
Bluetooth Music Box Z30

Popis pøístroje:

1. Line-in vstup
2. SD/SDHC slot
3. USB Host port
4. USB pro nabíjení
5. Výstup na sluchátka
6. LED indikátory
7. Kryt baterie
8. ON/OFF/Pøehrávání/Pauza
9. MODE
10. Zpìt/Hlasitost -
11. Vpøed/Hlasitost +

Obsah balení: Energy Z30, baterie, audio kabel 3.5mm, USB kabel pro nabíjení, pouzdro, manuál

Péèe a údržba:
Dìkujeme Vám za zakoupení Energy Bluetooth Music Box Z30, všestranného radio/MP3 
pøehrávaèe, schopného reprodukovat hudbu z karet SD/SDHC, USB pamì�ových diskù i jiných 
audio zaøízení pomocí linkového vstupu a bezdrátového Bluetooth rozhraní. Aby Vám dlouho 
sloužil, dodržujte prosím tato doporuèení:
- nevystavujte Energy Z30 otøesùm, prachu, vlhkosti nebo vysokým teplotám
- 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 reproduktory
- pokud pøístroj nepoužíváte, ujistìte se, že je vypnutý

Nabíjení baterie:
Vložte univerzální lithiovou baterii BL-5C pod kryt Z30 na spodní stranì (7) podle konektorù a 
kryt zavøete.

Pro nabití baterie nejprve Z30 vypnìte, poté pøipojte mini USB konektor napájecího kabelu do 
pøíslušné zdíøky (4) a druhý konec zapojte do volného USB portu poèítaèe nebo volitelné USB 
nabíjeèky (max. 5V / 500mA). Neodpojujte pøístroj od nabíjeèky, dokud není baterie zcela 
nabitá! Po nabití zapnìte pøístroj pøepínaèem On/Off (8).

Pokud ze zdroji napájení pøipojíte zapnutý Z30, pøístroj se bude pouze z USB napájet a baterie 
nebude nabita.

Baterii v Z30 dobíjejte teprve, když je zcela vybitá. Pokud zaène pøehrávaèi docházet energie, 
zaène bìhem pøehrávání blikat èervená dioda. Od tohoto okamžiku doporuèujeme baterii 
dobít.

Hlavní funkce:
Energy Bluetooth Music Box Z30 je pøenosný MP3 pøehrávaè s technologií Bluetooth. Pøehrává 
soubory ve formátu MP3 z pamì�ových karet SD/SDHC nebo USB diskù do kapacity 32GB, pomocí 
linkového vstupu reprodukuje audio z libovolného zdroje a bezdrátovì z tabletù, smartphonù, 
notebookù a další techniky vybavené Bluetooth. Disponuje FM rádiem a nabíjitelnou baterií.

Bìhem poslechu rádia a reprodukce z linkového vstupu bliká kontrolní LED dioda (6) modøe. Pøi 
pøehrávání MP3 souborù z USB flash diskù nebo SD/SDHC karet modrá dioda bliká rychleji.

Pro volbu funkèního režimu stisknìte tlaèítko MODE (9). Tím mùžete pøepínat mezi režimy v 
tomto poøadí: Bluetooth, line-in, FM rádio, USB a SD.

Funkce Bluetooth:
Po zapnutí nabìhne Energy Z30 automaticky v režimu Bluetooth a LED indikátor bude blikat, 
což znaèí vyhledávání okolních Bluetooth zaøízení. V tomto momentì mùžete pøístroj vyhledat 
na svém tabletu, smartphonu, PC, Macu atd. V seznamu dostupných zaøízení se Z30 zobrazí 
jako „Music Box BT”. 

Jakmile detekujete „Music Box BT” na vašem zaøízení, zvolte jej a nechce pøipojit. Není tøeba 
zadávat žádné kódy. Poté mùžete bezdrátovì poslouchat hudbu pøes Bluetooth.

Pokud chcete Z30 pøipojit k jinému Bluetooth zaøízení, podržte tlaèítko MODE (9) po dobu 
alespoò 6 sekund pro zahájení nového vyhledávání. Poté opakujte kroky výše.

Funkce FM rádia:
Pøed prvním použitím této funkce musí Z30 prohledat FM pásmo pro dostupné stanice a uložit 
je do pamìti. Tento krok není nutné pokaždé opakovat, pokud ovšem necestujete do jiného 
kraje, kde jsou frekvence stanic odlišné.

Pro vyhledání rozhlasových stanic podržte tlaèítko Play/Pauza (8) po dobu 3 sekund. Tím dojde 
ke spuštìní automatického ladìní a uložení dostupných stanic do interní pamìti.

Pro pøepínání mezi rùznými stanicemi použijte tlaèítka vpøed (11) nebo vzad (10). Rozhlasové 
stanice jsou uloženy postupnì podle toho, jak jdou za sebou na stupnici.



DÙLEŽITÉ: Potøebujete-li zlepšit kvalitu pøíjmu, pøipojte audio kabel nebo USB kabel k pøístroji, 
mohou sloužit jako anténa.

Funkce Line-in:
Pro použití funkce Line-in pøipojte externí audio zaøízení kabelem 3,5mm jack k Energy Z30 (5). 
V tomto režimu slouží Z30 výhradnì jako reproduktory pro poslech zvuku a tlaèítka pro 
pøehrávání jsou neaktivní. Mùžete mìnit hlasitost a køivku ekvalizéru na zdrojovém zaøízení, 
což se také projeví na zvuku reprodukovaném Z30. 

Pøehrávání MP3 z USB a SD/SDHC:
Chcete-li pøehrávat MP3 soubory z pamì�ových zaøízení, vložte USB disk nebo SD/SDHC kartu do 
pøíslušného slotu: (4) nebo (3). Jakmile pøipojíte jedno z tìchto zaøízení k Energy Z30, pøístroj 
pamì� automaticky rozpozná a zaène pøehrávat MP3 soubory.

Jakmile vypnete Energy Z30 nebo vyjmete externí pamì�, stav pøehrávání bude uložen do 
interní pamìti. Pokud pozdìji vložíte stejné médium s totožným obsahem, reprodukce zaène 
ze stejného místa jako poslednì.

Pro pøepínání mezi skladbami použijte tlaèítka vpøed (11) nebo vzad (10). Pro rychlé pøetáèení 
hrající skladby podržte tlaèítko MODE (9) a souèasnì podržte tlaèítko vpøed (11) nebo vzad (10) 
cca 2 sekundy, skladba se zaène pøehrávat v daném smìru 4x rychlostí. Jakmile tlaèítka 
uvolníte, obnoví se standardní pøehrávání.

Poøadí pøehrávání:
Zatímco MP3 soubory na vloženém pamì�ovém médiu budou pøehrávány v abecedním 
poøadí, složky na médiu budou pøehrávány chronologicky. Napøíklad máme-li v poèítaèi dvì 
složky složky „A” a „B” a na médium nakopírujeme nejprve složku „B” a teprve potom složku 
„A”, jako první se pøehraje abecednì první song složky „B”.

Diagram je pro názornost uveden na následující stranì.

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.
Baterie jako spotøební materiál je ze zákonné záruky vyjmuta. Výrobce garantuje životnost 
min. 12 mìsícù.

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 
Z30, 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


