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Děkujeme, že jste zakoupili GPO Brooklyn Boombox. 
Tento kultovní design z 80. let je kombinací klasického 
stylu a řady moderních funkcí. Díky zabudovaným 
reproduktorům a řadě režimů přehrávání vám Boombox 
umožní poslouchat rádio, CD, USB a pomocí Bluetooth u 
vás doma i kdekoli venku!
A pro autentický vzhled 80. let je Boombox také 
vybaven přehrávačem kazet.

Pro lepší signál při poslechu rádia DAB nebo FM zcela 
vytáhněte anténu.

U M Í S T Ě N Í  O V L Á D A C Í C H  P R V K Ů
PŘEDNÍ STRANA
1. Displej LED
2. Displej přijímače rádia FM
3. Tlačítko Info
4. Ovladač režimu
5. Spínač hladiny výstupu
6. Ovládání přehrávání: 

A. Přehrávání/pauza, 
B. Předchozí, 
C. Přechod zpět
D. Stop
E. Přechod vpřed, Následující
F. Nahrávání

7. Ovladač vyhledávání (vnější kroužek)
8. Ovladač vyhledávání (středový ovládač)
9. Tlačítko Menu
10. Přepínač režimu
11. Počítadlo kazety
12. Ovladač vyvážení
13. Ovladač výšky tónů
14. Slot pro kazetu
15. Ovladač hlasitosti
16. Ovladač basů
17. Vypínač
18. Ovládání přehrávače kazet 

A. Nahrávání
B. Přehrávání 
C. Přechod zpět
D. Rychle vpřed 
E. Stop/otevřít 
F. Pauza

19. Konektor jack pro sluchátka
20. Reproduktory

BOČNÍ STRANA
21. Konektory jack pro mikrofony
22. Konektory jack pro AUX-IN
23. Konektory jack pro AUX-OUT
24. Konektor jack pro LINE-IN
25. Slot USB

ZADNÍ STRANA
26. Prostor pro baterie – POZNÁMKA: NEOTEVÍRAT
27. LED indikátor nabíjení
28. Konektor jack napájení

HORNÍ STRANA
29. Držadlo
30. Antény
31. Slot pro CD
32. Tlačítko pro vysunutí CD

N A B Í J E N Í  A  P R O V O Z
GPO Brooklyn Boombox je vybaven integrovanou 
dobíjecí baterií, která umožňuje používat jednotku 
kdekoli, a vy tak můžete mít hudbu všude s sebou.
Než Brooklyn Boombox poprvé zapnete, zajistěte, aby 
zařízení bylo plně nabito
1. Jednotku vybalte a položte na rovnou stabilní 

plochu.
2. 2. K připojení do sítě použijte dodaný napájecí 

kabel 240 V.
3. 3. Během nabíjení jednotky svítí indikátor LED na 

zadní straně jednotky červeně.
4. 4. Jakmile indikátor svítí modře, jednotka je 

plně nabita. Jakmile je nabita, jednotka je v 
pohotovostním režimu, dokud ji nezapnete.

Jednotka se zapíná vypínačem na přední straně 
jednotky.

N A S T A V E N Í  H O D I N  L E D
Během doby, kdy je jednotka v pohotovostním režimu, 
se při stisku tlačítka Menu na přední straně jednotky 
zobrazí na 10 sekund hodiny LED ve 24hodinovém 
formátu.
Čas na hodinách se nastavuje, zatímco je jednotka v 
pohotovostním režimu.
1. Na přední straně jednotky na dvě sekundy stiskněte 

a přidržte středový ovladač vyhledávání.
2. Hodnoty na hodinách se označí.
3. Hodiny nastavte vpřed otáčením středového 
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ovladače ve směru hodinových ručiček a vzad 
otáčením proti směru hodinových ručiček.

