TESLA SOUND DAB75

Rádio s DAB+ tunerom a farebným LCD displejom

Návod na obsluhu SK

DAB+ Rádio | FM Rádio | Bluetooth | TF karta

ÚVOD
Toto zariadenie je prenosné rádio s farebným LCD displejom, DAB
+ digitálnym tunerom, bluetooth prehrávačom a FM tunerom.
Poteší tiež možnosť prehrávania z pamäťových kariet alebo
prehrávania z externého zdroja cez Aux-in. Toto prenosné DAB
rádio je možné ľahko prenášať na rôzne miesta vďaka prevádzke
na batérie.
FUNKCIE:
• DAB/DAB+ prijímač Bandlll 174–240MHz
• FM prijímač 87,5-108MHz s RDS
• Bluetooth prehrávač 5.0
• Čítačka kariet TF
• AUX-in vstup
• 3,5mm slúchadlový výstup
• 2,4“ farebný LCD displej
• Prezentácia obrázkov v DAB vysielaní
• 40 FM prednastavených staníc & 40 DAB prednastavených staníc
• Nastavenie dvoch alarmov
• Nastavenie režimu spánku
• Nastavenie EQ
• Viacjazyčné OSD
• 1800mAh dobíjacia vstavaná batéria
• 3 palcový frekvenčný reproduktor
• Teleskopická anténa
OBSAH BALENÍ:
• Hlavná jednotka: 1ks
• Nabíjací kábel USB-DC: 1ks
• Prepojovací kábel AUX: 1ks

POPIS PRÍSTROJA A OVLÁDANIE

TF Karta

Menu: Krátke stlačenie tlačidla - zobrazenie informácie o
stanici. Dlhé stlačenie - vstup do menu
1/2/3+: Prednastavené stanice - krátkym stlačením vyberiete
Prednastavené stanice - dlhým stlačením tlačidla uložíte
:

Späť alebo výstup v ponuke

KNOB: Otočením nastavíte hlasitosť.
Stlačením potvrdíte výber
:

Predchádzajúce Stanice alebo song

:

Nasledujúce Stanice alebo song

:

Režim krátkeho stlačenia - zobrazenie hodín
Dlhým stlačením v pohotovostnom režime - vypnutie
prístroja

POPIS PŘÍSTROJE A OVLÁDÁNÍ

BT MODE: Stlačte tlačidlo [ ] pre vstup do hlavného menu.
Opakovaným stlačením tlačidla [ ]
alebo otáčaním tlačidla [ KNOB ] vyberte režim
Bluetooth [ ]. V telefóne vyberte zo zoznamu
zariadení model produktu TESLA DAB75, stlačte
hlasitosť - alebo počkajte 10 sekúnd, aby ste
sa vrátili do menu prehrávania.
:

3,5mm slúchadlový jack

AUX:

AUX: externý zdroj zvuku

LED:

LED indikátor nabíjania

DC5V:

5V konektor pre nabíjanie
Teleskopická anténa

ZAČÍNAME
1. ZAPNUTIE / VYPNUTIE RÁDIA
1.1 Keď je rádio vypnuté, stlačte a podržte [ ] pre zapnutie.
1.2 Keď je rádio zapnuté, stlačte a podržte [ ].
Rádio sa prepne do pohotovostného režimu, stlačte a podržte ho
znova a rádio sa vypne.
2. PREPÍNAČ REŽIMOV
2.1 Keď je rádio zapnuté, stlačením tlačidla [ ] prepnite režim.
2.2 Môžete si vybrať režim DAB / FM / AUX / Bluetooth / TF Card
a stlačením gombíka výber potvrdiť, alebo zadať mód.
a po 3s sa automaticky sám aktivuje.
3. NASTAVENIE HODÍN A BUDÍKA
3.1 Vďaka DAB tuneru sa hodiny automaticky nastavia pomocou
signálu DAB.
3.2 Čas/dátum môžete nastaviť ručne. V ľubovoľnom režime
stlačením a podržaním [ Menu ] vyberte ponuku pre nastavenie
času/dáta, budíka.
4. NASTAVENIE PODSVIETENIA
Stlačením a podržaním ponuky [ Menu ] v ľubovoľnom režime
vyberte položku [ Podsvietenie ] a nastavte časový limit alebo
úroveň podsvietenia.

