Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D R40BT
Upozornění:
Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy
zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení
předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a
vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení,
uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.
Obsah balení:
Reproduktory (2ks), Uživatelská příručka (1ks), Signálový kabel (1ks), Propojovací kabel (1ks), Dálkový ovladač (1ks)
Zapojení a uvedení do provozu:
A. Před připojením zkontrolujte, že jsou reproduktory vypnuté.
B. Propojte propojovacím kabelem oba reproduktory. Respektujte
barevné označení.
C. Připojte signálový kabel do RCA Konektoru na basovém reproduktoru.
Druhý konec
připojte ke zdroji audio signálu (PC / notebook, CD / DVD přehrávač, MP3
přehrávač, a pod).
D. Připojte k elektrické síti.
E. Nastavte ovladač hlasitosti na minimum a zapněte hlavní síťový vypínač.
F. Nastavte požadovanou hlasitost.
G. Nastavte požadovanou úroveň výškových a basových tónů.
Párování Bluetooth:
a) Aktivujte režim Bluetooth na vašem zařízení a vyhledejte zařízení "Fenda R40BT". Pokud zařízení vyžaduje zadání PIN kódu, zadejte "0000".
b) Po spárování se rozsvítí indikační LED a zařízení je připraveno k přehrávání hudby. Před spuštěním přehrávání doporučujeme snížit hlasitost.
Poznámka: Po přepnutí do Bluetooth režimu, zařízení začne automaticky vyhledávat BT zařízení pro spárování. Pokud bylo zařízení spárované v
minulosti, připojí se automaticky. Pokud nenajde žádné předem spárované zařízení, zařízení přejde do režimu párování, LCD bliká rychle. K
připojení zařízení zvolte zařízení "Fenda R40BT".
Tlačítka na zadním panelu:
1 – Stand-by tlačítko – krátký stisk pro vypnutí/ zapnutí zařízení
2 - Ovladač nastavení hlasitosti a vstupu. Rotací tlačítka měníte hlasitost, stiskem vstup.
3 – AUX vstup
4 – USB vstup
5 – Optický vstup

Dálkový ovladač – funkce jednotlivých tlačítek:
Stand-by tlačítko - krátký stisk pro vypnutí/ zapnutí zařízení
Mute – krátký stisk pro potlačení zvuku
Volume increase – zvýšení hlasitosti
Previous song – v USB a BT módu návrat k přechozí skladbě
Next song – v USB a BT módu přechod k následující skladbě
Volume decrease – snížení hlasitosti
Treble mode – krátký stisk pro vstup do úpravy výšek, tlačítky pro hlasitost pak úprava
BASS mode - krátký stisk pro vstup do úpravy basů, tlačítky pro hlasitost pak úprava
AUX mode – výběr AUX vstupu
USB mode – výběr USB vstupu
Optical mode – výběr optického vstupu
Bluetooth mode – výběr Bluetooth vstupu

