Návod na použití - mini repro soustava
Hudební přehrávač
Dejte vypínač do polohy ON, LED indikátor se rozsvítí. Vložte do zařízení USB flash disk nebo TF kartu
s odpovídajícími soubory ve formátu MP3 a přístroj začne automaticky přehrávat hudbu.

Výchozí režim
Poslední vložené zařízení bude přehráváno první. Například vložíte-li TF kartu, pokud je umístěn USB
flash disk, začne přehrávač hrát hudbu z TF karty. Mezi USB flash diskem a TF kartou lze přepínat
stisknutím tlačítka MODE.

Ovládání hlasitosti
Hlasitost lze ovládat pomocí tlačítek >>| a |<<, stisknutím po delší dobu. Pokud chcete hlasitost
zvýšit, podržte tlačítko >>|. Pokud chcete hlasitost snížit, podržte tlačítko |<<.

Výběr písně
Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu
stiskněte tlačítko >>|, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko |<<. Pozastavit přehrávání můžete
stisknutím tlačítka pauza >||.

Externí audio vstup
Přístroj pohodlně přehraje hubu ve formátu MP3 uloženém na počítači, mobilním telefonu, MP3
přehrávači a dalších multimediálních zařízeních. Jednoduše zařízení připojte pomocí LINE IN vstupu.
Přepínat mezi TF kartou a vstupem můžete pomocí tlačítka MODE.

Externí audio výstup
Můžete připojit například klasická 3,5 mm „jack“ sluchátka na zadní straně přístroje na výstupu OUT.

Nabíjení baterie
Přístroj má vestavěnou lithiovou baterii. Při úplném vybití přístroje, může vyžadovat připojení pomocí
USB kabelu do počítače a pomocí DV 5V do zásuvky. Berte prosím na vědomí, že výstupní napětí
nabíječky nesmí překročit napětí 5V, jinak může dojít k poškození přístroje.

FM rádio
V zapnutém režimu přepnete do FM režimu stisknutím tlačítka MODE, následně stiskněte a podržte
tlačítko >||, zařízení automaticky naladí 30 stanic. Mezi jednotlivými stanicemi můžete přepínat
pomocí tlačítek >>| a |<<.

Nahrávání
Vložte USB flash disk nebo TF kartu, stiskněte a podržte tlačítko REC. Pak můžete nahrávat zvuk na
externí zařízení. Pokud jsou vloženy do zařízení USB flash disk a TF karta, přístroj bude automaticky
nahrávat na USB flash disk.

Nahrávání rádia
Vložte USB flash disk nebo TF kartu a přepněte do režimu rádia pomocí stisknutí tlačítka MODE.
Stiskněte a podržte tlačítko REC (LED dioda se rozbliká), pro ukončení nahrávání opětovně stiskněte a
podržte tlačítko REC.

Přehrávání záznamu
V režimu nahrávání stiskněte REC a záznam se přehraje.

Mazání souborů
Zapněte přístroj, stiskněte a podržte tlačítko MODE, záznamy na USB flesh disku a TF kartě budou
smazány.

