SDB-2680
Návod k použití

Pro více informací o produktu, navštivte naše stránky AKAI
Ve formátu PDF si víte stiehnuť.

Návod k použití
Drahý zákazník:
Děkujeme za pozornost a za to, že jste si vybrali náš produkt. Jsme tím pověřen a
oprávněn abychom Vám předvedli produkt ve vysoké kvalitě a to multimediální audio
system. Prosím abyste si důkladně přečetli návod k použití aby nedošlo k nějakému
nebezpečí.
I Pozor


Umístila toto zařízení na studené místo, suché a čisté a svobodné pro
hluk-vybrovanie. Prosíme nepokládejte na zařízení žádné vázy plné vody.



Pád zařízení mi mohl poškodit jeho obal a strukturu, proto prosíme abyste
se zařízením pracovali opatrně.



Nesnažte se doma opravovat zařízení, protože pokud se tak stane, tak
garance na produkt je automaticky zrušena.



Při napájení a vypojování zařízení prosíme odpojte od elektřiny



Používejte pouze suchou a jemnou hadřík na čištění zařízení. Žádnou tekutinou se
produkt nemůže čistit..
Prosíme ujistěte se zda máte správné napětí na produktu a to je AC 220V / 20Hz.
Pokud byste měli méně tak produkt nepůjde v takové kvalitě jako by měl. Pokud byste
měli vyšší než 242V může to způsobit poruchu na zařízení.
Maximálně volty zařízení pro výstup je 220V. Prosíme abyste zařízení nedrželi
pokud jej napájíte do elektřiny.
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II Schopnosti produktu
Kompatibilní s PC, TV, VCD, DVD, TUNER, TAPE, multimediální počítače a ostatní audio
Režim nastavení: Volume +/- tlačítko
Audio vstup: binaural stereo RCA audio vstup (USB opce)
LINE vstup a Bluetooth vstup
III Technické parametre


Východzia sila: 40W (main unit),



Sila hlasitosti: 2"×4 (main unit),



Senzitivita: ＞60dB



Frekvencia: 40Hz~20KHz



Faktor:＜0.1% at 1w



SNR: ＞80dB



Rozmery skrine reproduktora: Napísaná na krabici zariadenia
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IV Odstranění problémů
Problém

Odstranění problémů

Žádný elektřina

Ujistěte se, zda je zapojen kabel správně do zařízení a taky do
elektrického obvodu a vše je správně skustené.

Žádný zvuk

Ujistěte se, zda volume-hlasitost neni na minimum.
Ujistěte se, zda tlačítko na ztišení-mute neni zapnuto

Dialkové

ovládanie

nefunguje
Žádný

Ujistěte se, zda opravdu baterky v ovladači jsou neni vybité
Ujistěte se, zda něco není v cestě mezi ovladačem a zařízením

zvuk

napojení

po

Ubezbečte se, zda zařízení je napojeno na Bluetooth.

na

Bluetooth.
Pokud nějaký problem neumíte vyřešit samy. Prosíme kontaktujte servis aby se na to naši
kolegové podívali.
Obsah zařízení
1. Reproduktor, 1 ks
2. Adaptér, 1 ks
3. Audio signal pripájací kábel, 1 ks
4. Návod na použitie, 1 ks
5. Dálkový ovládač, 1 ks
6. Pripevnenie na stenu doplnky, 1 ks
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Upozornení
Upozornenie
Vysoké napätie
Iba odborník na zariadenie ho vie otvoriť
Upozornenie: Vysoké volty, neotvárajte zariadenie
Risk potrasením: Neopravujte zariadenie ani sa ho nepokúšajte nejako otvoriť.

Vysoké nebezpečí nedávejte dolů ze zařízení ochranného prvky ani plasty aby Vás to
nějak nepotráslo a Nepracujte se zařízením tak jak Vám návod dovoluje.