4. Hodiny potvrďte opětovným stiskem ovladače 
a označí se hodnota minut.

5. Minuty nastavte otáčením ovladače vyhledávání ve 
směru nebo proti směru hodinových ručiček.

6. Nakonec znovu stiskem ovladače potvrďte čas.

H L A S I T O S T  A  V Y V Á Ž E N Í
Při otáčení ovladačem hlasitosti z 0-30 vás displej LED 
upozorní, jakmile dosáhnete minimální nebo maximální 
hlasitosti.
Ovladač vyvážení je standardně nastaven na 00. 
Ovladač slouží ke změně vyvážení mezi levým a pravým 
reproduktorem, změna se zobrazuje na displeji LED.
Ovladače výšek tónů a basů lze nastavit v rozmezí -7 až 
+7, jak právě chcete.

R Á D I O
GPO Brooklyn Boombox nabízí funkce přehrávání rádia 
FM a DAB.

F M
1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí na přední straně nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy FM.
4. Na horní straně jednotky vytáhněte antény.
5. Displej LED nyní zobrazuje slovo „tuner“ (přijímač) a 

dioda LED rádia svítí.
6. Vnější kroužek ovladače vyhledávání slouží k 

nastavení správného pásma FM pro vámi vybranou 
stanici.

7. Pokud rádio nepoužíváte, zasuňte antény.

D A B
1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy DAB.
4. Dioda LED rádia svítí.
5. Pokud jste dříve provedli vyhledávání kanálů DAB, 

přejděte přímo ke kroku 11.
6. K automatickému hledání stiskněte tlačítko Menu a 

poté použijte vnější část ovladače k volbě úplného 
vyhledávání.

7. Stiskem středové části ovladače vyhledávání 
spustíte automatické vyhledávání stanic DAB.

8. K ručnímu vyhledávání použijte středovou část 
ovladače vyhledávání a zvolte ruční vyhledávání.

9. Stiskem středové části ovladače vyhledávání 
spustíte ruční vyhledávání stanic DAB.

10. Vybranou stanici zvolte stiskem středové části 
ovladače vyhledávání. Stanice bude přidána do 
seznamu stanic DAB.

11. 1Středovou částí ovladače vyhledávání zvolte 
požadovanou stanici DAB a stiskem ovladače 
spustíte přehrávání.

12. Přidržením středové části ovladače vyhledávání 
bude vámi zvolená stanice přidána do seznamu 
uložených stanic.

13. Stiskem tlačítka Info na přední straně jednotky 
v režimu DAB se na displeji LED zobrazí informace 
o signálu a programu.

T O V Á R N Í  R E S E T  D A B
K provedení továrního resetu DAB stiskněte tlačítko 
Menu, poté pomocí ovladače vyhledávání zvolte 
System a Reset. Budete vyzváni k potvrzení rozhodnutí 
ovladačem vyhledávání k volbě „Y“ na displeji LED 
a poté budete muset naposledy stisknout ovladač 
vyhledávání.

K O N T R O L A  V E R Z E  
S O F T W A R U  D A B

Pokud chcete zkontrolovat verzi softwaru DAB, která 
v jednotce běží, stiskněte tlačítko Menu, poté pomocí 
ovladače vyhledávání zvolte System a poté „SW VER“.
Software lze aktualizovat pomocí disku USB, na kterém 
je uložen nový software. V případě, že je zapotřebí 
aktualizace softwaru, GPO Retro vydá potřebné 
informace k dispozici.

K A Z E T A
1. Jednotku zapněte.
2. Na ovládacím panelu kazety stiskněte Eject 

(vysunout) a otevřete tak slot pro kazetu
3. Do slotu pro kazetu na přední straně jednotky 

vložte kazetu.
4. Slot zavřete.
5. Ovladač funkcí nastavte na TAPE.
6. Indikátor LED kazety svítí a časovač na hodinách 

začne počítat od nuly.
7. Toto počítadlo lze kdykoli vynulovat tlačítkem resetu 

vedle časovače hodin.
8. K přehrávání kazety použijte tlačítka přehrát, 

přechod vpřed a vzad a stop na jednotce.
9. Automatické zastavení kazety zajistí, že se 

přehrávání kazety zastaví na konci obou stran 
kazety. V tento okamžik vysuňte kazetu, vyjměte ji, 
otočte a znovu vložte.

