
Music Box Aquatic Bluetooth

Popis pøístroje:
1. ZPÌT-
2. HLASITOST -
3. HLASITOST +
4. VPØED
5. INDIKÁTOR REŽIMU
6. PLAY / PAUZA / BT PÁROVÁNÍ
7. INDIKÁTOR NABÍJENÍ
8. KRYTKA KONEKTORÙ
9. HLAVNÍ VYPÍNAÈ
10. AUDIO VSTUP 3,5MM
11. USB KONEKTOR PRO NABÍJENÍ
12. D-KROUŽEK

Obsah balení:
- Energy Music Box Aquatic Bluetooth
- audio kabel 3,5mm jack
- USB 2.0 kabel pro nabíjení baterie
- uživatelská pøíruèka
- karabina

Péèe a údržba:
Dìkujeme Vám za zakoupení Energy Music Box Aquatic, pøenosného pøehrávaèe s reproduktorem, bezdrátovým rozhra-
ním Bluetooth, linkovým vstupem a nabíjitelnou lithiovou baterií. Aby Vám dlouho sloužil, dodržujte prosím tyto pokyny:
- nevystavujte Energy Music Box Aquatic otøesùm, prachu nebo vysokým teplotám
- nevystavujte Energy Music Box Aquatic pùsobení vody nad standard IP57, tj. 1 metr pod hladinou po dobu 30 minut
- dbejte na pevné uzavøení krytky konektorù pøed stykem Energy Music Box Aquatic s vlhkostí nebo vodou
- po namoèení opláchnìte pøístroj sladkou vodou, neotvírejte krytku konektorù
- nepoužívejte drsné nebo korozivní èistièe
- udržujte zaøízení èisté pomocí jemného, suchého hadøíku
- nerozebírejte pøístroj svépomocí, jakýkoliv zásah musí provést autorizovaný servis
- chraòte pøístroj pøed vodou a vlhkostí, která by mohla poškodit elektroniku i reproduktor
- neumis�ujte pøístroj do blízkosti zdrojù tepla ani otevøeného ohnì (radiátory, svíèky apod.)
- nepokládejte na pøístroj žádné pøedmìty
- nepoužívejte pøístroj pøi bouøce
- pokud pøístroj nepoužíváte, ujistìte se, že je vypnutý

Nabíjení pøístroje:
Pokud pøíliš poklesne kapacita baterie, rozbliká se pøíslušný indikátor LDE (7). Zapojte micro USB kabel do zdíøky na 
vašem Energy Music Boxu Aquatic (11) a druhým koncem do USB portu pod napìtím (konektor v PC, notebooku nebo 
na sí�ové nabíjeèce). Indikátor LED (7) se pøi zahájení nabíjení rozsvítí èervenì a po dokonèení procesu zhasne.

Upozornìní: Abyste udrželi baterii v dobré kondici, doporuèujeme ji pravidelnì dobíjet a nenechat zcela vybít. 
Pøístroj pøed nabíjením ideálnì vypnìte. Nepøerušujte proces nabíjení. Nenechávejte pøístroj na nabíjeèce déle, než 
je nezbytnì nutné. Neskladujte pøístroj po dlouhou dobu s úplnì vybitou baterií.

Hlavní funkce:
Zapnutí a vypnutí pøístroje
Pro zapnutí pøístroje pøepnìte hlavní vypínaè (9) do polohy ON. Uslyšíte hlášení „Power On” a indikátor režimu (5) 
zaène blikat. 
Pro vypnutí pøístroje pøepnìte hlavní vypínaè (9) do polohy OFF.

Zmìna pracovního režimu
Po zapnutí se automaticky spustí Energy Music Box Aquatic v režimu párování. Pro pøepnutí do režimu „line-in” 
staèí pøipojit kabel s externím signálem zvuku do konektoru (10). Po odpojení kabelu se opìt aktivuje režim 
Bluetooth.

Bluetooth párování
Pøi každém zapnutí Energy Music Box Aquatic automaticky naskoèí v režimu párování, kdy jej lze vyhledat a 
spárovat s kompatibilním Bluetooth zaøízení (smartphone, tablet, notebook atd.). Jakmile naleznete zaøízení 
„Energy Music Box Aquatic Bluetooth”, zvolte „Pøipojit” a obì zaøízení se okamžitì spárují, bez nutnosti zadávat 
párovací kódy. Reproduktor pøehraje zvukové znamení na potvrzení úspìšného spojení.
Chcete-li použít reproduktor opìtovnì s tímtéž Bluetooth zaøízením, staèí jej zapnout a synchronizace probìhne 
automaticky.
Pokud chcete Music Box Aquatic spárovat s jiným zaøízením, podržte dlouze tlaèítko (6). Aktuální spárování se 
ukonèí a spustí se nový proces Bluetooth pøipojení.

