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1 | ÚVOD
Děkujeme vám za pořízení produktu A.N.T – Advanced Native
Technologies. Do řady iROLLER 10 jsme otiskli naše nadšení pro
výrobu zesilovacích zařízení a roky zkušeností z oblasti
technologického vývoje. Náš produkt tak snoubí vysoký standard
kvality a všechny funkce, které můžete od podobné produktové
řady chtít.
Náš systém je kombinací nejrůznějších požadavků pro zesilovací
"systémy v jednom balení". Zařízení bylo zkonstruováno tak, aby
vytvořilo ideální rovnováhu mezi přenositelností a širokou
funkcionalitou.
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Věnujte prosím tomuto manuálu několik minut svého času pro zajištění
bezproblémového provozu a maximalizaci vaší bezpečnosti.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1x Jedno přenosné kytarové kombo
1x Napájecí kabel (VDE)
1x Dálkový ovladač
1x Uživatelský manuál - Sekce 1
1x Uživatelský manuál - Sekce 2

iROLLER 10 je pokročilým zvukovým systémem s integrovanou baterií
a zabudovaným mixpultem zajišťujícím bohatý systém vstupů a výstupů
a technologii Bluetooth® pro synchronizaci s tablety a smartphony.
Díky teleskopické rukojeti, nízké hmotnosti a malým kolečkám je možné
zařízení jednoduše přenášet. Standardizovaný otvor vespod jednotky
umožňuje také montáž na reproduktorový stojan.
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•
•
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Všem výstrahám popsaným v manuálu Sekce 2 prosím věnujte zvýšenou pozornost
pro zajištění vaší bezpečnosti a bezproblémového provozu.

Pro další informace o kompletním produktovém katalogu A.N.T prosím
navštivte naši webovou stránku www.ant-intomusic.com
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Všechna bezpečnostní upozornění prosím čtěte v Uživatelském
manuálu Sekce 2.
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2 | INSTALACE
iROLLER 10 je vybaven těmito prvky:
A | Vrchní úchyt
B | Teleskopická rukojeť
C | Kolečka
D | Díra pro připevnění na reproduktorový stojan
E | Komora s akumulátorem
A
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3 | POPIS
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1 MIC 1 IN
Zabudovaný mikrofonní vstup (kombinovaný 6.35mm Jack/XLR).
Lze použít také nesymetrický mikrofonní kabel s 6.35mm jack konektorem.
2 CH 1 LEVEL
Tento knoflík upravuje hlasitost mikrofonního kanálu. Vytočte jej
doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
3 INS/MIC 2 IN
6.35mm (1/4”) jack nesymetrický mikrofonní nebo linkový vstup.
4 CH 2 LEVEL
Tento knoflík upravuje hlasitost kanálu 2 (CH2). Vytočte jej
doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
5 CD/TAPE IN
Nesymetrický stereo vstup s RCA zdířkami pro CD přehrávač
nebo jiný zdroj audio signálu. Signál je sečten jako mono.
6 AUX
Nesymetrický stereo vstup s 3.5mm mini-jack konektorem pro
jakékoli externí zařízení (smartphone, tablet, PC, atd.).
7 CH 3 LEVEL
Tento knoflík upravuje hlasitost kanálu 3 (CH3). Vytočte jej
doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
8 PŘEPÍNAČ MP3/AUX
Vybírá zdroj signál pro kanál 3. Ve zmáčknuté pozici je vybrán RCA nebo
3.5mm mini-jack signál. Ve vypnuté pozici je vybrán MP3 přehrávač.
9 LOW
Ekvalizace nízkých frekvencí. Použijte pro zesílení nebo potlačení středně
nízkých frekvencí.
10 HIGH
Ekvalizace vysokých frekvencí. Použijte pro zesílení nebo potlačení středně
vysokých frekvencí.
11 ECHO
Tento knoflík upravuje hlasitost echo efektu kanálu 1. Vytočte jej
doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
12 MASTER VOL
Ovládání reproduktorové master hlasitosti.
13 NAPÁJECÍ LED
Tato LED svítí, pokud je jednotka zapojena do sítě nebo pokud
je napájená interní baterií a je uvedena do zapnutého stavu.
iROLLER 10
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3.1 | VSTUPY A OVLÁDÁNÍ
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3.2 | NAPÁJECÍ SEKCE

