Návod na Bezdrátový budík a reproduktor BT506
1.

Funkce reproduktoru

a) Vypnutí/zapnutí; Přehrát/Pauza; Zapnutí a vypnutí hovoru
b) Přepínání funkcí: BT/SD/AUX/Čas
c) Snížení hlasitosti (krátký stisk); Předchozí zvuková stopa (dlouhý
stisk)
d) Zvýšení hlasitosti (krátký stisk); Následující zvuková stopa
(dlouhý stisk)

2.
1.
2.
3.
4.

AUX: vstup pro 3,5 mm jack
RESET: Reset a kontrolka
nabíjení
Vstup pro SD/TF kartu
5V: Vstup pro Micro USB

Nastavení času a budíku

e) Krátkým stiskem měníte jas displeje. Dlouhým stiskem
vypnete/zapnete LED displej. Pro úsporu energie se po 5 min.
automaticky jas nastaví na nejslabší.
f) Krátkým stiskem změníte režim budíku: budík 1/budík 2/budík 1
a 2/žádný budík. Dlouhým stiskem začnete/vypnete nastavení
času – krátkým přepnete nastavení hodin a minut.
g) Nastavení času: krátký/dlouhý stisk pro ubrání hodin/minut.
h) Nastavení času: krátký/dlouhý stisk pro přidání hodin/minut.

1. LED digitální displej: čas
2. Režim BT: bluetooth v pohotovostním režimu.
3. Režim TF: Pokud je vložena FT/SD karta, zvuková stopa je z ní
přehrávána.
4. Režim AUX: přehrávání ze zařízení které je připojeno pomocí kabelu
3,5 mm Jack.
5. Režim budíku 1
6. Režim budíku 2

Základní funkce:
Zapnutí: Stisknutí tlačítka a) po dobu 2 sekund. LED hodiny se rozsvítí, ozve se zvukový signál.
Spárování BT: Krátký stisk tlačítka b) BT bliká, na svém mobilním telefonu zapněte BT a vyhledejte zařízení BT506 a
připojte.
Slabá baterie: Pokud je baterie téměř vybitá, LED displej začne blikat.
Nabíjení: Nabijte pomocí kabelu Micro USB. Před prvním používáním nechte baterii plně nabít. Během nabíjení
kontrolka (RESET) červeně svítí.
Vypnutí: dlouhý stisk tlačítka a)
Nastavení budíku:
1.
2.
3.
4.

Krátký stisk tlačítka „set“ rozsvítí se ikona budíku 1.
Dlouhý stisk tlačítka „set“ – hodiny začnou blikat -> Nastavení hodiny budíku pomocí tlačítek +/Krátký stisk tlačítka „set“ pro nastavení minut budíku pomocí tlačítek +/Nastavení času budíku ukončíte dlouhým stiskem tlačítka „set“.

Reset: Pokud zařízení nefunguje správně, silně zmáčkněte pomocí jehly, špendlíku nebo něčeho podobného tlačítko
reset.

