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TESLA SOUND BS50

Bezdrátový reproduktor

uživatelská příručka CZ/SK

Nabíjení reproduktoru
1. Před prvním spuštěním nabijte reproduktor.
2. Chcete-li nabíjet, otevřete kryt a připojte reproduktor
přiloženým kabelem ke vhodné nabíječce (5V).
Červená LED dioda začne blikat a vypse, pokud je
reproduktor plně nabitý.

Připojení přes Bluetooth
1. Stiskněte a podržte tlačítko „M“ dokud neuslyšíte
akustický signál.
2. Vyhledejte reproduktor pomocí zařízení
(název reproduktoru je BS50) a připojte se.
3. Režim Bluetooth je připraven po zapnutí reproduktoru.
4. Některá zařízení potřebují párovací kód. Použijte
prosím „0000“.

mikrofón
zesílení +
předešlá akce

LED
zeslabení +
následující akce

Play/Pause
přepínání na rádio

SD karta vstup/
Micro USB konektor

Změna hlasitosti/předchozí song
1. Krátkým stisknutím „+“ nebo „-“zvýšíte/snížíte hlasitost.
2. Dlouhým stisknutím kláves „+“ nebo „-“ přeskočíte
o skladbu vpřed/vzad.
3. Krátkým stiskem tlačítka „M“ spustíte přehrávání
(PLAY) nebo přehrávání pozastavíte (PAUSE).

Funkce rádia
1. Připojte nabíjecí kabel USB k reproduktoru.
Kabel bude sloužit jako FM anténa.
2. Dvojitým stisknutím tlačítka „M“ se přepnete
do rádiového režimu.
3. Stiskněte „M“ pro skenování stanic. Stanice budou
automaticky uloženy, pokud je signál dostatečně silný.
4. Dlouhým stisknutím kláves „+“ nebo „-“ změníte
rádiovou stanici.
5. Krátkým stisknutím kláves „+“ nebo „-“ zvýšíte/snížíte
hlasitost.

Obsah balení
1. Reproduktor, nabíjecí kabel USB a manuál

Upozornění
1. Toto zařízení není hračka. Uchovávejte ho mimo
dosah dětí.
2. Vyhněte se nárazům a úderům.
3. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.
Nízké teploty sníží životnost baterie.

4. Stav nabití baterie má vliv na výkon (hlasitost)
reproduktoru.
5. Chraňte před vodou a ohněm.
6. Nezakrývejte horní část reproduktoru.
7. Nepokoušejte se zařízení opravovat/rozebírat.
8. Záruka se nevztahuje na povrchové odlupování
nebo přirozenou oxidaci.
9. Nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou (5V).

Nabíjanie reproduktora
1. Pred prvým spustením nabite reproduktor.
2. Ak chcete nabíjať, otvorte kryt a pripojte reproduktor
priloženým káblom k vhodnej nabíjačke (5V).
Červená LED dióda začne blikať a vypísať, ak je
reproduktor plne nabitý.

Pripojenie cez Bluetooth
1. Stlačte a podržte tlačidlo „M“ dokiaľ nezačujete
akustický signál.
2. Nájdite reproduktor pomocou zariadenia
(názov reproduktora je BS50) a pripojte sa.
3. Režim Bluetooth je pripravený po zapnutí reproduktora.
4. Niektoré zariadenia potrebujú párovací kód. použite
prosím „0000“.

mikrofón
zosilnenie +
Predošlá akcie

LED
zoslabenie +\
nasledujúca akcie

Play/Pause
prepínanie na rádio

SD karta vstup /
Micro USB konektor

Zmena hlasitosti/predchádzajúce song
1. Krátkym stlačením „+“ alebo „-“ zvýšite/znížite hlasitosť.
2. Dlhým stlačením kláves „+“ alebo „-“ preskočíte
o skladbu vpred/vzad.
3. Krátkym stlačením tlačidla „M“ spustíte prehrávanie
(PLAY) alebo prehrávanie pozastavíte (PAUSE).

Funkcie rádia
1. Pripojte nabíjací kábel USB k reproduktoru.
Kábel bude slúžiť ako FM anténa.
2. Dvojitým stlačením tlačidla „M“ sa prepnete
do rádiového režimu.
3. Stlačte „M“ pre skenovanie staníc. Stanice budú
automaticky uložené, ak je signál dostatočne silný.
4. Dlhým stlačením kláves „+“ alebo „-“ zmeníte
rádiovú stanicu.
5. Krátkym stlačením kláves „+“ alebo „-“ zvýšite/znížite
hlasitosť.

Obsah balenia
1. Reproduktor, nabíjací kábel USB a manuál

Upozornenie
1. Toto zariadenie nie je hračka. Uchovávajte ho mimo
dosahu detí.
2. Vyhnite sa nárazom a úderom.
3. Nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo
teplotou. Nízke teploty zníži životnosť batérie.

4. Stav nabitia batérie má vplyv na výkon (hlasitosť)
reproduktora.
5.Chráňte pred vodou alebo ohňom.
6. Nezakrývajte hornú časť reproduktora.
7. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať/rozoberať.
8. Záruka sa nevzťahuje na povrchové odlupovanie
alebo prirodzenú oxidácii.
9. Nabíjajte iba vhodnou nabíjačkou (5V).
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