FM RÁDIO
1. VYHĽADANIE ROZHLASOVÝCH STANÍC FM
1.1 V režime FM stlačte [
] pre vyhľadávanie FM staníc
krokovo o 0,1 MHz.
1.2 V režime FM stlačte a podržte [
] pre spustenie
automatického prehľadávania staníc alebo stlačte [ KNOB ]
pre vyhľadávanie predchádzajúcej alebo ďalšej FM stanice.
1.3 V režime FM stlačením tlačidla [ Menu ] získate informácie
o stanici FM.
2. ULOŽENIE PREDNASTAVENÝCH FM STANÍC
2.1 Keď hrá FM stanica, ktorú chcete uložiť, stlačením
a podržaním tlačidla [ 1/2 ] uložte stanicu pod vybraným číslom
ako prednastavenú stanicu.
2.2 Keď FM stanica prehráva stlačte a držte tlačidlo [ 3+ ]
a vyberte jedno zo 40 čísel pre uloženie prednastavenej stanice.
Číslo si môžete vybrať stlačením tlačidla [
] alebo otočením
gombíka [ KNOB ] a jeho stlačením pre potvrdenie výberu.
3. VYVOLANIE PREDNASTAVENEJ STANICE
V režime FM stlačením tlačidla [ 1/2 ] vyberte jednu z dvoch
uložených prednastavených staníc. Stlačte [ 3+ ] a vyberte jednu
zo 40 prednastavených staníc.
4. ĎALŠIE MOŽNOSTI NASTAVENIA FM
V režime FM stlačte a podržte [ Menu ] a vyberte zo zoznamu
možnosti pre nastavenie ďalších položiek, napríklad: čas/dátum,
podsvietenie, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a ďalšie....

RÁDIO DAB
1. VYHĽADANIE ROZHLASOVÝCH STANÍC DAB
1.1 V režime DAB stlačte a podržte [ Menu ] z ponuky vyberte
[ Skenovať ] pre skenovanie všetkých staníc DAB alebo stlačením
apodržaním [ KNOB ] vyhľadajte všetky stanice DAB.
1.2 V režime DAB stlačením [
] vyberte stanicu zo zoznamu
a gombíkom [ KNOB ] vyberte stanicu.
1.3 V režime DAB stlačením tlačidla [ Menu ] získate informácie
o stanici DAB.
1.4 V režime DAB stlačte a podržte [
] pre spustenie
automatického prehľadávania staníc alebo stlačte gombík
pre vyhľadávanie predchádzajúcej alebo ďalšej DAB stanice.
2. ULOŽENIE PREDNASTAVENÝCH DAB STANÍC
2.1 Keď hrá DAB stanica, ktorú chcete uložiť, stlačením a
podržaním tlačidla [ 1/2 ] uložte stanicu pod vybraným číslom
ako prednastavenú stanicu.
2.2 Keď DAB stanica prehráva stlačte a držte tlačidlo [ 3+ ] a
vyberte jedno zo 40 čísel pre uloženie prednastavenej stanice.
Číslo si môžete vybrať stlačením tlačidla [
] alebo otočením
gombíka [ KNOB ] a jeho stlačením pre potvrdenie výberu.
3. VYVOLANIE PREDNASTAVENEJ STANICE.
V režime DAB stlačením tlačidla [ 1/2 ] vyberte jednu z dvoch
uložených prednastavených staníc. Stlačte [ 3+ ] a vyberte jednu
zo 40 prednastavených staníc.
4. ĎALŠIE MOŽNOSTI NASTAVENIA DAB
V režime DAB stlačte a podržte [ Menu ] a vyberte zo zoznamu
možnosti pre nastavenie ďalších položiek, napríklad: čas/dátum,
podsvietenie, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a ďalšie....

BLUETOOTH
1. PRIPOJENIE K CHYTRÉMU TELEFÓNU
V režime Bluetooth použite na párovanie so smartfónom
zariadenie s názvom "TESLA DAB75".
2. PREHRÁVANIE BLUETOOTH
V režime Bluetooth, keď chytrý telefón prehráva hudbu, zobrazuje
sa na obrazovke názov pripojeného chytrého telefónu, môžete
posunúť na predchádzajúcu [
] ďalšiu skladbu, alebo
stlačením tlačidla [ KNOB ] pozastaviť/prehrať.

PREHRÁVANIE Z PAMÄŤOVEJ KARTY
SPUSTENIE PREHRÁVANIA
V režime TF vložte kartu do rádia a začnú sa prehrávať hudobné
súbory na karte.

TF karta

Pomocou [
] môžete ovládať posun na predchádzajúcu/ďalšiu
skladbu, stlačením gombíka [ KNOB ] môžete pozastaviť/prehrať
skladbu.

PREHRÁVANIE AUX
Použitie prenosného zvukového prehrávača
3,5 mm stereo jack
s konektorom tvaru "L"
(komerčne dostupný)

Prenosný
zvukový
prehrávač
Pre optimálny zvukový výstup
použite 3 konektorový stereo jack

Opakovaným stlačením tlačidla [ ] vyberte AUX, zapnite prenosný
audio prehrávač alebo chytrý telefón a spustite prehrávanie.

