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FCC
Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími body:
1. Toto zařízení nepůsobí škodlivé rušení
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijeté rušení včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí provoz
Model: BT5. FCC ID: 2AGNC-BT5 IC: 20967-BT5

VAROVÁNÍ FCC
Jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování
předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí
15, pravidel FCC.
Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí provoz
Toto zařízení vyhovuje limitům radiační expozice FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B
podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti
škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a
používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Neexistuje však žádná
záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se
uživateli, aby se pokusil o opravení pomocí jednoho či více z následujících opatření:
•
•
•
•

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu
Požádejte o pomoc prodejce nebo autorizovaný servis

SPECIFIKACE
Typ: BT reproduktor
Zesilovač: Digitální zesilovač třídy D, 10 W + 30 W
Výškový měnič: 20mm
Basový měnič: 100mm
Frekvenční rozsah: 50 – 20 000 Hz
Dělící frekvence: 3 800 Hz
Rozměry VxŠxH: 134x250x150 mm
Vstupy: Bluetooth 4.0 + Aux In 3,5 mm stereo
Spotřeba energie STB/ON: <0.5W / 2.6W
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Blesk v trojúhelníku je upozornění pro uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného
napětí“ v krytu výrobku, která může být dostatečná, aby představovala riziko úrazu elektrickým
proudem pro osoby.

Vykřičník v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a
údržbu (servis) v návodu k obsluze doprovázející spotřebič.

VAROVÁNÍ:
Abyste snížili riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přistroj dešti
nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ:
Pro snížení rizika zasažením elektrickým proudem neodstraňujte kryt. Servis přenechte
kvalifikovanému autorizovanému servisu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Dodržujte tyto pokyny
Dodržujte všechna varování
Postupujte podle pokynů
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody
Očistěte pouze suchou látkou
Provozní teplota (° C) 5 – 40. Vlhkost (%) bez kondenzace 30 – 90
Neblokujte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
Minimální vzdálenost kolem přístroje pro dostatečné větrání je 10 cm
Větrání by nemělo bránit pokrytí větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy,
závěsy, atd.
Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné
přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo
Chraňte napájecí šňůru před prasknutím nebo sevřením, zejména na zástrčkách
Používejte pouze příslušenství uvedené výrobcem
Během bouří nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte toto zařízení
Přenechte veškeré servisní práce kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je zapotřebí,
jestliže byl přístroj nějakým způsobem poškozen, například poškozený napájecí kabel nebo
zástrčka, kapalina nebo předměty spadlé do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo
vlhkosti nebo nepracuje normálně.
Poškození vyžadující odborný servis:
a. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena
b. Pokud do přístroje unikla tekutina nebo do přístroje spadly předměty
c. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě
d. Pokud zařízení nefunguje správně podle pokynů k obsluze. Upravte pouze ty ovládací
prvky, které jsou obsaženy v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných
ovládacích prvků může způsobit poškození a často vyžaduje rozsáhlou práci
kvalifikovaného technika pro obnovení normálního provozu přístroje
e. Pokud zařízení bylo nějakým způsobem poškozené
f. Pokud přístroj vykazuje výraznou změnu výkonu, znamená nutnost servisu
Neoborná manipulace s předměty nebo kapalinou. Nikdy nevkládejte žádné předměty do
zařízení přes otvory, protože by se mohly dotýkat nebezpečných bodů napětí nebo
zkratovaných částí, které by mohly způsobit požár nebo úraz zasažení elektrickým proudem.
Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného plamene, jako jsou
svíčky apod.
Baterie – při likvidaci baterií vždy berte v úvahu environmentální problémy a dodržujte místní
předpisy.
Napájecí zdroj a napájecí kabel tohoto přístroje jsou určeny pouze pro vnitřní použití.
Používejte pouze dodaný napájecí kabel
Distribuce a servis:
Hifi-Guide spol. s. r. o.
Horní Myslová 17
588 56 Telč
e-mail: info@hifi-guide.cz

