Uvedení do provozu a nabíjení vestavěného akumulátoru
Při prvním použití zařízení musí být akumulátor plně nabitý. Po připojení ke zdroji napájení musí
být reproduktor i všechna připojená zařízení vypnuta.

Mobilní reproduktor
Hybrid Drive
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Ujistěte se, že všechny kabelové kontakty jsou řádně propojeny.
• Před uvedením do provozu zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch popřípadě použijte
vhodný stojan (stativ).
• Pro uvedení reproduktoru do provozu, zapojte IEC konektor napájecího kabelu do zástrčky
na pravé straně zařízení. Napájecí kabel připojte do uzemněné zásuvky.
• Přepínačem „POWER“ vedle napájecího konektor, reproduktor zapnete / vypnete. V pozici „O“
nebo „OFF“ je reproduktor vypnutý, v pozici „I“ nebo „ON“ je zapnutý.
• Po zapnutí zařízení se rozsvítí displej a zobrazí se indikátor stavu akumulátoru.
• Pokud je zařízení zapnuté, akumulátor se automaticky nabíjí. Na displeji se zobrazí „CHARGE,
(nad nápisem „POWER“).
• Před prvním použitím reproduktoru akumulátor plně nabijte. Nabíjení trvá přibližně 12 hodin.
Reproduktor může být provozován i během nabíjení. Stav nabití akumulátoru indikují 4 LED
pod nápisem „BATTERY LEVEL“ po odpojení od zdroje. Pokud svítí pouze červená LED dioda,
je zapotřebí akumulátor nabít. Akumulátor má funkci nízkého samovybíjení, což znamená,
že se bude vybíjet i v době kdy není zařízení v provozu. Z tohoto důvodu by se měl akumulátor
alespoň 1x za měsíc plně nabít, přestože se zařízení nepoužívá.

Připojení audio zdroje a obsluha
•
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilního reproduktoru Renkforce.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

•
•
•
•

Účel použití

•
•

Mobilní reproduktor slouží k zesílení a reprodukci elektrických nízkofrekvenčních audio signálů
a k přehrávání MP3 souborů z USB disku nebo SD karty. Kromě toho zařízení podporuje přímé
přehrávání přes Bluetooth 3.0. Zařízení je schváleno pouze pro připojení k elektrické síti 220 - 240
V AC 50-60 Hz a pro uzemněné zásuvky (s ochranným kontaktem).

•

Rozsah dodávky

•

•
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•
•

Mobilní reproduktor
Napájecí kabel
Mikrofon (včetně kabelu)
Dálkový ovladač (včetně knoflíkové baterie CR2025)
Návod k obsluze

•
•
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Před připojením externího zařízení k reproduktoru a dalším propojováním kabelů vypněte
všechny funkce zařízení pomocí ovladačů „MIC VOLUME“, „AUX VOLUME“, „MASTER VOLUME“
a to jejich otočení proti směru hodinových ručiček a úroveň hlasitost MP3 přehrávače nastavte
do výchozí nulové hodnoty pomocí ovladače hlasitosti „VOL“.
Ovladačem „MASTER VOLUME“ se upravuje hlasitost reproduktoru. Ovladačem „MIC VOLUME“
upravíte hlasitost vstupu „MIC 1“ a „MIC 2“.
Ovladačem „AUX VOLUME“ se reguluje hlasitost vstupu „AUX INPUT“ připojeného zařízení
prostřednictvím Bluetooth.
Ovladačem „VOL+“ a „VOL-„ se reguluje hlasitost MP3 přehrávače při přehrávání z SD karty
a USB disku.
Dříve, než připojíte externí zařízení, vypněte reproduktor. USB disky, paměťové karty a Bluetooth
zařízení mohou být během provozu reproduktoru neustále připojené.
Do vstupu „MIC 1“ a „MIC 2“ můžete připojit dodávaný mikrofon. Použít můžete také běžně
dostupný kompatibilní mikrofon.
Do vstupu „AUX INPUT“ je možné připojit externí zařízení jako např. CD přehrávač.
Po připojení zařízení reproduktor zapněte.
Pro připojení Bluetooth zařízení k reproduktoru stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth
po dobu cca 2 – 4 sekund. Tlačítko Bluetooth se nachází pod ovladačem „MASTER VOLUME“.
Jakmile začne rychle blikat modrá LED dioda, vyčkejte, dokud zcela nepřestane blikat. V té chvíli
aktivujte Bluetooth na externím zařízení a spárujte se zařízením pomocí „HYBRID DRIVER“.
Je-li vyžadováno zadání klíče, zadejte kód „0000“.
Pokud připojené externí zařízení nebo zařízení připojené přes Bluetooth disponuje ovládáním
hlasitosti, nastavte jej přibližně na 75 % hlasitosti. Následně se ujistěte, že výstupní signál není
nijak zkreslený.
Na externím zařízení spusťte přehrávání.
Pokud preferujete přehrávání hudby z USB disku nebo paměťové karty, připojte USB disk do USB
portu nebo vložte paměťovou kartu do příslušného slotu. Při vkládání karty musí kontakty na kartě
směrovat nahoru.
Tlačítkem „MODE“ můžete vybírat mezi USB portem a slotem pro paměťové karty. Delším
stisknutím tlačítka se MP3 přehrávač zapne / vypne. Tlačítko „PLAY PAUSE“ spustí nebo
pozastaví přehrávání. Pomocí tlačítek „NEXT“ a „PREV“ můžete přepínat mezi jednotlivými
skladbami. Pro ovládání je možné použít dodávaný dálkový ovladač, pomocí kterého je možné
zvolit skladbu přímým výběrem čísla skladby na numerické části ovladače. Tlačítkem „EQ“
vybíráte mezi různým nastavením ekvalizéru.

