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SK – Návod na použi0e 

 
Dôležité upozornenie: Elektrické výrobky nesmú byť vyhodené do domáceho odpadu. Prosím privezte ich do 
recyklačného strediska. 



Dôležité bezpečnostné pokyny  

• Starostlivo si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie. 
• Všetky bezpečnostné pokyny musia byť dodržané. 
• Na poškodenie v dôsledku nedodržania pokynov v tomto návode sa nevzťahuje záruka. Nenesieme žiadnu 

zodpovednosť za následné škody. 
• Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb alebo poškodenie majetku spôsobené nesprávnym 

zaobchádzaním a nedodržaním pokynov. 
• Neoprávnené konverzie alebo úpravy zariadenia sú neprípustné z bezpečnostných a licenčných dôvodov CE. 
• Prístroj je určený k prevádzke v suchom prostredí. Neprevádzkujte ho v blízkosti vody ako sú bazény atď… 
• Spotrebič nesmie byť počas prevádzky vystavený extrémnym teplotám (< +5°C alebo > +35°C). 
• Prístroj nevystavujte silným vibráciám alebo silnému mechanickému namáhaniu. 
• Nevystavujte prístroj nadmernej vlhkosti ani kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. 
• Prístroj bol skonštruovaný v súlade s triedou ochrany II (izolovaná dvojlinka bez uzemnenia) 
• 220- 240 Vac/50 Hz môže byť použité ako napájanie prístroja. Nepoužívajte iné napájacie napätie. 
• Pri odpájaní prístroja vytiahnite kábel uchopením za zástrčku nie ťahaním za kábel. 
• Nikdy nezapájajte, alebo nevysúvajte zástrčku vlhkými alebo mokrými rukami. 
• Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky: 

▪ Pred čistením prístroja 
▪ Ak je búrka 
▪ Ak nebudete používať prístroj dlhšie ako 1 týždeň 

• Elektrické zariadenia musia byť uchovávané mimo dosah detí. Deti si nie sú vedomé nebezpečenstva úrazu 
elektrickým prúdom.  

• Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru. 
• Nepokladajte prístroj na nestabilný povrch, mohol by spadnúť a niekoho zraniť. 
• Nezapájajte prístroj bezprostredne po premiestnení z chladného do teplého prostredia. Kondenzovaná voda by 

mohla spôsobiť skrat, alebo úraz elektrickým prúdom. Nechajte prístroj najskôr ohriať na izbovú teplotu a počkajte 
kým sa odparí kondenzovaná voda. To môže trvať niekolko hodín. 

• Nemanipulujte s otvoreným ohňom v blízkosti prístroja. 
• Nepokladajte prístroj na mäkký povrch a nezakrývajte vetracie otvory, prístroj by sa mohol začať prehrievať. 
• Nepoužívajte prístroj v tropickom prostredí. 
• Všetky osoby používajúce tento prístroj by si mali najskor naštudovať tento návod. 
• Chybné napájacie káble nepoužívajte, ale nahraďte ich novými. 
• Nenechávajte obal z prístroja voľne ležať, mohol by sa stať nebezpečným pre malé deti. 
• Ak si nie ste istý o správnej funkcii prístroja, alebo máte nezodpovedané otázky, kontaktujte odborníka alebo 

predajcu. 

Obmedzenie prevádzky 
- Vzhľadom k tomu, že prístroj obsahuje vysielač / prijímač UHF signálu, je určený pre profesionálne použitie. Za 

zneužitie výrobku je zodpovedný sám používateľ a nie distribútor.  

NAPÁJANIE: Z BATÉRIE A Z ELEKTRICKEJ SIETE 
1. Vstavaná batéria a napájanie z el. sieťe. Pred prvým použitím pripojte prístroj pomocou napájacieho zdroja do el. 

siete a nechajte ho aspoň 10 hodín nepretržite nabíjať. Nabíjanie signalizuje LED indikátor nabíjania. 
2. Ak systém nebudete dlhšiu dobu používať, prosím dobite ho aspoň raz za 6 mesiacov. 
POZNÁMKA: Vždy po skončení používania prístroja, vypnite hlavný vypínač. 

STAROSTLIVOSŤ 
Pred čistením jednotku odpojte od elektrickej siete. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Všetok prach alebo 
nečistoty z produktu utrite čistou handričkou. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, 
nesprávnym použitím alebo opotrebením. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. 

