
                                                                                   Návod k obsluze

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!

T615R-Bluetooth reproduktor s ABS s LED indikátorem

Popis:

Rádio: -pomocí dodaného kabelu zasuňte Mini USB zástrčku do reproduktoru, kabel bude 
fungovat jako anténa, není nutné jej připojovat nikde jinde

- přepněte vypínač do polohy „ON“

-stiskněte (1) pro prohledávání stanic

-stiskněte (2) pro ruční skenování vpřed

-stiskněte (3) pro ruční skenování dozadu

USB nebo TF karta:- 1, vložte kartu USB nebo TF (se soubory MP3) do správné části 
reproduktoru

2, ovládání hlasitosti a přehrávání, jak je popsáno výše

Nabíjení:- 1, reproduktor obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Před použitím důrazně 
doporučujeme nabíjet baterii alespoň 4 hodiny.

2, 2, pomocí dodaného kabelu, zasuňte mini USB zástrčku do reproduktoru a standardního 
USB portu v počítači

3, stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí mezi Bluetooth / FM rádiem / Micro SD

Připojení k zařízení Bluetooth: -1, přepněte vypínač do polohy „ON“. Po 5 sekundách uslyšíte 
spouštěcí zvonění.

2, Zapněte na svém zařízení Bluetooth pro vyhledávání, název zařízení MO9062 a připojení. Při
prvním použití možná budete muset zadat heslo „0000“ pro připojení, novější verze možná 
nebudou potřebovat heslo a připojí se automaticky, po připojení bude LED pomalu blikat.

3,Přehrávejte zvuk ze zařízení: a, předchozí skladba / hlasitost dolů

b, pauza / play c, next track/ zvýšení hlasitosti. Chcete-li změnit skladby nebo pauzu, rychlým 
stisknutím tlačítek ,, upravte hlasitost, podržte tlačítka, dokud nedosáhnete požadované 
hlasitosti.

Hovor: Při příchozím hovoru rychle přijmete stisknutím (1): Reproduktor obsahuje mikrofon v 
základně, budete moci slyšet a mluvit s volajícím přes reproduktor. Stisknutím (1) rychle 
zavěsíte hovor.

Řešení problémů:

Bluetooth se nemůže připojit k zařízení, zkontrolujte, zda je reproduktor ve stavu vyhledávání 
a zda je Bluetooth ve vašem zařízení zapnutý.

Žádný zvuk: zkontrolujte ovládání hlasitosti na reproduktoru a ovládání hlasitosti na 
připojeném zařízení

POZNÁMKA: Když je výkon reproduktoru nízký, každých 20 sekund zazní zvukový signál 
zapnutí. Když je baterie vybitá, přejde do stavu ochrany. V tuto chvíli jej nelze použít při 
nabíjení, před dalším použitím reproduktor zcela nabijte.
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Specifikace

Impedance 40ohm

Výkon 3W

Napětí DC 5V

Frekvence 280-16kHz

Citlivost 80db+-2db

SNR větší než 95dB

3,5mm jack

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

- při vysoké hlasitosti může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou 
úroveň

- abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou 
hlasitost

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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