Na výměnu produktů nebo částí v zařízení je především dovoleno jen za take části
vyměnit které jsou kompatibilní a jsou od odborných znalců na tuto značku a ze servisu.

Tento produkt lze používat pouze pod 2000m nad mořem. Pokud by bylo vyšší, může
dojít k nebezpečí ..

Produkt neni stavěn na vysoké tropické teploty, jinak je vystaven nebezpečí.
Pozor: Pokud by se nějakým způsobem dostala tekutina do zařízení, okamžitě odpojte zařízení od
přívodu elektřiny.
1.

Pozor: Risk potřesením: Neopravujte zařízení ani se ho nepokoušejte nějak
otevřít.

2. Držte zariadenie ďalej od priameho slnenečného žiarenia.

3.

Napojte zařízení v suchém a čistém prostředí ..

4.

Vypojení od elektřiny je zařízení nepoužitelné
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5. Pokud se snažíte vypojit zařízení od elektřiny nejde tak ho vypojte z druhe
strany jako trhat kabel.
6. Stabilně položte zařízení a nepokládejte na něj žádnou věc.

7. Čištění zařízení: Myjte nebo čistěte zařízení jedině hadříkem která neni vlhká
ani mokrá ale suchá. Nepoužívejte žádné spreje ani čisticí prostředky pouze
suchým hadříkem.
8. Nezakrývejte chladič zařízení, může dojít k přehřátí.

9. Nepokládejte sklenice nebo nádoby s vodou kolem zařízení ..

Vlastnosti produktu:


Dialkový ovládač



Adaptér



Bluetooth



3.5mm audio vstup



Digital volume control



Dialka

pre

dosah



RCA stereo audio vstup



High-quality

Bluetooth: 10m

reception

Doplnky:


Dialkový



Montáž na stenu



Adaptér



Skrutky na kontáž



Audio kábel

ovládač


Návod

na

použitie
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(Dálkový ovladač) Vložení

Napájení:
Vložte malý kabelový adapter do zařízení
ze zadní strany do DC IN vstupu a druhou

baterií

stranu napojte do elektřiny při

Vkládání baterií:
1. Otevřete ochranný kryt na baterky na zadní straně
jako je na obrázku.

220V.

2. Vymente vybité baterky za nové.

LED Indicator

3. Vraťte kryt na baterky.

Indicator

Poznámky pro dálkový ovladač:

Červená

1. Podívejte se předtím než používáte ovladač, zda
Zelená

baterky byly vloženy správně.
2. Pokud baterky v zařízení fungují ale dálkový
ovladač nefunguje ani po jejich vzmenení, tak potom

Zelená

kontaktujte servis pro danou poruchu zařízení.
Zelená

3. Prosíme při používání dálkového ovladače abyste
vždy nasměrovali ovladač na zařízení přímo ze

Zelená

senzorem v před.
4. Při používání dálkového ovladače používejte jej v
zdialenosti 8m a při úhlu 30C.
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Status
Vypnutý
L/R audio

Slúchadlá

Bluetooth

USB

Návod k použití
Oprava
Doporučujeme len cez profesionálnych.

Opísanie prípojov zo zadnej stray zariadenia (Opcionálne)

1
2

DC 19V power source vstup interface
L/R stereo audio vstup interface

3

LINE/headset vstup interface

4

1G-32G USB vstup interface

Označenia na
penely

Opis

Označenie

Opis

Standby

Zapnutí
nebo
vypnutí zařízení

Premena
Audia

Premena medzi L/R. USB, Bluetooth
alebo slúchadiel.

Volume+

Zvyšuje hlasitosť

Zníženie hlasitosti

Volume-

Poznámka: Tyto popisy se mohou lišit od ostatních zařízení, neni to při každém zařízení platné.
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Dálkový ovládač
Značky
ovládači

na

Standby

Mute
Volume+

Volume-

Opis

Značky
ovládači

na

Zapnutie
alebo
vypnutie zariadenia

Opis
Puza a play

Ztišení a Hlas

Replay

Opakování písničky či alba.