1 POWER ON/OFF
Hlavní vypínač sloužící pro zapnutí/vypnutí jednotky.
2 MAINS INPUT
IEC napájecí konektor s integrovanou pojistkou. před připojením
napájecího kabelu se ujistěte, že je hlavní vypínač zařízení ve
vypnuté pozici. Pro vaši bezpečnost nikdy neodpojujte uzemnění.
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UPOZORNĚNÍ: Pojistku vyměňujte vždy pouze za novou o
stejné elektrotechnické specifikaci. Pokud vypadává
opakovaně, kontaktujte servisní centrum.
3 115V/230V
Přepínač pro změnu operačního napětí. Obecně není potřeba měnit
nastavení, jelikož jde přepínač nastaven při výrobě.
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím jednotky se ujistěte, že napětí
ve vaší elektrické síti odpovídá vybranému operačnímu napětí.

1
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4	LED CHARGE
LED svítí během nabíjení baterie. Jakmile je baterie plně nabita, LED
zhasne. Pro nabíjení baterie jednoduše připojte zařízení k elektrické
síti.
5 LED INDIKÁTOR STAVU BATERIE
Indikátor pro sledování stavu interní baterie.
3: Plně nabitá baterie.
2: Poloviční kapacita.
1: Slabá baterie, nabijte ji co možná nejdříve.
LOW: Vybitá baterie. Nutno připojit k elektrické síti.
UPOZORNĚNÍ! Pro zajištění dlouhodobého spolehlivého chodu
baterie připojte jednotku k elektrické síti jednou za 4 měsíce na
14 hodin. Pokud to bude potřeba, vyměňte baterii, avšak pouze
za jinou o stejné elektrotechnické specifikaci.
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UPOZORNĚNÍ! Časy nabíjení se liší v závislosti stavu vybití
baterie před nabíjením. Čas se bude pohybovat v rozmezí od 1
do 15 hodin.
iROLLER 10
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UPOZORNĚNÍ! Životnost baterie se může lišit v závislosti na
používání jednotky.
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• VRLA batere obsahují elektrolyty obsahující zředěnou kyselinu sírovou. Tato
kyselina má korozní efekt a může způsobit vážné chemické popáleniny. Olovo v
těchto bateriích je klasifikováno jako toxické při pozření.
• Při rozlití použijte písek, pro absorpci kyseliny a následně vápno/hydrogeuhličitan
sodný pro neutralizaci. Likvidujte pouze v souladu s lokálními požadavky na
likvidaci. Zabraňte vniku tekutiny do kanálů nebo vodních odtoků.
• Během nabíjení nebo během provozu mohou baterie produkovat vodík a kyslík,
jež mohou být za určitých okolností expozivní.
• Akumulátor může být významným zdrojem energie, který může produkovat vysoký
elektrický proud a představovat riziko úrazu elektrickým proudem nebo riziko
zkratu.
• V případě vzniku požáru použijte pouze hasicí přístroje CO2 nebo suchý prášek.
• Výměnu baterie nechejte vždy na specializovaném centru.
• Zařízení uchovávejte uvnitř a mimo dosah tepla - olověné baterie nezmrznou do
-50°C (-58°F).
• Kdykoli je to možné, nabijte baterii do plna. Nikdy ji neuchovávejte vybitou nebo
jen s poloviční kapacitou. Pokud je jednotka po delší dobu neaktivní, odpojte
baterii, zakryjte terminál a uložte baterii na suché místo mimo zdroje tepla.
Akumulátor pravidelně dobijte.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení obsahuje VRLA baterii. Složení této baterie je
klasifikováno jako toxické a je proto velmi důležité ji likvidovat v souladu s
lokálními směrnicemi.
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3.3 | MP3 SEKCE
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1	SD
Slot pro SD kartu s kapacitou až 32GB. Při vkládání se prosím ujistěte, že je
karta vkládána ve správném směru. Kontaktní proužek SD karty by měl být
napravo. Pro výběr SD karty jako zdroje signálu pro MP3 přehrávač použijte
tlačítko MODE.
2 MODE
Vybírá zdroj signálu pro MP3 přehrávač (SD karta/USB disk/Bluetooth®).
3 PLAY/PAUSE
Zmáčkněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení přehrávání.
4 STOP
Zmáčkněte pro úplné zastavení přehrávání.
5 REPEAT
Funkce REPEAT umožňuje přehrávání v šesti různých módech:
Normální/Náhodné/Procházení/Vše/Opakování jedné/Opakování složky
6 ZPĚT/VPŘED
Zmáčkněte krátce pro výběr předchozí nebo další stopy. Zmáčkněte a podržte
tlačítka pro změnu hlasitosti přehrávače:
- tišeji
- hlasitěji.
7 USB IN
Slot pro USB disk s kapacitou až 32GB. Pro výběr USB jako zdroje
audio signálu použijte tlačítko MODE.
8 IR
(dálkové ovládání)
Umožňuje použít přibalený dálkový ovladač pro ovládání MP3 přehrávače.
Nasměrováním dálkového ovladače směrem k zařízení zajistíte nejlepší
dosah infračerveného světla. Pro bezproblémovou synchronizaci musí být
dráha mezi jednotkou a ovladačem bez fyzických překážek.
9 KONTROLNÍ DIGITÁLNÍ DISPLAY
Podsvícený multifunkční display.
iROLLER 10 | Uživatelský manuál
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE PRO LIKVIDACI VRLA
(OLOVĚNÝCH) BATERIÍ.
UPOZORNĚNÍ: Za normálních podmínek během používání zařízení nehrozí žádné
bezpečnostní riziko. Je nicméně doporučeno přečíst a následovat tyto instrukce.
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4.1 | OBRAZOVKY
1 STAV PŘEHRÁVÁNÍ
Hraní Stop
Pauza
2	PLAYBACK MODE
N = Normal (normální). Všechny stopy na médiu jsou přehrávány sekvenčně.
Přehrávání se zastaví po poslední skladbě.
R = Random (náhodný). Všechny stopy na úložném disku budou přehrávány v
náhodném pořadí.
I = Initial (procházení). Bude přehráno prvních 10 sekund každé stopy po sobě.
A = All (vše). Budou přehrány všechny stopy na úložném disku. Pokud jsou do
jednotky zasunuty jak SD karta tak USB disk, po přehrání všech skladeb z
jednoho disku bude automaticky spuštěno přehrávání z druhého.
1 = Repeat One (opakování jedné). Vybraná stopa je opakovaně přehrávána.
F = Repeat Folder (opakování složky). Všechny stopy z vybrané složky budou
opakovaně přehrávány.
3 ČÍSLO STOPY
Číslo aktuálně přehrávané skladby.
4 POČET SKLADEB
Počet skladeb v aktuálně vybraném médiu.
5 EKVALIZÉR
Zobrazuje aktuálně vybraný ekvalizační preset.
10

