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NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečnostní upozornění
1. Veškerá bezpečnostní opatření by měla být přečtena před prvním použitím přístroje.

2. Pro případné reklamace je nutné dodržet návod k použití včetně všech instrukcí.

3. Odpojení od zásuvky je možné pouze v případě, že přístroj není používán.

4. Údrbu přístroje porvádějte vlhkým hadříkem. Při každém čištění odpojte přístroj od zdroje. Nepoužívejte
aerosolové nebo jiné tekuté čističe.

5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti jakéhokoliv nosiče tepla jako je radiátor, kamna a další zařízení, která
produkují teplo.

6. Vystavování přístroje silnému slunečnímu záření po dlouhou dobu může zapříčinit přehřátí a možné zničení
přístroje. Vyhýbejte se proto použití přístroje v tomto prostředí.

Aktualizováno: 31.3.2012
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Popis zařízení

Instalace baterií
1. Pro instalaci baterií opatrně otočte přístroj na bok a otevřete dvířka pro baterie.

2. Vložte 8 ks baterií typu AA tak, aby znaménka polarity odpovídala vyobrazení na přístroj i.

3. Zavřete dvířka pro baterie.

Další možností je připojení přístroje na AC/DC adaptér 12 V DC outputu.

Varování !! !

• �emixujte alkalické, standardní (karbon-zinkové) a dobíjecí baterie (nikl-metl hydridové)

• �emixujte staré a nové baterie

• �abíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby

• Vybité baterie musí být vyjmuty z přístroje

• Je doporučeno používát baterie stejného nebo ekvivalentního typu

• Baterie musí být vloženy se správnou polaritou

• Vyčistěte kontakty na bateriích a na přístroji před vložením baterií do přístroje

• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie
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Obsluha reproduktoru
1. Sklopte klipy pro zamčení a otevřete průhledný kryt.

2. Vložte iPhone/iPod/mp3 přehrávač (není součástí balení) do dokovací stanice.

3. Vytáhněte rolovací audio kabel s 3,5mm jackem, který je umístěn na vršku panelu reproduktoru. Připojte
tento jack k iPhonu/iPodu nebo mp3 přehrávači.

4. Nevytahujte rolovací kabel úplně na maximum.

5. Zapněte iPhone/iPod/mp3 přehrávač a připravte jej k přehrávání hudby.

6. Stiskněte tlačítko jedenkrát, přístroj začne přehrávat hudbu.

7. Stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení požadované hlasitosti.

8. Důkladně uzavřete průhledný kryt.

9. Stiskněte tlačítko v případě potřeby osvětlení. Modré světlo svítí na obou stranách panelu. Pro vypnutí
osvětlení zmáčkněte tlačítko, kterým jste světlo rozsvítili.

Poznámka:
Pokud chcete audio kabel narolovat zpět, opatrně jej vytáhněte na maximum a pozvolna jej pouštějte. Kabel se
bude zpět navíjet.

Můžete pomoci chránit životní prostředí. Dodržujte místní nařízení pro likvidaci
odpadů.

Nepoužívaná nebo vadná elektrická zařízení odevzdejte k likvidaci odborné firmě.




