TESLA SOUND DAB65

Rádio s DAB+ tunerem a barevným LCD displejem

Návod k obsluze CZ

DAB+ Rádio | FM Rádio | Bluetooth | Aux-In

ÚVOD
Toto zařízení je přenosné rádio s barevným LCD displejem, DAB +
digitálním tunerem, bluetooth přehrávačem a FM tunerem. Potěší
také možnost přehrávání z externího zdroje přes Aux-in . Toto
přenosné DAB rádio lze snadno přenášet na různá místa díky
provozu na baterie.
FUNKCE:
• DAB/DAB+ přijímač Bandlll 174–240MHz
• FM přijímač 87,5-108MHz s RDS
• Bluetooth přehrávač 5.0
• AUX-in vstup
• 3,5mm sluchátkový výstup
• 2,4“ barevný LCD displej
• Prezentace obrázků v DAB vysílání
• 40 FM přednastavených stanic & 40 DAB přednastavených stanic
• Nastavení dvou alarmů
• Nastavení režimu spánku
• Nastavení EQ
• Vícejazyčné OSD
• 1800mAh dobíjecí vestavěná baterie
• 3 palcový frekvenční reproduktor
• Teleskopická anténa
OBSAH BALENÍ:
• Hlavní jednotka: 1ks
• Nabíjecí kabel USB-DC: 1ks
• Propojovací kabel AUX: 1ks

POPIS PŘÍSTROJE A OVLÁDÁNÍ

ZAP/VYP:

Stisknutím a podržením tlačítka [ ] na 3 sekundy
zapnete přístroj. Dlouhým stisknutím tlačítka
[ Menu ] přepnete do režimu hodin, dalším dlouhým
stisknutím přístroj vypnete.

Preset:

V DAB a FM je přednastaveno až 40 oblíbených
kanálů. V režimu Dab a nebo FM můtete dlouhým
stisknutím tlačítka uložit stanici.
Krátkým stisknutím vyvoláte požadovanou stanici.

INFO/menu: Krátké stisknutí zobrazí informace o programu a
dlouhým stisknutím přejděte do nabídky nastavení.
Back:

Návrat do menu nebo krok zpět

Scan:

Stiskem spustíte automatické vyhledávání stanic
DAB nebo FM

Prev:

Předchozí stanice/song

Next:

Následující stanice/song

POPIS PŘÍSTROJE A OVLÁDÁNÍ
ENTER:

Otáčením ovládejte hlasitost a nebo stisknutím
potvrdíte výběr.

BT MODE:

Stiskněte tlačítko [ ] pro vstup do hlavního menu.
Opakovaným stiskem tlačítka [ ] nebo otáčením
tlačítka [ Enter ] vyberte režim Bluetooth [ ].
V telefonu vyberte ze seznamu zařízení model
produktu DAB65, stiskněte hlasitost - nebo počkejte
10 sekund, abyste se vrátili do menu přehrávání.

:

3,5mm sluchátkový jack

AUX:

Externí zdroj zvuku

LED:

LED indikátor nabíjení

DC5V:

5V konektor pro nabíjení
Teleskopická anténa

ZAČÍNÁME
1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ RÁDIA
1.1 Když je rádio vypnuté, stiskněte a podržte [ ] pro zapnutí.
1.2 Když je rádio zapnuté, stiskněte a podržte [ ].
Rádio se přepne do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte
jej znovu a rádio se vypne.
2. PŘEPÍNAČ REŽIMŮ
2.1 Když je rádio zapnuté, stisknutím tlačítka [ ] přepněte režim.
2.2 Můžete si vybrat režim DAB / FM / AUX / Bluetooth
a stisknutím knoflíku výběr potvrdit, nebo zadat mód.
a po 3s se automaticky sám aktivuje.
3. NASTAVENÍ HODIN A BUDÍKU
3.1 Díky DAB tuneru se hodiny automaticky nastaví pomocí
signálu DAB.
3.2 Čas/datum můžete nastavit ručně. V libovolném režimu
stisknutím a podržením [ Menu ] vyberte nabídku pro nastavení
času/data, budíku.
4. NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ
Stisknutím a podržením nabídky [ Menu ] v libovolném režimu
vyberte položku [ Podsvícení ] a nastavte časový limit nebo
úroveň podsvícení.

