
CZ Reproduktor Audiocore AC885

FUNKCE:

1. Micro USB nabíjecí port (DC 5V)

2. AUX IN

3. Stiskněte Předchozí (skladba / stanice)

            Stiskněte a podržte Hlasitost dolů

4. Přehrát / Pozastavit / FM prohledávání

5. Další (stopa / stanice) Stiskněte a podržte zvýšení hlasitosti

6. Zapnutí / vypnutí napájení

7. Slot pro kartu micro-SD

8. BT reset

9. Stavová LED

REŽIM BT:
1. Stisknutím a podržením tlačítka Power na několik sekund zapněte 
reproduktor. Dokud LED indikátor rychle svítí modře a zazní tón, reproduktor 
je v režimu párování Bluetooth.
2. Zapněte funkci Bluetooth mobilního telefonu a vyhledejte dostupná zařízení. 
Když je AC885 nalezen, vyberte jej ze seznamu pro spárování s reproduktorem. 
Zazní tón a indikátor LED svítí modře a reproduktor je nyní úspěšně připojen k 
mobilnímu telefonu.
Reproduktor se automaticky vypne, pokud do 5 minut nebudou připojena žádná 
dostupná zařízení.
3. Pokud reproduktor nelze připojit k mobilnímu telefonu, vypněte reproduktor 
a funkci Bluetooth mobilního telefonu a opakujte kroky 1–2.
4. Přehrávejte hudbu v přehrávači a LED kontrolky pomalu modře svítí.
5. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na několik sekund, zazní tón a indikátor
LED zhasne a reproduktor je vypnutý. Pokud reproduktor nelze vypnout, 

použijte tlačítko PIN k resetování BT.
6. Po opětovném zapnutí reproduktoru se reproduktor automaticky spojí s 
posledním připojeným mobilním telefonem. Pokud je třeba reproduktor připojit 
k jinému zařízení, nejprve jej odpojte od připojeného zařízení.

REŽIM TF: 1. Po zapnutí reproduktoru vložte kartu Micro-SD do slotu a zazní 
tón a reproduktor bude přehrávat hudbu z karty Micro-SD.
2. Po vyjmutí karty Micro-SD se reproduktor automaticky přepne do režimu 
Bluetooth.

REŽIM AUX: 1. Po zapnutí reproduktoru připojte jeden konec 3,5 mm 
zvukového kabelu k AUX IN a zazní tón a připojte druhý konec 3,5 mm 
zvukového kabelu k mobilnímu telefonu. Přehrávejte hudbu v přehrávači a 
ovládejte všechny funkce mobilním telefonem.
2. Jakmile je 3,5 mm audio kabel vytažen, reproduktor se automaticky přepne 
do režimu Bluetooth.

REŽIM FM: 1. Po zapnutí reproduktoru stiskněte Napájení a zazní tón. 
Stiskněte Přehrát / Pozastavit na 1 sekundu a reproduktor automaticky 
prohledá kanály FM a uchová dostupné kanály.
2. Stiskněte znovu tlačítko Napájení a reproduktor se přepne do režimu 
Bluetooth.

NABÍJENÍ REPRODUKTORU:
1. Když reproduktor během přehrávání vyzve zvuk, je třeba jej nabít.
2. Připojte malý konec nabíjecího kabelu Micro USB k reproduktoru a velký 
konec k USB portu počítače a kontrolka LED se rozsvítí červeně a reproduktor 
je nyní v režimu nabíjení. Když je reproduktor plně nabitý, LED indikátor 
zhasne. Nepoužívejte reproduktor během nabíjení.

PROHLÁŠENÍ WEEE:
Elektrická a elektronická zařízení jsou součástí selektivního sběru. Nevyhazujte
elektrická nebo elektronická zařízení s netříděným komunálním odpadem, ale 
zajistěte, aby byla sbírána odděleně.
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UPOZORNĚNÍ FCC:
1. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za 
dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
2. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální 
zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v 
domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční
energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může 
způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že 
při konkrétní instalaci nedojde k rušení.
3. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního 
příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli 
pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření: Změňte 
orientaci nebo přemístění přijímací anténa. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením 
a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je 
připojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / 
televizního technika.
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