SDB-2680
Návod na použitie

Pre viac informácií o produkte, navštívte našu stránku AKAI
Vo formáte PDF si viete stiehnuť.

Návod na použitie
Drahý zákazník:
Ďakujeme za pozornosť a za to, že ste si vybrali náš produkt. Sme tým poverený a oprávnený
aby sme Vám predviedli produkt vo vysokej kvalite a to multimediálny audio system. Prosím aby
ste si dôkladne prečítali návod na použitie aby neprišlo k nejakému nebezpečiu.

I Pozor


Umiestine toto zariadenie na studené miesto, suché a čísté a slobodné pre
hluk-vybrovanie. Prosíme nepokladajte na zariadenie žiadne vázy plné
vody.



Pád zariadenia mi mohol poškodiť jeho obal a štruktúru, preto prosíme
aby ste so zariadením pracovali opatrne.



Nesnažte sa doma opravovať zariadenie, pretože ak sa tak stane, tak
garancia na produkt je automaticky zrušená.



Pri napájaní a vypájaní zariadenia prosíme odpojte zariadenie od elektriny.



Pre ochranu káblov, prosíme držte káble pri ich konci pri napájaní a vypájaní v smere
pohybu.



Používajte len suchú a jemnú handričku na čistenie zariadenia. Žiadnou tekutinou sa
produkt nemôže čistiť.



Prosíme uistite sa či máte správne napätie na produkte a to je AC 220V/20Hz. Ak by ste
mali menej tak produkt nepôjde v takej kvalite ako by mal. Ak by ste mali vyššie ako
242V môže to spôsobiť poruchu na zariadení.
Maximálne volty zariadenia pre výstup je 220V. Prosíme aby ste sa zariadenia
nedržali ak ho napájate do elektriny.

1

Návod na použitie
II Schopnosti produktu


Kompatibilné s PC, TV, VCD, DVD, TUNER, TAPE, multimediálne počítače a ostatné
audio systémy.



Režim nastavenia: Volume +/- tlačítko



Audio vstup: binaural stereo RCA audio vstup (USB opcia)
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 Odstránenie problémov
Problém

Odstránenie problému

Źiadna elektrina

Ubezpečte sa, či je zapojený kábel správne do zariadenia a tak isto aj
do elektrického obvodu a všetko je správne skustené.

Žiadny zvuk

Ubezpečte sa, či volume-hlasitosť neni na minimum.
Ubezpečte sa, či tlačítko na stíšenie-mute neni zapnuté

Dialkové

ovládanie

nefunguje
Žiadny

Ubezpečte sa, či naozaj baterky v ovládači sú neni vybité
Ubezpečte sa, či niečo neni v ceste medzi ovládačom a zariadením

zvuk

napojení

po

Ubezbečte sa, či zariadenie je napojené na Bluetooth.

na

Bluetooth.


Ak nejaký problem neviete vyriešiť samy. Prosíme kontaktujte servis aby sa na to naši
kolegovia pozreli.

Obsah zariadenia
1. Reproduktor, 1 ks
2. Adaptér, 1 ks
3. Audio signal pripájací kábel, 1 ks
4. Návod na použitie, 1 ks
5. Dialkový ovládač, 1 ks
6. Pripevnenie na stenu doplnky, 1 ks
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Upozornenie
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 nebezpečenstvo nedávajte dole zo zariadenia ochrannné prvky ani plasty aby Vás
to nejako nepotráslo a nenarábajte so zariadením tak ako Vám návod dovoluje.

Na výmenu produktov alebo častí v zariadení je predovšetkým dovolené len za take časti
vymeniť ktoré sú kompatibilné a sú od odborných znalcov na túto značku a zo servisu.

Tento produkt sa môže používať len pod 2000m nad morom. Ak by bolo vyššie, môže
prísť k nebezpečiu.

Produkt neni stavaný na vysoké tropické teploty, inak je vystavený nebezpečiu.
Pozor: Ak by sa nejakým spôsobom dostala tekutina do zariadenia, okamžite odpojte zariadenie od
prívodu elektriny.

1. Pozor: Risk potrasením: Neopravujte zariadenie ani sa ho nepokúšajte nejako
otvoriť.
2. Držte zariadenie ďalej od priameho slnenečného žiarenia.

3. Napojte zariadenia v suchom a čistom prostredí.

4. Vypojením od elektriny je zariadenie nepoužiteľné
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5. Ak sa snažíte vypojiť zariadenia od elektriny nejde tak ho vypojte z druhe
strany ako trhať kábel.
6. Stabilne položte zariadenie a nepokladajte na neho žiadnu vec.

7. Čistenie zariadenia: Umývajte alebo čistite zariadenie jedine handričkou ktorá
neni vlhká ani mokrá ale suchá. Nepoužívajte žiadne spreje ani čistiace
prostriedky len suchou handričkou.
8. Nezakrývajte chladič zariadenia, môže dôjsť k prehriatiu.

9. Nepokladajte poháre alebo nádoby s vodou okolo zariadenia.

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

5

music

Návod na použitie
(Dialkový ovládač) Vloženie bateriek

Napájanie
Vložte malý kábelový adapter do zariadenia
zo zadnej strany do DC IN vstupu

a druhú

stranu napojte do elektriny pri 220V.
Vkladanie bateriek:
1. Otvorte ochranný kryt na baterky na zadnej strane
ako je na obrázku.
2. Vymente vybité baterky za nové.