Zvýšenie hlasitosti

Mode

Premena medzi L/R. USB, Bluetooth
alebo slúchadiel.

Zníženie hlasitosti

Hudobný
priestor

Předcházející píseň

Premena 4-roch rozličných možností
Další píseň

Poznámka: Tyto popisy se mohou lišit od ostatních zařízení, neni to při každém zařízení platné
AUX VSTUP
A 3.5 audio připojení je potřebný i kabel (zahrnuty i při listu příslušenství)
1. Připojte jeden konec kabelu AUX 3.5 audio do výstupu pro audio vstup a druhý konec do
zařízení.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení nebo i na dálkovém ovladači pro zapnutí. Po zapnutí
zařízení Vám se zobrazí na dipleji znak.
3. Pokud se Vám to nepodařilo správně tak na displeji nebude svítit znak, pak přepněte tedy zase v
nastaveních na výstup AUX aby zařízení přepnulo pokud se podaří bude svítit znak.
4. Ujistěte se že připojení je správně a jste připojen do zařízení a máte "Connecting to Sound
Equipment" status.
5. A nyní můžete pustit písničky jaké máte na Vašem zařízení.
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USB
A USB flash disk je potřebný (zahrnut v listu příslušenstvím)
1. Vložte USB flash disk do vstupu USB.
2. Stiskněte tlačítko Standby na zapnutí zařízení. Pokud zařízení po zapnutí stale ukazuje znak.
3. Stiskněte nastavení zvuku a přejděte abyste dostali až na USB znak, a potom fialový indicator
Vám bude značit znak.
4. Ujistěte se, že Vaše zařízení pro USB má obsah písní v MP3 formátu.
5. Pokud je zařízení USB naplněné s formáty MP3 pak zařízení bude fungovat bez problémů.
6. USB zařízení musí být používáno přes dálkové ovládání: pauza / play; : Přecházející nebo další
píseň; Znovu Replay: Replay pro jednu skladbu stiskněte pouze jednou a pro Replay celého alba
nebo jít od začátku zmáčkněte Replay dvakrát.
LINE VSTUP
1. A 3.5 audio připojení je potřebný i kabel (zahrnuty i při listu příslušenství)
2. Připojte jeden konec kabelu LINE 3.5 audio do výstupu pro audio vstup a druhý konec do
zařízení.
3. Stiskněte tlačítko Standby na zapnutí zařízení. Pokud zařízení po zapnutí stale ukazuje znak.
4. Stiskněte nastavení zvuku a přejděte abyste dostali až na LINE znak, a potom fialový indicator
Vám bude značit znak.
5. Ujistěte se že připojení je správně a jste připojen do zařízení a máte "Connecting to Sound
Equipment" status.
6. A nyní můžete pustit písničky jaké máte na Vašem zařízení.
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Bluetooth
Spusťte Bluetooth pro spárování
1. Stiskněte tlačítko Standby na zapnutí zařízení. Pokud zařízení po zapnutí stale ukazuje znak.
2. Stiskněte nastavení zvuku a přejděte abyste dostali až na Bluetooth znak, a potom fialový
indicator Vám bude značit znak.
3. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a hledejte HD-SoundBar pro název připojení a stiskněte
spárování. Když je spárování úspěšné tak zařízení správně automaticky zvuk a Vy jste připojen.
4. Ujistěte se, že Vaše zařízení bylo správně napojené na Bluetooth.
5. A nyní můžete pustit písničky jaké máte na Vašem zařízení.
6. Po úspěšném spárování zařízení se při příštím spuštění Bluetooth automaticky napojí na sebe a
můžete spustit audio nahrávky.
7. Pokud se Vaše zařízení nenapojí automaticky pak třeba aby mezi Vašimi uloženými zařízeními
jste ho vymazali a postupovali od znova po krocích 1/2/3/4.
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