Ovládání pøehrávání pøes Bluetooth
Jakmile máte Energy Music Box Aquatic spárován, mùžete ovládat hlasitost pøehrávání stiskem tlaèítek 
„HLASITOST -” (2) a „HLASITOST+” (3). Pro pozastavení a opìtovné spuštìní pøehrávání stisknìte tlaèítko PLAY / 
PAUZA (6). Pro pøechod na následující nebo pøedchozí skladbu podržte dlouze tlaèítko „VPØED” (4) nebo „ZPÌT” (1).

Funkce Line-in
Energy Music Box Aquatic lze pøipojit k libovolnému zdroji (napøíklad MP3 pøehrávaèi nebo notebooku) a reprodu-
kovat zvuk z tohoto zaøízení díky linkovému vstupu (10), staèí propojit zaøízení dodaným audio kabelem. Pro 
použití line-in vstupu musí být pøístroj zapnutý, ovšem v tomto režimu nelze ovládat pøehrávání ani hlasitost. To 
musíte provést na zdrojovém pøehrávaèi, notebooku apod. 

Vodotìsnost
Energy Music Box Aquatic je vodotìsný do hloubky 1 metr pod hladinou po dobu 30 minut POUZE v režimu Bluetooth. 
Pøes namoèením zaøízení se ujistìte, že krytka konektorù (8) je pevnì uzavøena. V pøípadì potøeby nìkolikrát 
domáèknìte kryt palcem a pøesvìdète se, že je øádnì upevnìn. Pokud jste na pochybách, zaøízení nemamáèejte a 
kontaktujte technickou podporu. 



Po použití ve vlhkosti èi styku s kapalinou zaøízení omyjte tekoucí vodou a nechte proschnout. Bìhem tohoto 
procesu neotvírejte krytku konektorù. Nepoužívejte žádné brusné nebo korozivní èistící prostøedky. 

Pozn.: Reproduktor nehraje, je-li zcela ponoøen pod vodou.

Technické specifikace:
- obousmìrné Bluetooth verze 4.0 class II - 3,5mm linkový vstup
- kompatibilní s profily A2DP a AVRCP - nabíjitelná lithiová baterie
- certifikace IP57, vodotìsný do 1 metru po 30 minut - nabíjení pøes USB port 
- snadné párování s tablety, smartphony, laptopy,
  Mac, PC a dalšími Bluetooth zaøízeními Specifikace baterie:
- dosah signálu až 10 metrù - udaná kapacita: 1200mA
- stereoreproduktory 2.0 se systémem akustického - napìtí 3,7V
  vylepšení - výdrž v režimu Bluetooth: 12 hodin *
- výstupní výkon (RMS): 6W - výdrž v režimu line-in 14 hodin *
- frekvenèní rozsah: 80 Hz - 20 kHz
- signál/šum: >80 dB         * pøibližný údaj, závisí na hlasitosti a okolních podmínkách

        

Podpora a reklamace:
Pokud zaznamenáte potíže se zaøízením, obra�te se prosím na autorizovaný servis. Kontakt na servis je uveden na 
konci tohoto návodu. Pokud se konzultací se servisním technikem nepodaøí potíže vyøešit, zašlete prosím Vaše 
zaøízení spolu s kopií nákupního dokladu, popisem závady a Vašimi kontaktními údaji na uvedenou adresu servisu. 
Vaše reklamace tak bude vyøešena rychleji a sofistikovanìji, než kdybyste pøístroj reklamovali pøes Vašeho 
prodejce.

Energy poskytuje na území EU záruku 36 mìsícù od data nákupu. V praxi to znamená, že prodejce drží zákonnou 
záruku 24 mìsícù a bìhem následujících 12 mìsícù mùžete uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu. V pøípadì 
neopravitelnosti výrobku vám mùže být nabídnut zdarma stejný nebo podobný produkt, v prodloužené záruce však 
nelze žádat vrácení penìz.
Výrobce garantuje životnost baterie min. 12 mìsícù od data nákupu.

Prohlášení o shodì:
Výrobce Energy Sistem Soyntec S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat 
Alicante (Španìlsko) deklaruje exkluzivní odpovìdnost za shodu produktu Energy Music 
Box Aquatic Bluetooth, vyrobeného v Èínì, se souvisejícími smìrnicemi, normami a 
standardy podle smìrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Komise z 9. bøezna 1999.

Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energy-sistem.cz

Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního odpadu. Takto oznaèené nefunkèní zaøízení mùžete 
odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbìrnì.

Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Pøíèná 199, 28922 Lysá nad Labem
Technická podpora: 777 785 404 (Po-Pá 9-15 hod.), E-mail: podpora@getta.cz
www.getta.cz


	Stránka 1
	Stránka 2