FM RÁDIO
1. VYHLEDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANICE FM
1.1 V režimu FM stiskněte [ Next/Prev ] pro vyhledávání FM
stanic krokově o 0,1 MHz.
1.2 V režimu FM stiskněte a podržte [ Next/Prev ]
pro automatické vyhledání první dostupné stanice nebo stiskněte
[ Scan ] pro automatické vyhledávání všech dostupných FM stanic.
1.3 V režimu FM stisknutím tlačítka [ Menu ] získáte informace
o stanici FM.
2. ULOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH FM STANIC
2.1 Když hraje FM stanice, kterou chcete uložit, stisknutím
a podržením tlačítka [ Preset ] uložte stanici pod vybraným číslem
jako přednastavenou stanici.
2.2 Když FM stanice přehrává stiskněte a zmáčknete tlačítko
[ Preset ] a vyberte jednu z až 40ti uložených přednastavených
stanic.
3. DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ FM
V režimu FM stiskněte a podržte [ Menu ] a vyberte ze seznamu
možnosti pro nastavení dalších položek, například: čas/datum,
podsvícení, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a další....

RÁDIO DAB
1. VYHLEDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANICE DAB
1.1 V režimu DAB stiskněte [ Next/Prev ] pro vyhledávání DAB
stanic krokově o 0,1 MHz.
1.2 V režimu DAB stiskněte a podržte [ Next/Prev ]
pro automatické vyhledání první dostupné stanice nebo stiskněte
[ Scan ] pro automatické vyhledávání všech dostupných DAB stanic.
1.3 V režimu DAB stisknutím tlačítka [ Menu ] získáte informace
o stanici DAB.
2. ULOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH DAB STANIC
2.1 Když hraje DAB stanice, kterou chcete uložit, stisknutím
a podržením tlačítka [ Preset ] uložte stanici pod vybraným číslem
jako přednastavenou stanici.
2.2 Když DAB stanice přehrává stiskněte a zmáčknete tlačítko
[ Preset ] a vyberte jednu z až 40ti uložených přednastavených
stanic.
3. DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ DAB
V režimu DAB stiskněte a podržte [ Menu ] a vyberte ze seznamu
možnosti pro nastavení dalších položek, například: čas/datum,
podsvícení, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a další....

BLUETOOTH
1. PŘIPOJENÍ K CHYTRÉMU TELEFONU
V režimu Bluetooth použijte k párování s chytrým telefonem
zařízení s názvem "TESLA DAB65".
2. PŘEHRÁVÁNÍ BLUETOOTH
V režimu Bluetooth, když chytrý telefon přehrává hudbu,
zobrazuje se na obrazovce název připojeného chytrého telefonu,
můžete posunout na předchozí [ Next/Prev ] další skladbu, nebo
stisknutím tlačítka [ ENTER ] pozastavit/přehrát.

PŘEHRÁVÁNÍ AUX
Použití přenosného zvukového přehrávače

3,5 mm stereo jack s
konektorem tvaru "L"
(komerčně dostupný)

Přenosný
zvukový
přehrávač

Pro optimální zvukový výstup
použijte 3 konektorový stereo jack

Opakovaným stisknutím tlačítka [ ] vyberte AUX, zapněte
přenosný audio přehrávač nebo chytrý telefon a spusťte přehrávánÍ.

