
Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 
 
 
 
M501 - FM rádio, přehrávač MP3 s bluetooth, dálkové ovládání 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
Popis:           
Univerzální modul s MP3 přehrávačem, FM přijímačem a bluetooth pro zabudování do panelu. V kombinaci s nf 
zesilovačem nabízí všestranné využití za velmi nízkou cenu. 
 
Specifikace: 
- slot na micro SD kartu do 16GB 
- USB konektor pro USB FLASH do 16GB 
- přehrává formáty MP3,WMA,WAW 
- červený numerický displej 
- FM přijímač: 87 MHz až 107 MHz 
- bluetooth přijímač 3.0+EDR 
- IR dálkové ovládání 
- podpora: formát FAT16 a FAT32 
- podpora: MP1 Layer3, MP2 Layer3, MP3 Layer3 
- podpora: 32 – 320kbps MP3 
 
Technické údaje: 
- napájení: 7 – 12V DC / <250mA 
- audio vstup:700mV p-p 
- provozní teplota: –10°C až +50°C 
- rozměry: cca 108×26×40 mm 
- rozteč montážních otvorů 92mm 
 
Návod k použití: 
-připojte napájecí napětí (2 žilový červeno-černý káblík),nf zesilovač (3 žílový káblík L+R+GND), anténu (ideálně drát 
cca 70cm do vstupu ANT) a zdroj signálu (AUX, Bluetooth, FM rádio) 
 
Pokyny pro provoz: 
Při absenci paměťové karty micro SD nebo USB flash disku je zařízení v režimu “audio vstup" a displej zobrazí LINE 
Při stisku tlačítka MODE na panelu nebo dálkovém ovládání pro přepnutí na režim bluetooth, displej zobrazí BLUE a 
můžete spárovat zařízení. (u některých mobilních telefonů nutno zadat kód 0000) 
Při dalším stisku MODE se zařízení přepne do režimu rádia, na displeji se zobrazí frekvence FM, při dlouhém 
stisknutí PLAY se automaticky začne hledat další frekvence. 
Pokud je osazena micro SD nebo USB flash, funguje i režim USB a displej zobrazí pořadové číslo přehrávané 
písničky. Kliknutím na tlačítka VOL+ a VOL- lze skladby posouvat vpřed nebo vzad. Delším přidržením tlačítek VOL+ 
a VOL- lze regulovat hlasitost audio výstupu. 
 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra 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 pouzdro produktu.  
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  
 
Záruka: 
Na tento produkt 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.  
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