•
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Spusťte přehrávání MP3 přehrávače.
Při přehrávání nastavte ovladač „MASTER VOLUME“ na přibližně střední úroveň v první
třetině rozsahu.
Otáčejte regulátorem požadovaného vstupu pomalu směrem doprava. Pokud používáte MP3
přehrávač, stiskněte několikrát tlačítko „VOL+“. Poté bude zřejmě zapotřebí upravit nastavení
ovladačem „MASTER VOLUME“.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.

Použít můžete souběžně různé způsoby reprodukce a přizpůsobit hlasitost pomocí jednotlivých
ovladačů za současné úpravy ovladače „MASTER VOLUME“. Před odstraněním připojeného kabelu
nebo externího zařízení, vždy nejprve vypněte reproduktor.

Výměna baterie v dálkovém ovladači
•
•
•
•

V případě, že dálkový ovladač nefunguje, vyměňte baterii.
Prostor pro baterie vyjmete směrem dolů.
Vyměňte baterii (typ CR 2025). Dodržte správnou polaritu baterie.
Baterii umístěte zpět do ovladače.

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mobilního
reproduktoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné
vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly
poškodit povrch a pouzdro výrobku.

•
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Zařízení je vyrobeno v třídě ochrany I. Jako zdroj napětí používejte pouze řádně instalovanou
zásuvku s ochranným kontaktem v síti 220 - 240 V AC 50-60 Hz.
Zásuvka musí být během provozu vždy snadno přístupná. Zařízení musí být v případě poruchy
možné rychle odpojitelné od elektrické sítě.
Pro úplné odpojení zařízení od elektrické sítě musí být vytažena zástrčka napájecího kabelu
ze zásuvky. Uvnitř zařízení se nachází nebezpečné napětí i v případě, že je reproduktor vypnutý
přepínačem On/Off.
Během provozu zajistěte dostatečnou ventilaci zařízení. Zařízení nikdy nezakrývejte časopisy,
přikrývkami, záclonami atd. Udržujte minimální vzdálenost 15 cm zařízení od okolních objektů.
Výrobek není hračka. Elektrická zařízení, která jsou napájeny síťovým napětím, nepatří do rukou
dětem. Děti nedokáží odhadnout rizika a nebezpečí při použití elektrických zařízení.

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje
Provozní napětí
Spotřeba energie
Pojistka
Výdrž baterie / doba nabíjení
Výstupní výkon
Frekvenční rozsah
Vstupy
Podporovaná média dat
Bezdrátová technologie přenosu /
Dosah
Rozměry
Hmotnost
Provozní teplota a vlhkost
Teplota / vlhkost při uskladnění
Baterie do dálkového ovladače

220 – 240 V AC/50 – 60 Hz
max. 30 W
T1 AL/250 V (5 x 20 mm)
max. 12 hodin
15 W (RMS), 1 % THD
70 – 20000 Hz
2x 6,3 mm symetrický jack, 1x stereo Cinch
SDHC/MMC karty, třídy 4 - 10,
USB disk, max. 64 GB
Bluetooth 3.0+DER, max. 20 m
380 x 440 x 280 mm
12,6 kg
-15oC až +50oC, 40 % až 85 % relativní vlhkosti
-20oC až +60oC, 40 % až 85 % relativní vlhkosti
1 x lithiová knoflíková baterie typ CR 2025, 3 V DC

Záruka
Na mobilní reproduktor poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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