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Zapnutie / Vypnutie reproduktora
Reproduktor zapnete prepnutím hlavného prepínača do polohy ON.
Hlasový pokyn Vás informuje o spustení zariadenia. Reproduktor je teraz pripravený na pripojenie k zariadeniu.
Pripojenie zariadenia k reproduktoru
Reproduktor LAMAX BEAT STREET ST-1 je multifunkčné zariadenie
prehrávajúce hudbu cez USB, Micro SD kartu, Bluetooth, 3,5mm jack
alebo FM rádio.
Po pripojení zariadenia sa reproduktor automaticky prepne do daného
režimu a spustí hudobné súbory. Stlačením tlačidla Režim prepínate
medzi jednotlivými režimami.
Režim Audio
V tomto režime reproduktor prehráva zo zariadení pripojených cez USB,
Micro SD kartu a 3,5mm jack.
Režim FM Rádio
Po prepnutí do režimu FM Rádio pripojte kábel Micro USB (slúži ako
anténa) a podržte tlačidlo Handsfree. Reproduktor prehliada všetky
frekvencie a stanice uloží do pamäte. Stlačením tlačidiel Nasledujúca
alebo Predchádzajúca medzi týmito stanicami prepínate.
Režim Bluetooth
Pripojte mobilný telefón cez Bluetooth. V prehľade aktívnych zariadení sa STREET ST-1 hlási ako „ST-1 by LAMAX Beat“. Prepínanie medzi
jednotlivými skladbami a Zastavenie / Spustenie prehrávania môžete
ovládať buď pomocou mobilného telefónu, alebo priamo na reproduktore. V tomto režime je aktivovaná funkcia handsfree. Stlačením
tlačidla Handsfree hovor prijmete, podržaním tlačidla Handsfree hovor
odmietnete.

Nabíjanie
Reproduktor možno nabíjať pomocou priloženého Micro USB kábla
z ľubovoľnej nabíjačky vybavenej USB výstupom, prípadne z akéhokoľvek počítača vybaveného USB výstupom. Zariadenie nabíjajte len pod
dozorom.

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