NASTAVENÍ ZVUKU
ÚPRAVA HLASITOSTI
Otočením knoflíku [ Enter ] nastavte snížení/zvýšení hlasitosti.
NASTAVENÍ EQUALIZERU
V libovolném režimu stiskněte a podržte [ Menu ]. Zobrazí se vám
seznam nastavení, vyberte [ Equalizer ] pro nastavení režimu:
Normál, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Film, Zprávy. Zvolte jeden
z nich a potvrďte knoflíkem [ Enter ].

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM

ŘEŠENÍ

Nabíjecí LED dioda nesvítí

Zkontrolujte nabíjecí kabel
nebo napájecí adaptér

Nabíjecí LED dioda bliká

Hlasitost je příliš vysoká
nebo napájení adaptéru nestačí

Automatické vypnutí
nebo automatické restartování

Baterie je vybitá,
nabijte prosím včas zařízení

Špatný příjem DAB nebo FM

Ujistěte se, že rádiový signál
DAB/FM je dostatečně silný
Plně vysuňte anténu

ÚDRŽBA PRODUKTU
Nevystavujte přístroj kapalině, vlhku nebo vlhkému prostředí,
protože není vodotěsný.
Nepokoušejte se čistit přístroj chemickými rozpouštědly,
protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu.
Vyhněte se extrémním teplotám, ať už horkým nebo studeným,
dobíjejte při normální teplotě.
Vyhněte se kontaktu přístroje s ostrými předměty, které mohou
způsobit poškrábání nebo poškození.
Nepokoušejte se do přístroje vkládat žádné předměty,
aby nedošlo k poškození vnitřních částí.
Nepokoušejte se jednotku rozebírat, protože uvnitř nejsou žádné
opravitelné díly.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uchovávejte ho
na suchém místě.
Vyhýbejte se teplotním změnám a prašnému prostředí.
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (jeden až dva
měsíce), plně jej před uskladněním dobijte, abyste zabránili
úplnému vybití, které by mohlo vést k nesprávné funkci
či nedobíjení.

SPECIFIKACE
FM
Kmitočtový rozsah .................... 87,5 MHz –108,0 MHz (50 kHz krok)
Výběr prostoru kanálu ................................................... 50kHz/200kHz
Frekvenční odezva (±3 dB) ............................................. 30 Hz–15 kHz
Poměr signálu k šumu (MONO) ................................................... 64 dB
Stereo separace (1 kHz) ............................................................... 40 dB
DAB
Kmitočtový rozsah ......................................... BAND III: 174 – 240MHZ
Citlivost ....................................................................................... -99dBm
Dekódování MP3 ......... Kompatibilní se zvukovou vrstvou MPEG-1/2
Dekódování WMA .............. Kompatibilní se zvukem Windows Media
Verze Bluetooth ............................................................................ BT 5.0
Bluetooth název zařízení ................................................. TESLA DAB65
Přenosová vzdálenost ................................................................ 8–10m
Provozní napětí .............................................................................. DC5V
Průměr reproduktoru .................................................................. 3 palce
Výkon reproduktoru ..................................................................... 8Q 5W
Rozsah provozních teplot ............................................... -10°C – +60°C
Rozměry zařízení (Š x V x H) ......................................... 170*90*35mm
Hmotnost ..................................................................................... 0,31Kg
Může se změnit bez předchozího upozornění.

ZÁRUČNÍ LIST

výrobní číslo

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Záruční doba
Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data
zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu,
během které byl výrobek v záruční opravě nebo nemohl být v době trvání
záruky používaný, pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka
se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou
materiálu!
2. Záruční list
Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případe předložení dokladu
o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní
ﬁrmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled!
3. Opravy v záruční a pozáruční době
Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek
zakoupený, nebo u montážní ﬁrmy, která provedla instalaci.
4. Rozsah platnosti záruky
Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým
poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným
používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud
byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí, jak je uvedené v technické
specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis
distributora. Záruka též nemůže být uplatněná v případe, kdy spotřebitel
vyžaduje modiﬁkaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo
systému sestavenému z několika komponentů) oproti
standardnímu provedení.

Děkujeme za váš nákup.

