodukce)
USB slot pro přehrávání hudby (podporuje MP3 a WMA)
Audio vstup 3,5 mm pro externí zdroj hudby
2x 3,5" širokopásmový reproduktor

Párování Bluetooth







Přibližte se se svým zařízením na vzdálenost do cca 1m od reproduktoru
Zapněte reproduktor (zapne se BT režim)
Zapněte párování Bluetooth na Vašem zařízení
Vyhledejte zařízení s názvem „Classic 2“ a připojte se k němu (v případě, že není žádné
zařízení s názvem Classic 2 nalezeno, nebo se Classic 2 automaticky spáruje s jiným zařízením,
stiskněte a držte prosím tlačítko
, abyste se dostali znovu do režimu párování)
Zařízení je spárováno.

Popis prvků a funkcí:

1. Audio vstup 3,5mm
2. Regulace basů: Pro snížení basů (max. 15dB@100Hz) otáčejte po směru hodinových ručiček,
pro snížení výšek (max. 15dB@10kHz) otáčejte proti směru hodinových ručiček.
3.

Tlačítko Zapnuto/Vypnuto

4. Kontrolka napájení: Když je zařízení zapnuté, LED dioda svítí zeleně.
5. USB vstup: Pro přehrávání MP3/WMA vložte svůj USB disk.
6. Bluetooth: Pokud LED bliká modře, je Bluetooth připraveno ke spárování.
Ke spárování došlo, když LED dioda přestane blikat.
7.

V USB/BT režimu stiskněte
pro přehrání nebo zastavení hudby.
V Bluetooth režimu stiskněte na vteřinu
k vyresetování spárovaného zařízení.

8. Hlasitost: Otáčením upravíte hlasitost.

9. Nabíjecí port: 5V/1A Micro USB.
10. Režimy: Pro výběr režimu stiskněte a procházejte mezi: BT (Bluetooth) /USB (USB disk) / AUX
(externí zdroj hudby)
Poznámka: Když je zařízení zapnuté, výchozí režim je Bluetooth;
stisknutím tlačítka přepnete do režimu AUX.
Režim USB se aktivuje až vložením USB disku.
11. Nabíjení a baterie: signalizuje nabíjení nebo stav baterie.
Pokud LED bliká zeleně = nabíjení.
Pakliže zůstane LED svítit zeleně, je baterie nabitá.
Červené LED signalizuje nízký stav baterie.
12. USB/AUX ukazatel: Pokud LED bliká červeně, je aktivní USB režim.
Pokud LED blikat přestane, je aktivní AUX režim.
13.

Tlačítko Předchozí/Následující (jen pro režimy Bluetooth a MP3) – Krátkým
stisknutím přehrajete následující píseň, delším stisknutím (2 vteřiny) přehrajete předchozí
píseň.

Technické parametry

Reproduktor
Napájení

2x 3,5" širokopásmové repro, impedance
4Ω
DC, 5 V, 1 A

Spotřeba energie
Pohotovostní režim
Maximum

<0,5 W
16 W

Průměrný výstupní výkon
Maximální výstupní výkon
Nabíjecí baterie
Zkreslení
Poměr S/N
Frekvenční odezva

2x 4 W
2x 4.5 W
Li-ion baterie, 3.7 V 4400 mAh
≤0,5%
≥ 75 dB
50 Hz ~ 20 kHz

Vstupní citlivost
Bluetooth
MP3

-4 dB
-4 dB

LINE VSTUP

600 mV

Maximální vstupní napětí
LINE vstup
Rozměry reproduktoru (š x h x v)
Hmotnost

1V
247 x 140 x 159 mm
1,7 kg