10. Opětovným stiskem tlačítka přehrávání pokračujte 
v poslechu.

11. Vyjmutí kazety: jedním stiskem tlačítka Stop/Eject 
se zastavuje přehrávání, druhým stiskem se vysune 
kazeta.

12. Během používání jiného režimu jednotky můžete 
stiskem tlačítka záznamu a přehrávání současně 
začít nahrávat hudbu na prázdnou kazetu.



C D
1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na CD.
3. Dioda LED CD svítí.
4. CD vložte do slotu pro CD na horní straně jednotky 

a slot zavřete.
5. POZOR: Potisk CD musí při vkládání směřovat 

k ZADNÍ straně jednotky. Pokud dojde k chybě, 
vysuňte CD, otočte je a znovu vložte.

6. K přehrávání CD použijte tlačítka přehrát, přechod 
vpřed a vzad a stop na jednotce.

7. K přeskočení na následující stopu jednou klepněte 
na tlačítko Next (další).

8. K přechodu zpět na předchozí stopu stiskněte 
jednou tlačítko Previous (předchozí).

9. K posunu vpřed ve stopě použijte opakovaně 
tlačítko FFWD. – dlouhým stiskem NEDOJDE k 
posunu ve stopě vpřed.

10. K posunu zpět ve stopě použijte opakovaně tlačítko 
REW.

11. Displej LED zobrazí relevantní informace o stopě a 
času přehrávání.

12. K zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
13. K vysunutí CD stiskněte tlačítko Eject (vysunout) 

vpravo od slotu pro CD.

U S B
1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na USB.
3. Do slotu pro USB zapojte disk USB.
4. LED USB svítí a displej LED zobrazuje READ 

(načítání).
5. Přehrávání se spustí automaticky.
6. K přehrávání stop z USB použijte tlačítka přehrát, 

přechod vpřed a vzad a stop na jednotce.
7. K posunu vpřed nebo vzad ve stopě stiskněte 

jednou tlačítko FFWD nebo REW a Play/Pause 
(přehrávání/pauza), až dosáhnete požadovaného 
místa ve stopě.

8. K zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
9. Disk USB lze poté bezpečně odpojit.

Z Á Z N A M  N A  U S B
Během režimu přehrávání z CD nebo kazety můžete 
stiskem tlačítka záznamu nahrávat hudbu na prázdný 
disk USB.
1. Stiskněte a přidržte tlačítko záznamu na hlavním 

ovládacím panelu, NE tlačítko záznamu na 
ovládacím panelu kazety.

2. Displej LED zobrazí READY (připraven).
3. Tlačítko záznamu stiskněte a přidržte podruhé k 

potvrzení záznamu skladby, která je přehrávána.
4. Displej LED nyní zobrazí číslo stopy a počet 

zaznamenaných sekund.
5. Hudba bude zapsána na USB a lze ji pak přehrávat 

na jakémkoli zařízení, které je s USB kompatibilní.
6. Nahrávání můžete kdykoli zastavit stiskem tlačítka 

Stop na hlavním kontrolním panelu.
7. Displej LED nyní zobrazí „REC END“ (konec 

záznamu).

B L U E T O O T H
1. Jednotku zapněte.
2.  Ovladač funkcí nastavte na BT.
3. Dioda LED BT svítí.
4. Otevřete Bluetooth na vašem zařízení a pomocí 

funkce vyhledávání najděte a proveďte párování s 
„GPO-Brooklyn“.

5. Na vyzvání zadejte heslo 0000.
6. Pokud vaše zařízení uvádí, že jednotka byla 

spárována, k výběru a přehrávání stop použijte 
ovládací prvky na vašem zařízení.