PRÍSLUŠENSTVO: 1x ručný mikrofón UHF + 1 mikrofón náhlavnej súpravy + 1 diaľkový ovládač 
 

POPIS ZADNÉHO PANELA 



 

1. USB konektor 
2. Prepínač zdroja hudby SD/USB 
3. Prepínač vstupov (cyklicky prepína medzi USB / LINE / BLUETOOTH / FM RADIO) 
4. Nastavenie efektu ECHO na mikrofóne 
5. Regulátor hlasitosti mikrofónu na vstupe MIC1 a MIC2 
6. Vypínanie/zapínanie a regulácia bezdrôtových UHF mikrofónov 
7. Indikátor signálu UHF mikrofónov 
8. Linkový vstup (stereo RCA) 
9. Mikrofónne/gitarové vstupy (jack6,3mm) 
10.AUX (Ipod) vstup (jack3,5mm) 
11.Zmixovaný linkový výstup (2x RCA) 
12.Displej 
13.Slot pre SD pamäťovú kartu 
14.Voľba režimu opakovaného prehrávania 
15.MUTE stlmí hlasitosť na minimum 
16.Prehrávanie/pauza/v režime FM rádia automatické vyhľadávanie staníc 
17.Predchádzajúca / nasledujúca 
18.Regulátor výstupnej hlasitosti 
19.Aktivácia/deaktivácia talkovera (pri použití mikrofónu sa automaticky zníži hlasitosť hudby) 
20.Regulátory korekcií vysokých a hlbokých tónov 
21.Indikátor stavu batérie a nabíjania 
22.Indikátor zapnutia (zelená) a vybitej batérie (červená) 
23.Hlavný vypínač 
24.Vstup pre napájací adaptér 15V DC, 4A 

DIALKOVÝ OVLÁDAČ 
IO: tlačidlo zapnutia/vypnutia prehrávača  



MODE: stláčajte pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný prevádzkový režim 
MUTE: stlmí prehrávanú hudbu na minimum 
PREHRÁVANIE/PAUZA: stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie 
BAND: neaktívne tlačidlo 
I<</CH-: prepne predchádzajúcu skladbu/ FM stanicu 
>>I/CH+: prepne nasledujúcu skladbu/ FM stanicu 
RPT: opakovanie jednej skladby/opakovanie všetkých skladieb/náhodné prehrávanie 
AMS: neaktívne tlačidlo 
VOL-: zníženie hlasitosti 
VOL+: zvýšenie hlasitosti 
USB/SD: prepína medzi USB a SD zdrojom zvuku 
TRK: výber skladby. Stlačte tlačidlo TRK, potom pomocou tlačidiel 0-9 vyberte 
          Skladbu a výber potvrďte stlačením tlačidla ENTER. 
0-9: tlačidlá pre priamy výber skladby 
ENTER: tlačidlo pre potvrdenie výberu skladby  

PREHRÁVANIE MP3/WMA HUDBY 
1. Zapnite napájanie (23) do polohy ON. Led indikátor (22) sa rozsvieti na zeleno. 
2. Vložte USB klúč (1), alebo SD kartu (13) 
3. Vyberte USB pomocou tlačidla MODE (3) 
4. Zvolte skladbu pomocou ! alebo " tlačidla a stlačte ►II (16) 
5. Nastavte hlasitosť prehrávača pomocou pribaleného diaľkového ovládača. 

PREHRÁVANIE Z LINKOVÉHO VSTUPU 
1. Pripojte RCA kábel do LINE IN (8) pre každý kanál 
2. Pripojte káblový mikrofón do MIC INPUT (9) 
3. Nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou MIC VOL (5) 

POUŽITIE FUNKCIE VOX 
Ak je aktivovaná funkcia VOX, tak sa automaticky zníži hlasitosť prehrávanej hudby vždy, keď niekto bude rozprávať 
do mikrofónu. Po ukončení rozprávania sa hlasitosť hudby automaticky zosilní na normálnu úroveň. Pre aktiváciu tejto 
funkcie prepnite prepínač VCV (19) do polohy ON. Pre vypnutie tejto funkcie prepnite prepínač do polohy OFF.  

FUNKCIA BLUETOOTH 

1. Zapnite zariadenie Bluetooth a aktivujte na ňom funkciu Bluetooth. 
2. Vyberte IBIZA-PORT zo zoznamu nájdených zariadení a pripojte sa. 
3. Stlačením MODE sa prepnite do funkcie Bluetooth, 
4, Teraz môžete cez Bluetooth prehrávať hudbu. 

POUŽITIE UHF MIKROFÓNOV 

Zapnite UHF mikrofón pomocou spínača na tele mikrofónu. Zapnite a nastavte hlasitost UHF mikrofónu na zariadení 
(6). Zariadenie sa s mikrofónom automaticky spojí. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
PORT12UHF-MKII PORT15UHF-MKII

Basový reproduktor 12” / 30cm 15” / 38cm

Výškový reproduktor 1” / 25mm driver

Citlivosť reproduktora 97dB±2dB 101dB±2dB

Max. SPL 109dB 115dB

Impedancia osadeného reproduktora 4 ohm

Frekvenčný rozsah 40-20000 Hz 40-20000 Hz

Vstavaná batéria 12V = 4,5Ah 12V = 7,2Ah

Bluetooth frekvencia 2402-2480MHz

UHF frekvencia ručného mikrofónu 863MHz

UHF frekvencia náhlavného mikrofónu 865MHz

Napájanie 15V DC 4A



Príkon 80W

Rozmery 360 x 345 x 560 mm

Hmotnosť 10,9kg