LED Indicator

3. Vrátte kryt na baterky.

Indicator

Poznámky pre dialkový ovládač:

Červená

1. Pozrite sa predtým ako používate ovládač, či
Zelená

baterky boli vložené správne.
2. Ak baterky v zariadení fungujú ale dialkový
ovládač nefunguje ani po ich vzmenení, tak potom

Zelená

kontaktujte servis pre danú poruchu zariadenia.
3. Prosíme pri používaní dialkového ovládača aby ste
vždy nasmerovali ovládač na zariadenia priamo zo
senzorom v pred.
4. Pri používaní dialkového ovládaču používajte ho v
zdialenosti 8m a pri uhle 30C.
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Zelená

Zelená

Status
Vypnutý
L/R audio

Slúchadlá

Bluetooth

USB
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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

Zapnutie
alebo
vypnutie zariadenia

Premena
Audia

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

Volume+

Zvyšuje hlasitosť

Zníženie hlasitosti

Volume-

Poznámka: Tieto popisy sa môžu líšiť od ostatných zariadení, neni to pri každom zariadení
platné.
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Dialkový ovládač
Značky
ovládači

na

Opis

Značky
ovládači

na

Zapnutie
alebo
vypnutie zariadenia

Standby

Mute
Volume+

Puza a play

Stíšenie a Hlas

Replay

Opakovanie pesničky či albumu.

Zvýšenie hlasitosti

Mode

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

Zníženie hlasitosti

Volume-

Opis

Hudobný
priestor

Premena 4-roch rozličných možností

Predchádzajúca
pieseň

Ďaĺšia pieseň

Poznámka: Tieto popisy sa môžu líšiť od ostatných zariadení, neni to pri každom zariadení platen

AUX VSTUP
A 3.5 audio pripojenie je potrebný aj kábel (zahrnuté aj pri liste príslušenstva)
1. Pripojte jeden koniec káblu AUX 3.5 audio do výstupu pre audio vstup a druhý koniec do
zariadenia.
2. Stlačte tlačítko na zapnutie zariadenia alebo aj na dialkovom ovládačí pre zapnutie. Po zapnutí
zariadenia Vám sa zobrazí na dipleji znak

.

3. Ak sa Vám to nepodarilo správne tak na displeji nebude svietiť znak

, potom prepnite

teda zase v nastaveniach na výstup AUX aby zariadenia preplo ak sa podarí bude svietiť znak
.
4. Ujistite sa že pripojenie je správne a ste pripojený do zariadenia a máte
Sound Equipment” status.
5. A teraz môžete pustiť pesničky aké máte na Vašom zariadení.
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USB
A USB flash disk je potrebný

(zahrnutý v liste príšlušenstva)

1. Vložte USB flash disk do vstupu USB.
2. Stlačte tlačítko Standby na zapnutie zariadenia. Ak zariadenia po zapnutí stale ukazuje znak
.
3. Stlačte nastavenia zvuku a prejdite aby ste sa dostali až na USB znak, a potom fialový
indicator Vám bude značiť znak

.

4. Ujistite sa, že Vaše zariadenie pre USB má obsah piesní v MP3 formáte.
5. Ak je zariadenia USB naplnené s formátmi MP3 potom zariadenia bude fungovať bez
problémov.
6. USB zariadenia musí byť používané cez dialkové ovládanie

: pauza/ play;

:

prechádzajúca alebo ďalšia pieseň; Znovu Replay: Replay pre jednu skladbu stlačte len raz a
pre Replay celého albumu alebo ísť od začiatku stačte Replay dvakrát.

LINE VSTUP
1. A 3.5 audio pripojenie je potrebný aj kábel (zahrnuté aj pri liste príslušenstva)
2. Pripojte jeden koniec káblu LINE 3.5 audio do výstupu pre audio vstup a druhý koniec do
zariadenia.
3. Stlačte tlačítko Standby na zapnutie zariadenia. Ak zariadenia po zapnutí stale ukazuje znak
.
4. Stlačte nastavenia zvuku a prejdite aby ste sa dostali až na LINE znak, a potom fialový
indicator Vám bude značiť znak

.

5. Ujistite sa že pripojenie je správne a ste pripojený do zariadenia a máte
Sound Equipment” status.
6. A teraz môžete pustiť pesničky aké máte na Vašom zariadení.
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Bluetooth
Spustite Bluetooth pre spárovanie
1. Stlačte tlačítko Standby na zapnutie zariadenia. Ak zariadenia po zapnutí stale ukazuje znak
.
2. Stlačte nastavenia zvuku a prejdite aby ste sa dostali až na Bluetooth znak, a potom fialový
indicator Vám bude značiť znak

.

3. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení a hĺadajte HD-SoundBar pre názov pripojenia a stlačte
spárovanie. Keď je spárovanie úspešné tak zariadenia spravý automaticky zvuk a Vy ste
pripojený.
4. Ubezpečte sa, že Vaše zariadenia bolo správne napojené na Bluetooth.
5. A teraz môžete pustiť pesničky aké máte na Vašom zariadení.
6. Po úspešnom spárovaní zariadení sa pri najbližšom spustení Bluetooth automaticky napoja na
seba a môžete spustiť audio nahrávky.
7. Ak sa Vaše zariadenie nenapojí automaticky potom treba aby medzi Vašimi uloženými
zariadeniami ste ho vymazali a postupovali od znova po krokoch 1/2/3/4.
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