6 FORMÁT SOUBORU
Zobrazuje formát aktuálně přehrávané skladby.
7 ÚLOŽNÝ DISK
S lot pro USB disk s kapacitou až 32GB. Pro výběr USB
jako zdroje signálu pro MP3 přehrávač použijte tlačítko MODE.
8 ÚPLYNULÝ ČAS
Zobrazuje minuty a sekundy uplynulé doby přehrávání od
začátku skladby.
9 DÉLKA STOPY
Délka aktuálně přehrávané stopy zobrazena v minutách a sekundách.
10 NÁZEV SKLADBY
Zobrazí název skladby (pokud je k dispozici) a souborový formát.
11 AUDIO ANALYZÉR
Zobrazuje intenzitu různých frekvencí.

4.2 | SD /USB MENU
Následující instrukce jsou relativní a jsou popsány pro nabídku SD karty a
USB disku. Pro operace módu Bluetooth® prosím čtěte sekci 4.3.
EQ - EKVALIZÉR
Podržte tlačítko MODE po dobu asi 1 sekundy a vyberte jeden ze sedmi
dostupných ekvalizérů (Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Country, Low
bass).
Pomocí navigačních tlačítek DOPŘEDU a DOZADU vyberte ekvalizér a
potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.
PŘEHRÁVACÍ MÓD
K dispozici je šest přehrávacích módů: All (vše), Repeat One (opakování
jedné), Repeat Folder (opakování složky), Normal (normální), Random
(náhodný), Browse (procházení). Podržte tlačítko MODE cca 1 sekundu.
Pomocí tlačítek DOPŘEDU a DOZADU vyberte “Přehrávací mód”.
Potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.
ZMĚNA ZAŘÍZENÍ – VÝBĚR ZDROJE
Výběr zdroje MP3 přehrávače.

iROLLER 10
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4 | DISPLAY MP3 SEKCE
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2. Rychlým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj signálu
(Slot pro SD kartu/slot pro USB disk/Bluetooth®). Display zobrazí aktuálně
vybraný zdroj signálu.
VÝSTUP Z MENU
1. Pro výstup z nabídky najděte možnost "Exit" pomocí navigačních tlačítek
DOPŘEDU a DOZADU. Výběr potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE.
2. Výstup z nabídky proběhne automaticky po osmi sekundách nečinnosti a
display se poté navrátí na původní obrazovku.

