
 

 
 

 
 

 
SAMOSTATNE STOJACA AKTÍVNA REPROSÚSTAVA 

s BLUETOOTH, USB, TF a DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POZOR 

NEOTVÁRAJTE PRÍSTROJ, HROZÍ 

ÚRAZ EL. PRÚDOM 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

 
Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia 

Blesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa 

na prítomnosť neizolovaných nebezpečných napätí v kryte výrobku, ktoré môžu 

mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovali riziko úrazu elektrickým prúdom pre 

osoby. 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na dôležité pokyny k prístroju. 

• Prečítajte si pozorne príručku a uschovajte ju pre prípadné ďalšie použitie. 

• Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a varovania. Sú súčasťou manuálu a musia byť s týmto 

manuálom uschované. Ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedodržania tohto návodu na 

obsluhu, všetky nároky na záruku zaniknú. Za akékoľvek následné škody nepreberáme žiadnu 

zodpovednosť. V takom prípade zanikajú všetky nároky na záruku. 

• Z bezpečnostných a licenčných dôvodov nie sú povolené neoprávnené zmeny a/alebo úpravy 

prístroja (CE). 

• Spotrebič je schválený na prevádzku iba v suchých uzavretých miestnostiach. Nepoužívajte 

prístroj v blízkosti vody, napríklad v kúpeľni alebo v blízkosti bazénov. 

• Spotrebič by nemal byť pri prevádzke vystavený extrémnym teplotám (< +5°C / > +35°C). 

• Spotrebič nesmie byť vystavený silným vibráciám alebo silnému mechanickému namáhaniu. 

• Spotrebič nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napríklad kvapkajúcej alebo striekajúcej vode). 

• Na spotrebič alebo vedla neho neumiestňujte žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako sú 

poháre alebo vázy. Môžu spadnúť a spôsobiť vniknutie vody do spotrebiča. Nikdy nevylievajte 

kvapaliny nad prístrojom. Na prístroj neklaďte žiadne malé predmety, ako sú mince alebo 

kancelárske sponky, pretože by mohli spadnúť do jeho vnútra. Hrozí vám vysoké riziko vzniku 

požiaru alebo životu nebezpečného úrazu elektrickým prúdom! Ak sa napriek tomu do 

prístroja dostanú nejaké kvapaliny alebo predmety, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo 

zásuvky a kontaktujte odborníka. 

• Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru. 

• Spotrebič nikdy nepokladajte na nestabilný alebo pohyblivý povrch. Mohlo by dôjsť k zraneniu 

osôb alebo k pádu prístroja. 

• Pri použití stojana sa uistite, či je v stabilnej polohe. Inštalácia na nerovný, šikmý povrch 

alebo náhle zastavenie regálu počas prepravy môže spôsobiť prevrátenie alebo vypadnutie 

spotrebiča z regálu alebo zranenie osôb. 

• Živé komponenty môžu byť odkryté otvorením krytov alebo odstránením komponentov 

(pokiaľ to nie je možné vykonať bez použitia nástrojov). Kontaktné body môžu byť tiež 

živé. Ak je potrebné prístroj otvoriť kvôli kalibrácii, údržbe, opravám alebo výmene 

komponentov alebo zostáv, musia byť najskôr odpojené všetky jeho póly od všetkých 

zdrojov napätia. Ak musí byť spotrebič počas údržby alebo opráv udržiavaný v otvorenom 

stave a pod napätím, smie túto prácu vykonávať iba odborník, ktorý je oboznámený s 

príslušnými rizikami a príslušnými predpismi. 

• Spotrebič nikdy nepripojujte bezprostredne po prenose z chladnej do teplej miestnosti. 

Vytvorená kondenzovaná voda by mohla spotrebič zničiť alebo spôsobiť úraz elektrickým 

prúdom. Pred pripojením nechajte zariadenie dosiahnuť izbovú teplotu. Počkajte, kým sa 

kondenzovaná voda neodparí. Môže to trvať niekoľko hodín. 

• Na prístroj alebo do jeho blízkosti neklaďte otvorený oheň, napríklad horiace sviečky. 

• Neumiestňujte prístroj na mäkké povrchy, ako sú koberce alebo postele. Nezakrývajte 

vetracie otvory spotrebiča. Nezakrývajte cirkuláciu vzduchu predmetmi, ako sú časopisy, 

obrusy alebo záclony. Zabráni sa tak odvodu tepla zo spotrebiča a môže to viesť k 

prehriatiu. 

• Spotrebič používajte iba v miernom podnebí, nie v tropickom prostredí. 

 
 

 



 

 

NABÍJANIE BATÉRIE 

1.  Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky a zabudovaná batéria sa začne nabíjať bez ohľadu na to, 
či je reproduktor zapnutý alebo vypnutý. Na displeji bude symbol nabíjania batérie prebiehať od 1 do 3 
článkov. 