7. Pokud je režim Bluetooth spuštěn, ovládací panel 
jednotky nebude mít na přehrávání vliv.

8. Pokud je s GPO Brooklyn spárováno nějaké 
zařízení, jednotka s NEZOBRAZÍ v seznamu 
vyhledávání Bluetooth – k vyřešení tohoto 
problému pomocí připojeného zařízení zrušte 
spárování a zkuste to znovu.

A U X
1. Ovladač funkcí nastavte na AUX.
2. Dioda LED AUX svítí.
3. Linka AUX-IN na zadní straně jednotky slouží 

k připojení externího zdroje hudby.
4. Jednotka poté přehrává hudbu z tohoto zdroje 

prostřednictvím hlavních reproduktorů.
5. Linka AUX-OUT na zadní straně jednotky slouží 

k připojení externích reproduktorů.
6. Jednotka poté přehrává hudbu z vybraného režimu 

prostřednictvím externích reproduktorů.
7. Stopy se volí pomocí ovládacích prvků jednotky 

a hlasitost se ovládá ovladačem hlasitosti externích 
reproduktorů.

M I K R O F O N
1. Režim mikrofonu je kompatibilní se všemi režimy 

přehrávání.
2. Mikrofon jednoduše připojte ke konektoru jack 

MIC – zvuk z mikrofonu nyní zazní z integrovaných 
reproduktorů.

3. Stiskem a přidržením tlačítka pro rychlý přechod 
vpřed se zvyšuje hlasitost mikrofonu.

4. Stiskem a přidržením tlačítka pro rychlý přechod 
vzad zpět se zvyšuje hlasitost mikrofonu.



Ř E Š E N Í  P R O B L É M Ů
Zařízení není napájeno
Ujistěte se, že jednotka je plně nabita a že indikátor 
nabíjení svítí modře.
Pokud ne, nabijte zařízení pomocí dodaného napájecího 
kabelu.
Pokud se baterie nebude nabíjet, kontaktujte přímo 
GPO Retro ohledně výměny a pokynů. NEOTEVÍREJTE 
prostor pro baterii, aniž byste se s námi nejprve poradili.
CD se nenačítá
Pokud při čtení CD dojde k chybě, možná jste CD vložili 
nesprávným způsobem. Vysuňte CD a otočte je tak, aby 
potisk CD směřoval k zadní straně jednotky.
Na jednotce nemohu ovládat hudbu
Pokud používáte funkci Bluetooth, přehrávání se ovládá 
ze spárovaného zařízení. Přehrávání CD a z USB 
se ovládá z hlavního panelu nad slotem pro kazetu, 
přehrávání kazety se ovládá na ovládacím panelu kazety 
pod slotem pro kazetu.
Nemohou jednotku najít pomocí Bluetooth
Pokud je jednotka již spárována s jiným zařízením a 
zařízení je v dosahu, jednotka se nemusí při vyhledávání 
pomocí Bluetooth zobrazit. Zkuste zrušit spárování 
jednotky s jinými zařízeními a zkuste to znovu.
Potřebujete další pomoc?
Navštivte www.gporetro.com

P É Č E  O  V Ý R O B E K
Po použití jednotku odpojte a odpojte i veškeré 
připojené kabely.
Jakmile je jednotka plně nabitá, jednotku 
neponechávejte připojenou k sítě.
Neotevírejte prostor, ve kterém je uložena baterie.
Pokud je do jednotky vloženo CD, s jednotkou 
nehýbejte, jinak by mohlo dojít k poškrábání CD.
Jednotku udržujte v suchu a mimo přímé sluneční světlo. 
Jednotku lze jemně čistit suchým hadříkem.



Ďakujeme, že ste si zakúpili GPO Brooklyn Boombox. 
Tento kultový dizajn z 80. rokov je kombináciou 
klasického štýlu a množstva moderných funkcií. Vďaka 
zabudovaným reproduktorom a množstvu režimov 
prehrávania vám Boombox umožní počúvať rádio, CD, a 
USB u vás doma či kdekoľvek von pomocou Bluetooth!
A pre autentický vzhľad 80. rokov je Boombox tiež 
vybavený prehrávačom kaziet.
Pre lepší signál pri počúvaní rádia DAB alebo FM úplne 
vytiahnite anténu.