4.3 | Bluetooth® MENU
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Následující instrukce jsou specifické pro nabídku modulu Bluetooth®. Pro SD kartu
a USB disk čtěte prosím sekci 4.2.
MP3 přehrávač je vybaven Bluetooth®, který umožňuje přehrát audio soubory
vysílané z jiného Bluetooth® média (např. smartphonu) na váš iRoller 10. Dosah
Bluetooth spojení je 10 metrů.
Pro synchronizaci iRoller MP3 přehrávače s externím zařízením prosím následujte
tuto proceduru:
1. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displayi neobjeví
“BT NOT LINK”.
2. Aktivujte Bluetooth® na vašem zařízení a vyhledejte MP3 přehrávač.
3. Mezi dostupnými zařízeními v Bluetooth seznamu vašeho smartphonu
vyberte “iRoller 10” a synchronizujte obě zařízení.
4. Po synchronizaci display MP3 přehrávače zobrazí externí zařízení, které je
aktuálně připojeno (např. název vašeho telefonního úložiště). Jakmile jsou
zařízení spárována, můžete začít přehrávat.
Bluetooth® ODPOJENÍ
Pokud si přejete vypojit Bluetooth® zařízení například z důvodu spárování s
jinou jednotkou, zmáčkněte tlačítko MODE po dobu přibližně 1 sekundy.
Následně pomocí tlačítek
a
vyberte možnost “BT Disconnect” a
potvrďte výběr tlačítkem PLAY/PAUSE.

Display zobrazí “BT NOT LINK”. Nyní je možné k vašemu MP3
přehrávači připojit další zařízení Bluetooth®.
ZAPAMATOVÁNÍ NEDÁVNO PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Pro opětovné připojení Bluetooth® zařízení k MP3 přehrávači lze
využít funkci pro zapamatování nedávných spojení. Zmáčkněte a
podržte tlačítko MODE po dobu asi jedné sekundy, zatímco je MP3
přehrávač v Bluetooth® módu. Použijte
a
pro výběr
možnosti “Recently reconnection” a potvrďte výběr pomocí
.
VYMAZAT ÚDAJE O PÁROVÁNÍ
Můžete vypojit připojené zařízení z vaší Bluetooth® jednotky
podržením tlačítka MODE po dobu 1 sekundy. Údaj o uskutečněné
synchronizaci lze následně rovněž vymazat. Nav. tlačítky
a
vyberte “Delete paired info” a poté
poslouží pro potvrzení volby.
INFORMACE O ZAŘÍZENÍ
Jakmile je MP3 přehrávač v Bluetooth® módu, zmáčkněte MODE po
dobu asi 1 sek. a poté pomocí
a
vyberte “Device
Information”. Výběr potvrďte tlačítkem
.
Jakmile jsou zařízení synchronizována, na externí jednotce se zobrazí
“iROLLER 10”.
VÝSTUP Z NABÍDKY
1. Pro výstup z nabídky podržte tlačítko MODE cca 1s a pomocí
tlačítek DOPŘEDU a DOZADU najděte možnost "Exit". Výběr
potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE.
2. Výstup z nabídky proběhne také automaticky po 8 sekundách
nečinnosti. Display bude navrácen na původní obrazovku.

4.4 | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1
2

3
4
5

6

ČESKY

1. Podržte tlačítko MODE po dobu asi jedné sekundy. Použijte
a
a najděte možnost “Change Device”. Potvrďte výběr tlačítkem PLAY/PAUSE
.
Pomocí
a
můžete volit mezi zdroji signálu “SD Card” pro SD
kartu nebo “UDISK” pro USB disk. Potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.

7
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Namiřte dálkový ovladač směrem k vaší jednotce. Operační
dosah je 8 metrů (26.2 ft).
1 PLAY/PAUSE
Zmáčkněte tlačítko PLAY/PAUSE pro spuštění přehrávání. Opětovným
zmáčknutím tlačítka MP3 přehrávač zastaví přehrávání až do dalšího stisknutí.
2 EQ
Opakovaným mačkáním tlačítka EQ vybíráte ze sedmi ekvalizačních presetů
(Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Country, Low bass).
3 VOL-/VOL+
Tato tlačítka upravují hlasitost MP3 přehrávače (od 0 do 15).
Zmáčkněte VOL- pro snížení a VOL+ pro zvýšení hlasitosti.