2. Po úplnom nabití batérie bude stabilne zobrazovať 3 články. 

VEZMITE NA VEDOMIE: Ak je reproduktor prepnutý do pohotovostného režimu pomocou diaľkového 
ovládača, zabudovaná batéria sa NEDOBÍJA. 

 

POPIS PANELA 

1. Mikrofónny vstup 

2. Mikrofónny vstup 

3. Linkový vstup 

4. USB vstup 

5. Vstup pre TF kartu 

6. Hlavný vypínač 

7. Vypínač LED osvetlenia 

8. Hlasitosť mikrofónu 

9. Výstupná hlasitosť 

10. Echo- 

11. Echo+ 

12. Funkcia nahrávania 

13. Prepínač sveteľných efektov 

14. Funkcia opakovaného prehrávania 

15. Predchádzajúca skladba 

16. Nasledujúca skladba 

17. Pauza/Prehrávanie 

18. Režim: Line in, USB, TF karta, 
Bluetooth 

19. Funkcia Bluetooth 

20. Mega Bass 

21. Menu: Korekcie basov a výšok 

 

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

Odstráňte kryt batérií zo zadnej strany diaľkového ovládača, ako je to 
znázornené, a vložte 2x AAA batérie, s dodržaním správnej polarity. 

 

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 

1. Mute: Stlmí zvuk 

2. Predchádzajúca skladba 

3. Mode: Krátkym stlačením prepína režim BT/LINE IN/USB/TF. 

4. Funkcia nahrávania: V režime USB/TF, stlačením spustíte nahrávanie 

5. Echo- 

6. Korekcie hlbokých tónov +/- 

7. Funkcia EQ 

8. Hlasitosť mikrofónu +/- 

9. Pohotovostný režim 

10. Pauza / Prehrávanie 

11. Nasledujúca skladba 

12. Zmena sveteľného režimu: stlačením meníte svete ľný režim  

13. Funkcia opakovania 

14. Prehrávanie nahraného (REC) súboru 



 

15. Zmazanie nahraného (REC) súboru 

16. Echo+ 

17. Priorita mikrofónu 

18. Korekcie vysokých tónov +/- 

19. Celková výstupná hlasitosť 

20. Číselné tlačidlá: V režime USB/TF vyberte priamo požadovanú skladbu 

 

POSTUP BLUETOOTH PÁROVANIA 

Stlačte MODE alebo Blue tlačidlo na prístroji alebo diaľkovom ovládači pokiaľ sa nezobrazí BT. 

1. Mobilný telefón umiestnite vo vzdialenosti do 10 metrov. 

2. Aktivujte funkciu vyhľadávania BT na svojom mobilnom telefóne a vyhľadajte zariadenie BT. 
Podrobnosti nájdete v používateľskom manuáli. 

3. Vyberte IBIZA-FREESOUND400 zo zoznamu zariadení. 

4. Krátkym stlačením tlačidla >/II prehráte alebo pozastavíte hudbu. Krátkym stlačením tlačidla „I<<“ 
alebo „>>I“ vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. 

 

REŽIM LINKOVÉHO VSTUPU: 

Stláčajte tlačidlo MODE na prístroji alebo na diaľkovom ovládači, kým nezvolíte LINE. Prehrávajte hudbu zo 
zariadenia pripojeného k LINE vstupu. 

 

REŽIM USB: 

1. Stlačením MODE vyberte „USB“ a vložte USB pamäťové zariadenie. Jednotka automaticky načíta a 
prehrá hudbu z USB zariadenia. 

2. Stlačte tlačidlo “>/II” pre pozastavenie alebo spustenie prehrávania 

3. Krátkym stlačením tlačidla “I<<” preskočíte na predchádzajúcu skladbu 

4. Krátkym stlačením tlačidla „>>I” preskočíte na nasledujúcu skladbu 

 

ŠPECIFIKÁCIA: 

Napájanie ……………………………………………………………………………………. 110-240V AC 50/60Hz 

Spotreba ………………………………………………………………………………………..…………………… 65W 

Hlbokotónový reproduktor ………………………………………………………………………….. 2x 8” / 20cm 
Vysokotónový reproduktor ………………………………………………………………………………….... 1x 2” 

Maximálny výkon ………………………………………………………………………………………..………. 400W 

Batéria ………………………………………………………………………………………… kyselinová 12V/4.5Ah 

Bluetooth prenosová frekvencia …………………………………………………………….….. 2402-2480MHz 

Max. RF vyžarovanie ………………………………………………………………………………..……….. +2dBm 

Rozmery …………………………………………………………………………………………… 320x300x630mm 

Hmotnosť ………………………………………………………………………………..………………. 10.6kg 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 