U M Í S T Ě N Í  O V L Á D A C Í C H  P R V K Ů
PŘEDNÍ STRANA
1. Displej LED
2. Displej prijímača rádia FM
3. Tlačidlo Info
4. Ovládač režimu
5. Spínač hladiny výstupu
6.  Ovládanie prehrávania: 

A. Prehrávanie/pauza 
B. Predchádzajúca 
C. Prechod späť
D. Stop
E. Prechod dopredu 
F. Nasledujúca
G. Nahrávanie

7. Ovládač vyhľadávania (vonkajší krúžok)
8. Ovládač vyhľadávania (stredový ovládač)
9. Tlačidlo Menu
10. Prepínač režimu
11. Počítadlo kazety
12. Ovládač vyváženia
13. Ovládač výšky tónov
14. Slot pre kazetu
15. Ovládač hlasitosti
16. Ovládač bás
17. Vypínač
18. Ovládanie prehrávača kaziet

A. Nahrávanie
B. Prehrávanie 
C. Prechod späť
D. Rýchlo dopredu 
E. Stop/otvoriť 
F. Pauza

19. Jack konektor pre slúchadlá
20. Reproduktory

BOČNÁ STRANA
21. Jack konektory pre mikrofóny
22. Jack konektory pre AUX-IN
23. Jack konektory pre AUX-OUT
24. Jack konektor pre LINE-IN
25. Slot USB

ZADNÍ STRANA
26. Priestor pre batérie – POZNÁMKA: NEOTVÁRAŤ
27. LED indikátor nabíjania
28. Jack konektor napájania

HORNÍ STRANA
29. Držadlo
30. Antény
31. Slot pre CD
32. Tlačidlo pre vysunutie CD

N A B Í J A N I E  A  P R E V Á D Z K A
GPO Brooklyn Boombox je vybavený integrovanou 
dobíjacou batériou, ktorá umožňuje používať jednotku 
kdekoľvek, a vy tak môžete mať hudbu všade so sebou.
Predtým než Brooklyn Boombox prvýkrát zapnete, 
zaistite, aby zariadenie bolo úplne nabité.
1. Jednotku vybaľte a položte na rovnú stabilnú 

plochu.
2. Pre pripojenie do siete použite dodaný napájací 

kábel 240 V.
3. Počas nabíjania jednotky svieti LED indikátor na 

zadnej strane jednotky načerveno.
4. Akonáhle sa indikátor rozsvieti namodro, jednotka 

je úplne nabitá. Akonáhle je nabitá, jednotka je v 
pohotovostnom režime, kým ju nezapnete.

Jednotka sa zapína vypínačom na prednej strane 
jednotky.

N A S T A V E N I E  L E D  H O D Í N
Počas doby, keď je jednotka v pohotovostnom režime, 
sa pri stlačení tlačidla Menu na prednej strane jednotky 
zobrazia na 10 sekúnd LED hodiny v 24-hodinovom 
formáte.
Čas na hodinách sa nastavuje, kým je jednotka v 
pohotovostnom režime.
1. Na prednej strane jednotky na dve sekundy stlačte 

a pridržte stredový ovládač vyhľadávania.
2. Hodnoty na hodinách sa označia.
3. Hodiny nastavte dopredu otáčaním stredového 
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ovládača v smere hodinových ručičiek a dozadu 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

4. Hodiny potvrďte opätovným stlačením ovládača 
a označí sa hodnota minút.

5. Minúty nastavte otáčaním ovládača vyhľadávania 
v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

6. Nakoniec znovu stlačením ovládača potvrďte čas.

H L A S I T O S Ť  A  V Y V Á Ž E N I E
Pri otáčaní ovládačom hlasitosti z 0-30 vás displej 
LED upozorní, akonáhle dosiahnete minimálnu alebo 
maximálnu hlasitosť.
Ovládač vyváženia je štandardne nastavený na 00. 
Ovládač slúži na zmenu vyváženia medzi ľavým 
a pravým reproduktorom, zmena sa zobrazuje na displeji 
LED.
Ovládače výšok tónov a bás je možné nastaviť 
v rozmedzí -7 až +7, ako práve chcete.