14

4 DOZADU/DOPŘEDU
Zmáčkněte krátce tlačítko DOZADU pro výběr předchozí skladby, DOPŘEDU
pro výběr následující skladby. Podržením tlačítek přetáčíte skladbu.
5 PŘÍMÁ VOLBA SKLADBY
Použijte tlačítka 0 až 9 pro přímé volení skladby.
Příklad: Pokud si přejete spustit skladbu s pořadovým číslem 18, krátce
zmáčkněte 1 a poté 8 (na displayi se zobrazí “0018”).
6 ENTER
Zmáčkněte tlačítko ENTER pro vstup do nabídky pro výběr ekvalizéru, hracího
módu nebo zdroje audio signálu.
EQ - Ekvalizér
Pro výběr jednoho ze sedmi ekvalizačních presetů zmáčkněte tlačítko ENTER a
poté pomocí tlačítek DOPŘEDU/DOZADU vyberte možnost “Eq”. Nakonec
potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE. Nyní můžete aktivovat jeden ze
sedmi presetů pomocí navigačních tlačítek DOPŘEDU/DOZADU následně
potvrdit pomocí PLAY/PAUSE tlačítka.
Hrací mód - Přehrávání
Můžete vybrat mezi šesti různými hracími módy: Normal/Random/Browse/All/
Repeat One/Repeat Folder. Zmáčkněte tlačítko ENTER a poté pomocí tlačítek
DOPŘEDU/DOZADU vyberte “Play Mode”. Potvrďte pomocí tlačítka PLAY
PAUSE. Nyní pomocí DOPŘEDU/DOZADU vyberte přehrávací mód a potvrďte
tlačítkem PLAY/PAUSE.
VÝBĚR ZDROJE SIGNÁLU
Pro výběr zdroje signálu pro MP3 přehrávač:
1. Zmáčkněte tlačítko ENTER a použijte DOPŘEDU/DOZADU pro výběr možnosti

“Change Device”. Výběr potvrďte pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.
Pomocí DOPŘEDU/DOZADU vybírejte mezi “SD Card” a “UDISK”.
Výběr potvrďte pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.
2. krátkým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj
(SD/USB/Bluetooth®). Display bude zobrazovat aktuální audio zdroj.
Přehrávací mód
1. Pro výstup z nabídky podržte tlačítko MODE cca 1s a pomocí tlačítek
DOPŘEDU a DOZADU najděte možnost "Exit". Výběr potvrďte
tlačítkem PLAY/PAUSE.
2. Výstup z nabídky proběhne také automaticky po 8 sekundách
nečinnosti. Display bude navrácen na původní obrazovku.
7 MÓD
1. Krátkým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj
signálu (SD karta/USB disk / Bluetooth®).
Display bude zobrazovat aktuální audio zdroj.
2. Zmáčkněte tlačítko MODE po dobu asi 2 sekund pro vypnutí/zapnutí
MP3 přehrávače. MP3 přehrávač lze vypnout pouze pomocí dálkového
ovladače, nikoli pomocí ovládacích prvků na přehrávači samotném.
POZNÁMKA: volba kanálu CHANNEL (CH-, CH+) a PICK SONG
(výběr skladby) nejsou umožněny.

4.4.2 | Bluetooth® DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 PLAY/PAUSE
Zmáčkněte tlačítko PLAY/PAUSE pro spuštění přehrávání.
Opakovaným mačkáním přepínáte mezi přehráváním a pauzou.
2 VOL-/VOL+
Tato tlačítka upravují hlasitost MP3 přehrávače (od 0 do 15).
Zmáčkněte VOL- pro snížení, VOL+ pro zvýšení hlasitosti.
3 PREV/NEXT
Zmáčkněte tlačítka DOPŘEDU/DOZADU pro přepínání na další nebo
předchozí skladbu. Podržením tlačítek spustíte přetáčení skladby.
4 ENTER
Zmáčkněte ENTER pro vstup do nabídky pro výběr Bluetooth® menu.
Provoz a nastavení jsou popsány v sekci “Bluetooth® MENU”.
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4.4.1 | SD/USB DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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MP3 přehrávač lze vypnout pouze pomocí dálkového ovladače, nikoli pomocí
ovládacích prvků na přehrávači samotném.
POZNÁMKA : Výběr kanálu (CH-, CH+), EQ výběr skladby PICK SONG a
numerická tlačítka 0 - 9 nemají v Bluetooth® módu žádnou funkci.

