Bluetooth reproduktor RS-1060 Defiant 60 CZ

Návod k použití

BLUETOOTH REPRODUKTOR
RS-1060 Defiant 60

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce,
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
UPOZORNĚNÍ
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.
• Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či
elektrické hořáky, přímotopy apod.
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POPIS SPOTŘEBIČE
1. Světelná indikace provozu
2. Sv. indikace zvukového
režimu
3. Tlačítko Play
4. Tlačítko –
5. Tlačítko +
6. Tlačítko hlasového
asistenta
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto
8. Tlačítko režimu
9. Mikrofon
10. Zdířka pro USB-C kabel
11. Slot na paměťovou kartu
12. Vstup AUX
Příslušenství: USB-C kabel, AUX kabel

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.
• Reproduktor zapnete/vypnete krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
• Pro reset reproduktoru stiskněte tlačítko hlasového asistenta po dobu 5 vteřin.
Párování zařízení pomocí Bluetooth
• Pro připojení k zařízení zvolte stisknutím tlačítka režimu Bluetooth párovací
režim. Modrá světlená indikace začne rychle blikat - reproduktor je
v párovacím režimu.
• Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném zařízení.
Vyhledejte reproduktor pod Bluetooth názvem „RS-1060“ a připojte jej.
• Po úspěšném připojení bude modrá světelná indikace svítit.
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TLAČÍTKA + A –
• Pro ovládání hlasitosti stiskněte krátce tlačítka + a –.
• Pro zvolení předchozí nebo následující skladby stiskněte dlouze tlačítka –
nebo +.
TLAČÍTKO PLAY
• Pro spuštění nebo přerušení přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko Play.
• Pro přijetí příchozího hovoru na spárovaném zařízení nebo poté pro zavěšení
stiskněte krátce tlačítko Play.
• Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte dlouze tlačítko Play.
• Rychlým dvojklikem tlačítka Play vytočíte posledně volané číslo.
• V Bluetooth párovacím režimu stiskněte dlouze tlačítko Play pro odpojení
zařízení.
TLAČÍTKO REŽIMU
• Krátkým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi Bluetooth párovacím
režimem, AUX/USB-C režimem nebo režimem přehrávání z paměťové karty.
• Dlouhým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi zvukovými režimy
přehrávání Pop, Vocal, Heavy bass (rozsvítí se 1, 2 nebo 3 bílé sv. indikace).
TLAČÍTKO HLASOVÉHO ASISTENTA
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete hlasového asistenta na připojeném
mobilním telefonu.
• V Bluetooth párovacím režimu stiskněte dlouze tlačítko hlasového asistenta
pro odpojení a odstranění zařízení z paměti.
• Dlouhým stisknutím tlačítka hlasového asistenta po dobu 5 vteřin resetujete
reproduktor.
AUX/USB-C
• Připojte AUX/USB-C kabel k mobilnímu telefonu a poté k reproduktoru a
zvolte režim AUX/USB-C. Při přehrávání přes AUX kabel modrá sv. indikace
pomalu bliká, při přehrávání přes USB-C kabel bliká červená a fialová sv.
indikace.
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PAMĚŤOVÁ KARTA (Micro SD karta do 64 GB)
• Vložte do reproduktoru paměťovou kartu a zvolte režim paměťové karty. Při
přehrávání v tomto režimu modrá sv. indikace pomalu bliká.
• Podporované formáty jsou APE / FLAC / WAV / MP3.
FUNKCE TWS (True Wireless Stereo)
• Pokud si zakoupíte další BT reproduktor, můžete oba reproduktory spárovat
pro stereo zvuk.
• Před párováním se ujistěte, že jsou oba reproduktory odpojené od jiného
zařízení.
• Umístěte reproduktory blízko sebe a zapněte je.
• Zvolte hlavní reproduktor a dvojklikem tlačítka zapnuto/vypnuto zapněte TWS
párovací režim.
• Po úspěšném spárování se ozve zvukový signál a na obou reproduktorech
bude svítit žlutá světelná indikace.
• Vyhledejte na zařízení Bluetooth název reproduktoru a připojte jej.
• Poté, co byly reproduktory jednou úspěšně spárovány, proběhne příští
spárování automaticky. Pro nové párování reproduktoru s jiným
reproduktorem jej nejprve resetujte stisknutím tlačítka hlasového asistenta po
dobu 5 vteřin, poté jej zapněte a proveďte nové párování.
• Po spárování dvou reproduktorů lze přijímat hovory pouze hlavním
reproduktorem.
VODOTĚSNOST IPX7
• Vodotěsnost IPX7 zajišťuje ochranu při postříkání nebo ponoření do čisté
vody do hloubky 1 metr až po dobu 30 minut.
Upozornění: Pro zajištění vodotěsnosti odpojte od reproduktoru všechny kabely a
dobře uzavřete všechny vstupy záslepkami. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu
s vodou během nabíjení. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu se slanou vodou,
s průmyslově zpracovanými tekutinami nebo chemikáliemi.
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PARAMETRY
Model: RS-1060
Verze Bluetooth: 5.0
Vzdálenost připojení: ≥18 m
2 reproduktory 2x30 W
Frekvenční odezva: 80 Hz~18 kHz
Typ baterie: 3,7 V/6600 mAh
Zkreslení: ≤1 %
Vodotěsnost: IPX7
Doba přehrávání (při běžné hlasitosti): 10-12 h
Doba nabíjení: cca 3,5 h
Rádiové zařízení
Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení
pracuje, je 5 dBm a 2,4 GHz.
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu
RS-1060 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je
k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.eu
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovité napětí
Výkon

DC 5V
60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na
něj vztahují.

7