R Á D I O
GPO Brooklyn Boombox ponúka funkcie prehrávania 
rádia FM a DAB.

F M
1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií na prednej strane nastavte na 

RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy FM.
4. Na hornej strane jednotky vytiahnite antény.
5. Displej LED teraz zobrazuje slovo „tuner“ (prijímač) 

a LED dióda rádia svieti.
6. Vonkajší krúžok ovládača vyhľadávania slúži na 

nastavenie správneho pásma FM pre vami vybranú 
stanicu.

7. Ak rádio nepoužívate, zasuňte antény.

D A B
1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy DAB.
4. LED dióda rádia svieti.
5. Ak ste predtým vykonali vyhľadávanie kanálov DAB, 

prejdite priamo ku kroku 11.
6. Pre automatické hľadanie stlačte tlačidlo Menu 

a potom použite vonkajšiu časť ovládača pre výber 
úplného vyhľadávania.

7. Stlačením stredovej časti ovládača vyhľadávania 
spustíte automatické vyhľadávanie staníc DAB.

8. Pre ručné vyhľadávanie použite stredovú 
časť ovládača vyhľadávania a vyberte ručné 
vyhľadávanie.

9. Stlačením stredovej časti ovládača vyhľadávania 
spustíte ručné vyhľadávanie staníc DAB.

10. Vybratú stanicu vyberte stlačením stredovej časti 

ovládača vyhľadávania. Stanica bude pridaná do 
zoznamu staníc DAB.

11. Stredovou časťou ovládača vyhľadávania vyberte 
požadovanú stanicu DAB a stlačením ovládača 
spustíte prehrávanie.

12. Pridržaním stredovej časti ovládača vyhľadávania 
bude vami vybraná stanica pridaná do zoznamu 
uložených staníc.

13. Stlačením tlačidla Info na prednej strane jednotky v 
režime DAB sa na displeji LED zobrazia informácie 
o signáli a programe.

T O V Á R E N S K Ý  R E S E T  D A B
Pre vykonanie továrenského resetu DAB stlačte 
tlačidlo Menu, potom pomocou ovládača vyhľadávania 
vyberte System a Reset. Budete vyzvaný na potvrdenie 
rozhodnutia ovládačom vyhľadávania na výber „Y“ na 
displeji LED a potom budete musieť poslednýkrát stlačiť 
ovládač vyhľadávania.

K O N T R O L A  V E R Z I E  
S O F T W A R U  D A B

Ak chcete skontrolovať verziu softwaru DAB, ktorá 
v jednotke beží, stlačte tlačidlo Menu, potom pomocou 
ovládača vyhľadávania vyberte System a potom „SW VER“.
Software je možné aktualizovať pomocou USB disku, 
na ktorom je uložený nový software. V prípade, že 
je potrebná aktualizácia softwaru, GPO Retro vydá k 
dispozícii potrebné informácie.

K A Z E T A
1. Zapnite jednotku.
2. Na ovládacom paneli kazety stlačte Eject (vysunúť) 

a otvoríte tak slot pre kazetu
3. Do slotu pre kazetu na prednej strane jednotky 

vložte kazetu.
4. Slot zatvorte.
5. Ovládač funkcií nastavte na TAPE.
6. LED indikátor kazety svieti a časovač na hodinách 

začne počítať od nuly.
7. Toto počítadlo je možné kedykoľvek vynulovať 

tlačidlom resetu vedľa časovača hodín.
8. Pre prehrávanie kazety použite tlačidlá prehrať, 

prechod dopredu a dozadu a stop na jednotke.
9. Automatické zastavenie kazety zaistí, že sa 

prehrávanie kazety zastaví na konci oboch strán 
kazety. V tomto okamihu vysuňte kazetu, vyberte ju, 
otočte a znovu vložte.