5 | ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
Žádný nebo příliš
slabý signál.
Napájecí LED svítí, ale
MASTER signál je příliš
slabý.

16

LED
Napájecí LED
je vypnutá.

ŘEŠENÍ
Ujistěte se, že zařízení je správně
připojeno do sítě nebo že baterie je nabitá.

Zvyšte hlasitost MASTER.

6 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Typ systému

Dvoucestný větraný box.

LF

10” custom woofer - 1.5 V.C.

HF

3” - 0.5” V.C.

Zesilovač

Třída D

Max výkon (LF+HF)

100 W

Frekvenční odezva

65Hz - 18kHz

SPL - MAX

117dB

Ochrana

Zkrat, přepětí, přetížení

Ovládání

Mic 1 Level, Mic 2 Level, CD/Tape IN Level, Low, High,
Echo, Master Volume, tasto AUX/MP3.

Indikátory

Napájení, 4 místný stav baterie.

Mikrofonní vstupy
Mikrofonní konektory

2 x (1 alternativní na CH 2).
XLR, 6.35mm. (1/4”) jack.

Nástrojový vstup

1 x (alternativní na CH 2 mikrof. vstup

Nástrojový konektor

6.35mm. (1/4”) jack.

Linkový vstup
Linkový konektor

1 x (volitelný mezi RCA a 3.5mm mini-jack).
2 (1 x RCA, 1 x 3.5mm. mini-jack).

Napájení

100-120V~ 50-60Hz - 220-240V~ 50-60Hz

Pojistka

T1A L 250V~ / 100-120V~
T500mA L 250V~ / 220-240V~

Baterie

12 V / 5 Ah

Skříň

MDF 15 mm

Rozměry (š x v x h)

413 x 530 x 327 (mm) - 16.26” x 20.87” x 12.87”

Hmotnost

17kg - 37.48 lbs.

Další vybavení

36 mm díra pro stojan, kolečka, teleskopická
rukojeť, držák, dálkový ovladač.

Napájecí LED je zapnutá,
hlasitost MASTER
zvýšená, hlasitost vstupního
signálu příliš nízká.

Zkontrolujte propojení mezi zdroji a vstupy.
Zvyšte hlasitost kanálů, linkový signál na
CH1.

LED svítí, MASTER
hlasitost nahoře, MP3
nepřehrává.

Zkontrolujte MP3 / AUX přehrávač na CH 3.
Zkontrolujte zdroj (SD, USB nebo Bluetooth®).
Zkontrolujte hlasitost dálkového ovladače.

Červená LED pro stav baterie.

Vyměňte baterii.

Distortion

Snižte hlasitost CH1, 2, 3 vstupy a/nebo
hlasitost MASTER. Linkový signál na CH1.

Vstupy/výstupy

Nečistý zvuk.

Snižte hlasitost “ECHO”.

Ovládání přehrávače

Mód (Menu/Bluetooth®/SD/USB), Play/Pause, Stop,
Opak., Předchozí a další skladba.

Praskavý zvuk.

Ořežte nízké frekvence.

Display přehrávače

Podsvícený multifunkční LCD

Nepříjemný zvuk.

Ořežte vysoké frekvence.

MP3 přehrávač
Kompatibilita

Bluetooth®, USB disk, SD karta.
MP3, WMA.

EMI KLASIFIKACE

V souladu s normou EN55103 je toto zařízení zkonstruováno tak, aby vyhovovalo
provozu v elektromagnetickém prostředí E3 (nebo nižším E2, E1).
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5 MÓD
1. Rychlým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj audio
signálu (SD karta/USB disk/Bluetooth®). Display bude zobrazovat aktuálně
vybraný zdroj audio signálu.
2. Podržte tlačítko 2 sekundy pro vyp./zap. MP3 přehrávače.

17

©2017 A.E.B. Industriale Srl | Printed in China | REV 1.2

A.E.B. Industriale Srl - Via Brodolini, 8 - Località Crespellano
40053 Valsamoggia - Bologna (ITALIA)
Tel +39 051 969870 - Fax +39 051 969725