NASTAVENIE ZVUKU
ÚPRAVA HLASITOSTI
Otočením gombíka [ KNOB ] nastavte zníženie/zvýšenie hlasitosti
NASTAVENIE EQUALIZERA
V ľubovoľnom režime stlačte a podržte [ Menu ]. Zobrazí sa vám
zoznam nastavení, vyberte [ Equalizer ] pre nastavenie režimu:
Normál, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Film, Správy. Zvoľte jeden
z nich a potvrďte gombíkom [ KNOB ].
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM

RIEŠENIE

Nabíjacia LED dióda nesvieti

Skontrolujte nabíjací kábel
alebo napájací adaptér.

Nabíjacia LED dióda bliká

Hlasitosť je príliš vysoká alebo
napájanie adaptéra nestačí

Automatické vypnutie
alebo automatické reštartovanie

Batéria je vybitá,
nabite prosím včas zariadenie

Zlý príjem DAB alebo FM

Uistite sa, že rádiový signál
DAB/FM je dostatočne silný.
Plne vysuňte anténu

Tf karta neprehráva

TF karta je zlej kvality alebo
hudobný súbor nie je
podporovaný

ÚDRŽBA PRODUKTU
Nevystavujte prístroj kvapaline, vlhku alebo vlhkému prostrediu,
pretože nie je vodotesný.
Nepokúšajte sa čistiť prístroj chemickými rozpúšťadlami,
pretože by to mohlo poškodiť povrchovú úpravu.
Vyhnite sa extrémnym teplotám, či už horúcim alebo studeným,
dobíjajte pri normálnej teplote.
Vyhnite sa kontaktu prístroja s ostrými predmetmi, ktoré môžu
spôsobiť poškriabanie alebo poškodenie.
Nepokúšajte sa do prístroja vkladať žiadne predmety,
aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí.
Nepokúšajte sa jednotku rozoberať, pretože vo vnútri nie sú
žiadne opraviteľné diely.
Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, uchovávajte ho
na suchom mieste.
Vyhýbajte sa teplotným zmenám a prašnému prostrediu.
Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať (jeden až dva
mesiace), plne ho pred uskladnením dobite, aby ste zabránili
úplnému vybitiu, ktoré by mohlo viesť k nesprávnej funkcii
či nedobíjanie.

SPECIFIKACE
FM
Frekvenčný rozsah .................... 87,5 MHz –108,0 MHz (50 kHz krok)
Výber priestoru kanála ................................................... 50kHz/200kHz
Frekvenčná odozva (±3 dB) ............................................ 30 Hz–15 kHz
Pomer signálu k šumu (MONO) ................................................... 64 dB
Stereo separácia (1 kHz) ............................................................... 40 dB
DAB
Frekvenčný rozsah ......................................... BAND III: 174 – 240MHZ
Citlivosť ....................................................................................... -99dBm
Dekódovanie MP3 ...... Kompatibilný so zvukovou vrstvou MPEG-1/2
Dekódovanie WMA ............ Kompatibilný so zvukom Windows Media
Verzia Bluetooth ............................................................................ BT 5.0
Bluetooth názov zariadenia ............................................ TESLA DAB75
Prenosová vzdialenosť ............................................................... 8–10m
Prevádzkové napätie ..................................................................... DC5V
Priemer reproduktora................................................................... 3 palce
Výkon reproduktora....................................................................... 8Q 5W
Rozsah prevádzkových teplôt ........................................ -10°C – +60°C
Rozmery zariadenia (Š x V x H) ..................................... 170*90*52mm
Hmotnosť ..................................................................................... 0,35Kg
Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUČNÝ LIST

výrobné číslo

dátum predaja

pečiatka a podpis predajcu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. Záručná doba
Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od
dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o
dobu, pocas ktorej bol výrobok v zárucnej oprave alebo nemohol byť v
dobe trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho
používania. Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby
alebo vadou materiálu!
2. Záručný list
Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu
o zakúpení výrobku (účtenku) a správne vyplneného záručného listu - musí
obsahovať výrobné číslo, dátum prodaje a pečiatka predajne (montážnej
firmy). Na kópie a nesprávne vyplnený záručný list nebude braný ohľad!
3. Opravy v záručnej a pozáručnej dobe
Zárucný servis je potrebne uplatniť u organizácie, kde bol výrobok
zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.
4. Rozsah platnosti záruky
Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením
(okrem poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním,
nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (Živelná pohroma), ak bol výrobok
pripojený na iné napájacie napätie, ako je uvedené v technickej
špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis
distribútora. Záruka tiež nemôže udeliť v prípade, kedy spotrebitel
vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo
systému zostavenému z niekolkých komponentu) oproti štandardnému
prevedení.

Ďakujeme za váš nákup.