10. Opätovným stlačením tlačidla prehrávania 
pokračujte v počúvaní.

11. Vybratie kazety: jedným stlačením tlačidla Stop/
Eject sa zastavuje prehrávanie, druhým stlačením sa 
vysunie kazeta.

12. Počas používania iného režimu jednotky môžete 
súčasným stlačením tlačidla nahrávania a prehrávania 
začať nahrávať hudbu na prázdnu kazetu.



C D
1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na CD.
3. LED dióda CD svieti.
4. CD vložte do slotu pre CD na hornej strane 

jednotky a slot zatvorte.
5. POZOR: Potlač CD musí pri vkladaní smerovať k 

ZADNEJ strane jednotky. Ak dôjde k chybe, vysuňte 
CD, otočte ho a znovu vložte.

6. Pre prehrávanie CD použite tlačidlá prehrať, 
prechod dopredu a dozadu a stop na jednotke.

7. Pre preskočenie na nasledujúcu stopu raz klepnite 
na tlačidlo Next (ďalšia).

8. Pre prechod späť na predchádzajúcu stopu stlačte 
raz tlačidlo Previous (predchádzajúca).

9. Pre posun dopredu v rámci stopy opakovane 
použite tlačidlo FFWD. – dlhým stlačením NEDÔJDE 
k posunu dopredu v rámci stopy.

10. Pre posun späť v rámci stopy použite opakovane 
tlačidlo REW.

11. Displej LED zobrazí relevantné informácie o stope 
a čase prehrávania.

12. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.
13. Pre vysunutie CD stlačte tlačidlo Eject (vysunúť) 

napravo od slotu pre CD.

U S B
1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na USB.
3. Do slotu pre USB zapojte USB disk.
4. LED USB svieti a na displeji LED sa zobrazuje READ 

(načítanie).
5. Prehrávanie sa spustí automaticky.
6. Pre prehrávanie stôp z USB použite tlačidlá prehrať, 

prechod dopredu a dozadu a stop na jednotke.
7. Pre posun dopredu alebo dozadu v rámci stopy 

stlačte tlačidlo FFWD alebo REW a Play/Pause 
(prehrávanie/pauza), až kým sa dostanete na 
požadované miesto na stope.

8. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.
9. USB disk je potom možné bezpečne odpojiť.3

Z Á Z N A M  N A  U S B
Počas režimu prehrávania z CD alebo kazety môžete 
stlačením tlačidla nahrávania nahrávať hudbu na 
prázdny USB disk.
1. Stlačte a pridržte tlačidlo nahrávania na hlavnom 

ovládacom paneli, NIE tlačidlo nahrávania na 
ovládacom paneli kazety.

2. Na displeji LED sa zobrazí READY (pripravený).
3. Tlačidlo nahrávania stlačte a pridržte druhýkrát pre 

potvrdenie nahrávania skladby, ktorá sa prehráva.
4. Na displeji LED sa teraz zobrazí číslo stopy a počet 

nahrávaných sekúnd.
5. Hudba bude zapísaná na USB a je možné ju potom 

prehrávať v akomkoľvek zariadení, ktoré je s USB 
kompatibilné.

6. Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením 
tlačidla Stop na hlavnom kontrolnom paneli.

7. Na displeji LED sa teraz zobrazí „REC END“ (koniec 
nahrávania).

B L U E T O O T H
1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na BT.
3. LED dióda BT svieti.
4. Otvorte Bluetooth na vašom zariadení a pomocou 

funkcie vyhľadávania nájdite a vykonajte spárovanie 
s „GPO-Brooklyn“.

5. Po vyzvaní zadajte heslo 0000.
6. Ak vaše zariadenie uvádza, že jednotka bola 

spárovaná, pre výber a prehrávanie stôp použite 
ovládacie prvky na vašom zariadení.

