
VAROVANÍ:

• Neumisťujte reproduktory do prostředí s vysokými teplotami nebo vlhkostí, chraňte je před deštěm, 
neopatrným zacházením a silnými otřesy.

• Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiných nehod neotevírejte pravý kryt bočního panelu, 
kvůli opravám bez odborného dozoru.

• V případě zasažení vnitřních částí zařízení tekutinou ihned vypněte přívod energie. V případě opravy vyhledejte 
profesionální pomoc nebo autorizovaný servis.

• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte přívod energie.
• Chraňte reproduktory před tekutinami nebo proudem vody. Nepokládejte nádoby s vodou na horní stranu 
zařízení.

• Reproduktory umístěte minimálně 20 mm od stěny, pro zajištění správného průtoku vzduchu. Zařízení chraňte 
před ohněm.  

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výstupní výkon : 20W+2x16W
Jednotka reproduktoru:
Reproduktor s plným rozsahem:          3", 4Ω, Subwoofer: 6,5", 4Ω 
Napájení: 220-240V~50Hz/60Hz 0.3A
Odstup signálu / šum: > 75dB
Separace: > 35dB
Rozměry reproduktorů:
Satelitní:  Š88xH91xV187mm 
Subwoofer:         Š252xH269xV252mm 
Celková hmotnost:            4.3KG
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PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ A 
KONEKTORŮ NA PRAVÉ STRANĚ 
PANELU REPRODUKTORU:

1. Knoflík pro ovládání hlasitosti
2. Knoflík pro ovládání basů
3. Audio vstup
4. Audio výstup
5. Tlačítko pro zapnutí/ vypnutí
6. Napájecí kabel 

Návod k obsluze
Funkční tlačítka USB boxu

A. SOURCE: Přepíná mezi zdroji signálu - USB/SD, FM a AUX. Pro USB/SD se rozsvítí modrá LED, červená pro FM a pro AUX LED 
pohasne.
B.:      zdroj USB/SD , krátkým stiskem zvolíte předchozí skladbu, dlouhým stiskem zvolíte předchozí adresář; zdroj FM , krátkým 
stiskem zvolíte předchozí dříve uloženou rádiovou stanici.
C.:       zdroj USB/SD, krátkým stiskem pozastavíte/obnovíte přehrávání hudby ; zdroj FM, dlouhým stiskem spustíte automatické 
vyhledávání rádiový stanic FM a veškeré nalezené stanice budou automaticky uloženy do paměti ( lze uložit max. 100 stanic). 
D. :      zdroj USB/SD, krátkým stiskem zvolíte následující skladbu, dlouhým stiskem zvolíte následující adresář; zdroj 
FM, krátkým stiskem zvolíte násleující dříve uloženou rádiovou stanici.

slot pro SDkartu

USB vstup

NEXT (následující)
anténa FM rádia  
PLAY/PAUSE (přerávání/pozastavení) 
PREVIOUS (předchozí) 
SOURCE (zdroj) 2

Schéma zapojení:

Návod k instalaci
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2. Funkce jednotlivých tlačítek na dálkovém ovladači
A.USB/SD, FM, AUX : Krátkým stiskem tlačítka zvolíte příslušný režim.
B .           : Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
C . Tune+/- režim: 

1. Krátké stisknutí pro jemné doladění.
2. Dlouhé stisknutí pro manuální ladění.   

D . Scan: FM režim, Krátkým stisknutím spustíte automatické ladění, nalezená frekvence
(stanice) se automaticky uloží (do paměti lze uložit až 100 rádiových stanic).
E . MEM: Krátké stisknutí pro uložení naladěné stanice (tato volba je dostupná v režimu
Doladění nebo Manuálního ladění).
F . CH+/-: Zvolte uloženou stanici.
G . Reset: Krátkým stisknutím zvolíte počátečního nastavení.
H .        : Stiskem potlačíte nebo obnovíte hlasitost zvuku.
I.    : USB/SD režim, krátký stisk pro pro zvolení předchozí skladby, dlouhý pro 
zvolení předchozího adresáře.
J.    : USB/SD režim, krátký stisk pro pro zvolení následující skladby, dlouhý pro 
zvolení následujícího adresáře.

K.    :stiskněte krátce pro Play (přehrávání) nebo Pause (pozastavení přehrávání).
L.    : USB/SD režim, dlouhý stisk pro přetáčení  skladby vzad, po uvolnění se 
spustí přehrávání automaticky.

M.    : USB/SD dlouhý stisk pro přetáčení  skladby vpřed, po uvolnění se spustí 
přehrávání automaticky. 

O.     : stiskem, přerušíte přehrávání.
P. Enter: stiskněte pro potvrzení nastavení.
Q. Tlačítka 0-9:
1. USB zdroj: Pokud znáte číslo skladby ve složce, přímo stiskněte toto číslo a vyberte vaši 

oblíbenou skladbu. Systém automaticky přehraje poslední skladbu složky, pokud zvolíte vyšší 
číslo, než je počet skladeb ve složce. 

2.  FM zdroj: Přímo stiskněte číslo vaší oblíbené stanice, pokud jej znáte (1 100). Nebo stiskněte 3 
až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz. 
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A530U Návod k obsluze

2.1 POČÍTAČOVÝ REPRODUKTOR

OBSAH BALENÍ:

1 ks
2 ks

1 ks

• Dřevěná skříň pro subwoofer

• Satelitní reproduktory (s kabelem RCA)

• Návod k obsluze

• Záruční list 1 ks

• 1 ks
• 1 ks (volitelný)

Dálkový ovladač

3.5mm na RCA stereo kabel

RCA stereo kabel RCA 1 ks

COMPUTER

DVD/CD

Ipod/MP3

NOTE BOOK

•

1. Připojte kabel satelitu k výstupnímu portu subwooferu v příslušné barevné zdířce. 
2.  Připojte kabel (RCA zdířka) do vstupního portu subwooferu a druhý konec připojte do výstupního portu 
vašeho multimediálního zařízení, dle příslušné barvy.

3.  Připojte napájecí kabel.
4.  Otočením nastavte všechny funkční knoflíky na minimum a přepněte tlačítko napájení do pozice ON.
5.  Otočením nastavte všechny funkční knoflíky (Volume, Bass) podle potřeby.
6.  Před vypnutím zařízení, nastavte otočením všechny funkční knoflíky na minimum.
7.  Doporučení : nenastavujte prosím knoflík hlasitosti (Volume)  na maximum, předejte tím riziku poškození 
sluchu. 

http://www.fenda.com



