Street ST-1 by

Návod k obsluze

Back side

Režim

a) top handle bar

Hrát / Pauza / Handsfree
Předchozí / Hlasitost –
Následující / Hlasitost +

a) rear side
USB

ON/OFF

LINE-IN

Název
tlačítka
Režim

Please print the logo
on both sides

ON / OFF přepínač

ON/OFF

DC
5V

SD

Režim
Bluetooth

Režim
FM Rádio

b) front logo

Režim
Audio

Přepínací tlačítko - Zapínání / Vypínání zařízení
Stisknutí - Přechod na další režim

Předchozí /
Hlasitost –

Stisknutí –
přechod na předešlou skladbu

Následující /
Hlasitost +

Stisknutí – přechod na následující skladbu

HANDSFREE

Stisknutí –
Zastavení / Spuštění přehrávání

Stisknutí –
Stisknutí –
přechod na b) side view
přechod
pře- !!!)
(BOTHna
SIDES
předešlou stanici
dešlou skladbu

Podržení – snížení hlasitosti
Stisknutí –
přechod na následující stanici

Stisknutí –
přechod na následující skladbu

Podržení – zvýšení hlasitosti
Podržení –
vyhledávání
stanic

Stisknutí – přijmutí hovoru,
Podržení – odmítnutí hovoru

view

Ovládání:

Bluetooth 2.1
Micro SD karta
USB vstup
FM rádio
Handsfree
Audio vstup

Front side

view

Funkce:

All graphics bellow use the real size mea

Stisknutí –
Zastavení / Spuštění přehrávání

Zapnutí / Vypnutí reproduktoru
Reproduktor zapnete přepnutím hlavního přepínače do polohy ON.
Hlasový pokyn Vás informuje o spuštění zařízení. Reproduktor je nyní
připraven k připojení k zařízení.
Připojení zařízení k reproduktoru
Reproduktor LAMAX BEAT STREET ST-1 je multifunkční zařízení přehrávající hudbu přes USB, Micro SD kartu, Bluetooth, 3,5mm jack nebo FM
rádio.
Po připojení zařízení se reproduktor se automaticky přepne do daného
režimu a spustí hudební soubory. Stisknutím tlačítka Režim přepínáte
mezi jednotlivými režimy.
Režim Audio
V tomto režimu reproduktor přehrává přes zařízení připojená přes USB,
Micro SD kartu a 3,5mm jack.
Režim FM Rádio
Po přepnutí do režimu FM Rádio připojte kabel Micro USB (slouží jako
anténa) a podržte tlačítko Handsfree. Reproduktor prohledá všechny
frekvence a stanice uloží do paměti. Stisknutím tlačítka Následující
nebo Předchozí mezi těmito stanicemi přepínáte.
Režim Bluetooth
Připojte mobilní telefon přes Bluetooth. V přehledu aktivních zařízení
se STREET ST-1 hlásí jako „ST-1 by LAMAX Beat“. Přepínání mezi
jednotlivými skladbami a Zastavení / Spuštění přehrávání můžete
ovládat buď pomocí mobilního telefonu nebo přímo na reproduktoru.
V tomto režimu je aktivována funkce handsfree. Stisknutím tlačítka
Handsfree hovor příjmete, podržením tlačítka Handsfree hovor
odmítnete.

Nabíjení
Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého Micro USB kabelu z libovolné nabíječky vybavené 5V USB výstupem, popřípadě z jakéhokoli
počítače vybaveného 5V USB výstupem. Zařízení nabíjejte pouze pod
dozorem.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/ST1/manuals