7. Ak je režim Bluetooth spustený, ovládací panel 
jednotky nebude mať na prehrávanie vplyv.

8. Ak je s GPO Brooklyn spárované nejaké zariadenie, 
jednotka sa NEZOBRAZÍ v zozname vyhľadávania 
Bluetooth – pre vyriešenie tohto problému 
pomocou pripojeného zariadenia zrušte spárovanie 
a skúste to znovu.

A U X
1. Ovládač funkcií nastavte na AUX.
2. LED dióda AUX svieti.
3. Linka AUX-IN na zadnej strane jednotky slúži na 

pripojenie externého zdroja hudby.
4. Jednotka potom prehráva hudbu z tohto zdroja 

prostredníctvom hlavných reproduktorov.
5. Linka AUX-OUT na zadnej strane jednotky slúži na 

pripojenie externých reproduktorov.
6. Jednotka potom prehráva hudbu z vybraného 

režimu prostredníctvom externých reproduktorov.
7. Stopy sa vyberajú pomocou ovládacích prvkov 

jednotky a hlasitosť sa ovláda ovládačom hlasitosti 
externých reproduktorov.

M I K R O F Ó N
1. Režim mikrofónu je kompatibilný so všetkými 

režimami prehrávania.
2. Mikrofón jednoducho pripojte ku jack konektoru 

MIC – zvuk z mikrofónu teraz zaznie z 
integrovaných reproduktorov.

3. Stlačením a pridržaním tlačidla pre rýchly prechod 
dopredu sa zvyšuje hlasitosť mikrofónu.

4. Stlačením a pridržaním tlačidla pre rýchly prechod 
späť dozadu sa zvyšuje hlasitosť mikrofónu.



R I E Š E N I E  P R O B L É M O V
Zariadenie nie je napájané
Uistite sa, že je jednotka úplne nabitá a že indikátor 
nabíjania svieti namodro.
Ak to tak nie je, nabite zariadenie pomocou dodaného 
napájacieho kábla.
Ak sa batéria nebude nabíjať, kontaktujte priamo GPO 
Retro ohľadom výmeny a pokynov. NEOTVÁRAJTE 
priestor pre batériu, bez toho, aby ste sa s nami najprv 
poradili.
CD sa nenačíta
Ak pri čítaní CD dôjde k chybe, možno ste vložili CD 
nesprávnym spôsobom. Vysuňte CD a otočte ho tak, 
aby potlač CD smerovala k zadnej strane jednotky.
Na jednotke nemôžem ovládať hudbu
Ak používate funkciu Bluetooth, prehrávanie sa ovláda 
zo spárovaného zariadenia. Prehrávanie CD a z USB 
sa ovláda z hlavného panela nad slotom pre kazetu, 
prehrávanie kazety sa ovláda na ovládacom paneli 
kazety pod slotom pre kazetu.
Jednotku nemôžem nájsť pomocou Bluetooth
Ak je jednotka už spárovaná s iným zariadením 
a zariadenie je v dosahu, jednotka sa nemusí pri 
vyhľadávaní pomocou Bluetooth zobraziť. Skúste zrušiť 
spárovanie jednotky s iným zariadením a skúste to 
znovu.
Potrebujete ďalšiu pomoc?
Navštívte www.gporetro.com

S T A R O S T L I V O S Ť  O  V Ý R O B O K
Po použití jednotku odpojte a odpojte aj všetky 
pripojené káble.
Akonáhle je jednotka úplne nabitá, neponechávajte ju 
pripojenú k sieti.
Neotvárajte priestor, v ktorom je uložená batéria.
Ak je do jednotky vložené CD, s jednotkou nehýbte, inak 
by mohlo dôjsť k poškrabaniu CD.
Jednotku udržujte v suchu a mimo priameho slnečného 
svetla. Jednotku je možné jemne čistiť suchou 
handričkou.
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