/CZ/ Návod k použití (obj. č. 48000100, 48000200, 48000300, 48000400, 48000500, 48006900, 48007000, 48007100)
1. Micro USB
2. LED
3. Audio in
4. On/Off

READY TO ROCK? TADY JE ZPŮSOB JAK:
1. Nabijte reproduktor pomocí Micro USB kabelu
LED bude svítit červeně, dokud se reproduktor bude nabíjet a zhasne, když je nabíjení ukončené.
2. Zapněte reproduktor
LED bude blikat bíle, když je reproduktor připravený na Bluetooth připojení.
3. Připojte zařízení
Zapněte na zařízení Bluetooth a ze seznamu dostupných zařízení vyberte reproduktor Cube.
LED bude svítit bíle a Vy uslyšíte pípnutí, když se zařízení připojí.

HOTOVO. PUSŤTE HUDBU A ZVYŠTE HLASITOST!

POSLOUCHEJTE!
Problémy s připojením?
Když reproduktor zapnete, po dobu 30 sekund se bude snažit připojit k naposledy připojenému zařízení.
Jestliže ho nenajde, přejde do párovacího režimu a můžete připojit jiné zařízení.
Chcete připojit jiné zařízení?
Odpojte aktuálně připojené zařízení, aby se reproduktor dostal do režimu párování. Potom bude připravený
na připojení jiného zařízení.
Slyšeli jste pípnutí?
Baterie je slabá. Reproduktor Vás upozorní, když máte posledních 20, 15 a 10 procent kapacity.
Reproduktor je vypnutý?
Kapacita baterie byla pod 5 procent. Reproduktor nabijte, abyste ho znova mohli používat.
Reproduktor je ve spícím režimu?
Nepřehrávali jste nic během posledních 30 minut, nebo jste zapomněli reproduktor vypnout. Znova ho
zapněte a můžete přehrávat hudbu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Upozornění!
Vaša bezpečnost je naši největší prioritou. Tyto bezpečnostní pokyny byli vytvořeny tak, abyste si výrobky
Fresh ´n Rebel užili na maximum. Abyste zabezpečili spolehlivé fungování:
• Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění.
• Před použitím reproduktoru si důkladně přečtěte všechny informace v návodu k použití.
• Nepokoušejte se reproduktor upravovat nebo otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty,
a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok na záruku.
• Reproduktor nepoužívejte ve vlhkém prostředí a počasí.
• Reproduktor nepoužívejte v blízkosti výrazného tepelného zdroje, tepelné ventilace a na přímém slunečním
záření během dlouhé doby.
• Reproduktor byste měli používat při teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
• Reproduktor nepřikrývejte papírem ani jinými materiály, mohlo by to ovlivnit chlazení.
• Na reproduktor nepokládejte těžké předměty.
• Do otvorů na reproduktoru nestrkejte žádné předměty.
• Nespoléhejte se na reproduktor v případech nouze.
• Reproduktor mějte mimo dosahu zdravotnických zařízení, včetně kardiostimulátoru a naslouchacích
pomůcek.
• V letadlech mějte reproduktor vypnutý. Používání reproduktoru v letadle může ovlivnit fungování letadla
a nemusí být povoleno.

Záruka a omezení
Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používaní je 2 roky ode dne zakoupení. Během tohoto
období můžou být špatné výrobky převzaty do opravy nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek
zakoupen. Záruka se nevztahuje na poškození při nehodě, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené
nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití.

Specifikace
Výkon: 1x 3 W
DC vstup: 5 V/1 A max. (Micro USB)
Kapacita baterie: 500 mAh
Bluetooth: 4.0
rozměry: 5,9 x 5,9 x 5,9 cm
hmotnost: 140 g
Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

FRESH ´N REBEL Rockbox Cube Fabriq Edition Bluetooth reproduktor
(obj. č. 48000100, 48000200, 48000300, 48000400, 48000500, 48006900, 48007000, 48007100)
/SK/ Návod na použitie
1. Micro USB
2. LED
3. Audio in
4. On/Off

READY TO ROCK? TU JE SPÔSOB AKO:
1. Nabite reproduktor pomocou Micro USB kábla
LED bude svietiť načerveno, kým sa reproduktor bude nabíjať a zhasne, keď je nabíjanie ukončené.
2. Zapnite reproduktor
LED bude blikať na bielo, keď je reproduktor pripravený na Bluetooth pripojenie.
3. Pripojte zariadenie
Zapnite na zariadení Bluetooth a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte reproduktor Cube.
LED bude svietiť na bielo a Vy budete počuť pípnutie, keď sa zariadenie pripojí.

HOTOVO. PUSTITE HUDBU A ZVÝŠTE HLASITOSŤ!
POČÚVAJTE!
Problémy s pripojením?
Keď reproduktor zapnete, 30 sekúnd bude sa snažiť pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu. Ak ho
nenájde, prejde to párovacieho režimu a môžete pripojiť iné zariadenie.
Chcete pripojiť iné zariadenie?
Odpojte aktuálne pripojené zariadenie, aby sa reproduktor dostal do režimu párovania. Potom bude
pripravený na pripojenie iného zariadenia.
Počuli ste pípnutie?
Batéria je slabá. Reproduktor Vás upozorní, keď máte posledných 20, 15 a 10 percent kapacity.
Reproduktor je vypnutý?
Kapacita batérie bola pod 5 percent. Reproduktor nabite, aby ste ho znova mohli používať.

Reproduktor je v spiacom režime?
Neprehrávali ste nič počas posledných 30 minút, alebo ste zabudli reproduktor vypnúť. Znova ho zapnite
a môžete prehrávať hudbu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Upozornenie!
Vaša bezpečnosť je našou najväčšou prioritou. Tieto bezpečnostné pokyny boli vytvorené tak, aby ste si
výrobky Fresh ´n Rebel užili na maximum. Aby ste zabezpečili spoľahlivé fungovanie:
• Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia.
• Pred použitím reproduktoru si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie.
• Nepokúšajte sa reproduktor upravovať alebo otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty
a ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
• Reproduktor nepoužívajte vo vlhkom prostredí a počasí.
• Reproduktor nepoužívajte v blízkosti výrazného tepelného zdroja, tepelnej ventilácie a na priamom
slnečnom žiarení počas dlhej doby.
• Reproduktor by ste mali používať pri teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
• Reproduktor neprikrývajte papierom ani inými materiálmi, mohlo by to ovplyvniť chladenie.
• Na reproduktor nepokladajte ťažké predmety.
• Do otvorov na reproduktore nestrkajte žiadne predmety.
• Nespoliehajte sa na reproduktor v prípadoch núdze.
• Reproduktor majte mimo dosahu zdravotníckych zariadení, vrátane kardiostimulátorov a načúvacích
pomôcok.
• V lietadlách majte reproduktor vypnutý. Používanie reproduktoru v lietadle môže ovplyvniť fungovanie
lietadla a nemusí byť povolené.

Záruka a obmedzenia
Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia. Počas tohto
obdobia môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok
zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, bežné opotrebenie, stratu alebo škody spôsobené
nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie.

Špecifikácie
Výkon: 1x 3 W
DC vstup: 5 V/1 A max. (Micro USB)
Kapacita batérie: 500 mAh
Bluetooth: 4.0
rozmery: 5,9 x 5,9 x 5,9 cm
hmotnosť: 140 g
Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

