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Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím výrobku si 

pozorne prečítajte túto príručku, aby ste sa oboznámili so všetkými jeho 

funkciami. Príručku je potrebné uschovať pre budúce použitie. 

Bezpečnostné informácie 

1. Reproduktor skladujte mimo vlhkých priestorov, vysokej teploty, oleja

a iných kvapalín.

2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a dažďu. 

3. Nastavte vhodnú hlasitosť, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

4. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za tri

mesiace, aby ste predišli poškodeniu lítiovej batérie.

5. Je zakázané výrobok rozoberať, opravovať alebo otvárať.

6. Uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo 
uduseniu. 



Popis funkcií: 
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1. Tlačidlo "Mode" slúži na prepínanie režimov reproduktora: bluetooth, 

rádio FM a vstupné zariadenia, t. j. pendrive, karta micro SD a AUX

2. Predchádzajúci (trať/stanica) 

3. Prehrávanie/pauza 

4. Ďalšie (trať/stanica) 

5. Slot Micro SD

6. Port USB 

7. Port AUX 

8. ZAPNUTIE/VYPNUTIE 

9. DC port micro USB 5V 



Funkcie diaľkového ovládania: 

1. Pohotovostný režim 
2. Zastavte 
3. Vypnutie zvuku 
4. Režim prepínania
5. Prehrávanie 
6. Ekvalizér 
7. Krátke stlačenie pre predchádzajúcu 

skladbu/frekvenciu. V položke FM dlhým
stlačením manuálne vyhľadáte FM

8. Krátke stlačenie pre ďalšiu 
skladbu/frekvenciu. V položke FM dlhým 
stlačením manuálne vyhľadáte FM.

9. Krátke stlačenie pre prehrávanie/pauzu; v 
položke FM dlhé stlačenie pre 
automatické vyhľadávanie FM a pamäte

10. Zníženie hlasitosti
11. Zvýšenie hlasitosti
12. Tlačidlo čísla od 0 do 9
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REŽIMY: 

Tlačidlo "Mode" slúži na prepínanie režimov reproduktora: Bluetooth, 

Rádio FM a vstupné zariadenia, t. j. pendrive, karta micro SD a AUX. 

REŽIM BLUETOOTH: 

Ak chcete aktivovať režim bluetooth, zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla 

"Mode" (Režim) vyberte možnosť bluetooth. V zariadení, ktoré chcete použiť 

na pripojenie k reproduktoru, aktivujte funkciu bluetooth a vyhľadajte 

zariadenie s názvom Soundbeat 2.0. Vyberte zariadenie zo zoznamu 

zariadení na vytvorenie spojenia. Po úspešnom dokončení procesu 

párovania je zariadenie pripravené na prenos zvuku. 
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RÁDIO REŽIM: 

Ak chcete aktivovať režim rádia FM, zapnite reproduktor. Použite tlačidlo 
"Mode" (Režim) a vyberte položku Rádio. Ak chcete automaticky vyhľadať 
dostupné rozhlasové stanice, kliknite a podržte na 3s tlačidlo        . 

Stanice sa po nájdení všetkých stanic automaticky uložia. Ak chcete prepínať 
stanice, kliknite napredchádzajúcu stanicu         alebo následujúcu stanicu

Ak chcete spustiť manuálne vyhľadávanie rozhlasových staníc, kliknite a 
podržte tlačidlo . 

REŽIM AUX: 

Ak chcete aktivovať režim AUX, zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla "Mode" 

(Režim) vyberte položku AUX. Po výbere tohto režimu sa zvuk bude prehrávať 

cez port AUX. 

REŽIM SD 

Ak chcete aktivovať režim SD, zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla "Mode" 

(Režim) vyberte SD. Po výbere tohto režimu sa bude zvuk prehrávať z 

predtým nainštalovanej pamäťovej karty micro SD. 

NABÍJANIE: 

Ak chcete batériu nabíjať, pripojte kábel micro USB k portu reproduktora a 

potom ho pripojte k zdroju napájania 5 V. 

Upozorňujeme, že obrázky slúžia len ako referencia, skutočný 
dizajn výrobkov sa môže od prezentovaných obrázkov líšiť.



SK: Výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ. 
Podľa smernice 2012/19/EÚ podlieha tento výrobok triedenému zberu. Výrobok sa 
nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože môže predstavovať hrozbu pre 
životné prostredie a ľudské zdravie. Opotrebovaný výrobok je potrebné odovzdať do 
recyklačného strediska pre elektrotechniku a elektroniku. 

BrandLine Group Service - Podpora 

Zoznam autorizovaných servisných stredísk:

www.overmax.eu/en/service 

Aktualizácie softvéru sú k dispozícii na našej webovej stránk  e www.overmax.eu v záložke 

"Technická podpora". 

Ďakujeme že ste nakúpili produkt našej značky! 

www.overmax.eu 

ov:�MAX 
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