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Návod na obsluhu

Vodné satelitné reproduktory

RP-1401

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu
Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a 
likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane 
a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). 
Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Technické údaje

Zloženie zostavy reproduktorov: Vodné satelitné reproduktory 2ks
Ovládanie:   Riadenie hlasitosťi  
Napájanie:   5V cez USB
Výkon:    2x3W
Ferkvenčný rozsah:  220 Hz až 13 000 Hz
Impedancia:   4 ohm
Rozmery (ŠxV):   82,5 x 218 mm
Hmotnosť:   620 g
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Distribútori
ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobok zodpovedá všetkým 
základným požiadavkám smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.
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VÝSTRAHA 

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani 
vlhkosti.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte zariadenie novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie 
neklaďte horiace sviečky. Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie 
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nerozoberajte. Opravy prenechajte na autorizovaný 
servis. 

Bezpečnostné upozornenia
• Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete a pred ďalším 

používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú 

inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. 
Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte 
spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

• Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča 
bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Prevádzka
• Nezaťažujte systém dlhodobo príkonom vyšším ako je maximálna zaťažiteľnosť systému.
• Ak polarita zapojenia reproduktorov nie je správna, hlboké tóny budú nevýrazné a zvuk niektorých nástrojov bude 

ťažko lokalizovateľný.
• Aby nedošlo k poškodeniu reproduktorového systému, pred pripájaním vypnite zosilňovač.
• Mriežka reproduktora sa nedá demontovať. Nepokúšajte sa demontovať mriežku z reproduktora. Ak sa ju pokúsite 

demontovať, môžete poškodiť reproduktor.
• Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň (nesmie dochádzať ku skresľovaniu zvuku).

Umiestnenie
• Reproduktory neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
- Príliš horúce alebo studené.
- Znečistené alebo zaprášené.
- Veľmi vlhké.
- Vystavené vibráciám.
- Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrný, keďže pri umiestnení na špeciálne povrchovo upravenú podlahu 

(voskovanú, olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť k vzniku fľakov alebo zmene farieb povrchu.
• Reproduktory neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným 

svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Reproduktory neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné rúry alebo veľké 

reproduktory.
• Na reproduktory neklaďte ťažké predmety.
• Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať 

vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte 
cca 30 minút pred ďalšou obsluhou.

Charakteristické vlastnosti
• Podpora pre pripojenie priamo k audio prehrávačom.
• Špeciálna povrchová úprava reproduktorov a ich smerový dizajn.
• Kompatibilita so zdrojmi zvukového signálu z audio prehrávačov a tiež z PC a iných zdrojov 2-kanálového zvuku.

Ak sa vyskytne jav nesprávneho zobrazovania farieb na TVP umiestnenom v blízkosti reproduktorov
Ak na niektorých typoch TV prijímačov vznikne jav nesprávneho zobrazovania (ovplyvňovania) farieb pri umiestnení 
reproduktorov v blízkosti TVP,  odporúčame reproduktory umiestniť ďalej od TVP.
V prípade pretrvávania nesprávneho zobrazovania farieb
Vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho opäť zapnite.

V prípade opätovného pretrvávania nesprávneho zobrazovania farieb
Reproduktory presuňte ďalej od TVP.

Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie)
Reproduktory premiestnite, alebo znížte hlasitosť zosilňovača.
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USB napájací kábel

audio kábel 3,5mm Jack

NAPÁJANIE

NOTEBOOK/PC

PC, notebook, mobilný telefón, MP3/MP4 
prehrávač, iPhone, iPad, iPod

Obsah balenia
• Satelitné reproduktory 2ks
• USB napájací kábel 1ks
• Audio kábel 3,5mm jack 1ks

Zapojenie

Pripojenie reproduktorového systému

1 Signálový konektor jack 3,5mm pripojte do zdroja signálu (audio výstup na PC, slúchadlový výstup na audio 
zariadení a iné)

2 Napájací konektor pripojte k USB zdroju napätia. (USB na PC, AC adaptér s USB výstupom 5V a iné)

Prevádzka

Pred zapnutím skontrolujte, či je reproduktorový systém správne pripojený. Audi kábel pripájajte len pri vypnutom 
napájaní.
Prehrávanie zvukového signálu z PC, CD alebo iného zdroja.
1 Skontrolujte, či je reproduktorový systém správne pripojený k prehrávaču, PC, CD alebo inému zdroju 
2-kanálového stereo zvuku.
2 Signál z audio zariadenia bude vstupovať priamo do aktívnych reproduktorov.
3 Regulátorom hlasitosti nastavte požadovanú úroveň tak aby striekajúce farebné fontánky boli dostatočne vybudené.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia
Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú vo vode. 
Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Právo na zmeny vyhradené!


