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Úvod
Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru a vybrali ste si Overmax.
Vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov a moderným riešeniam vám 
poskytujeme produkt ideálny pre každodenné použitie. Sme presvedčení, že 
produkt uspokojí vaše požiadavky, pretože bol vyrobený s maximálnou 
precíznosťou. Skôr ako začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte 
tento návod. Ak máte akékoľvek poznámky alebo otázky týkajúce sa 
produktu, neváhajte nás kontaktovať: pomoctechniczna@overmax.pl

Varovanie

1. Produkt skladujte mimo vlhkých miest, vysokých teplôt, olejov 
alebo iných tekutín.

2. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu.
3. Buďte opatrní pri nastavovaní hlasitosti. Príliš vysoká hlasitosť 

môže poškodiť sluch.
4. Ak produkt nepoužívate dlhší čas, nabíjajte ho najmenej raz za tri 

mesiace, aby sa šetrila jeho životnosť.
5. Nerozoberajte, neopravujte a neupravujte svojpomocne. 

Akýkoľvek druh rušenia môže viesť k strate záruky výrobcu.
6. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu 

elektrickým prúdom.
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Popis funkcií (obr. 1) 

Predchádzajúca stopa
2 Play / Pauza (pre párovanie podržte dlhšie)

Následujúca stopa
Výber režimu (dlhším podržaním zapnete alebo vypnete
podsvietenie)
Zapnutie / vypnutie / ovládanie hlasitosti
Konektor pre mikrofón
USB vstup
Vstup TF (Micro SD)
AUX vstup
Nabíjací konektor - micro USB SV 2A

Diaľkové ovládanie (obr. 2)

1. Prepnutie do pohotovostného režimu
2. Zmena režimu
3. Rádio mód
4. Bluetooth mód
5. Pridanie hlasitosti
6. Odobranie hlasitosti
7. Krátke stlačenie: predchádzajúca stopa / predchádzajúca

frekvencia. Stlačte a podržte lmop v režime rádia: manuálne
vyhľadanie poslednej stanice

8. Krátke stlačenie: nasledujúca stopa / frekvencia. V režime
rádia stlačte a podržte tlačidlo: manuálne vyhľadanie
nasledujúcej stanice

9. Krátke stlačenie: prehrať / pozastaviť. V režime rádia
stlačte a podržte tlačidlo: automatické vyhľadávanie
dostupných staníc

10. Opakovať
11. Equalizer
12. Číselné tlačidlá O - 9
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Režimy
Režim zmeníte stlačením klávesu označeného a (4).Môžete si vybrať z 
nasledujúcich režimov: bezdrôtový, FM rádio, prehrávanie z externého 
zariadenia (napr. Karta Micro SD). Stlačením a podržaním tlačidla (4) 
spustíte bezdrôtový režim.

SD režim
Zapnite reproduktor a vložte kartu MicroSD na správne miesto (8 na 
obr. 1), reproduktor začne automaticky prehrávať hudbu z týchto médií. 
Alternatíva: stlačte tlačidlo vykonanej zmeny a vyberte SD režim. Po 
výbere tohto režimu začne reproduktor prehrávať hudbu z pamäťovej
karty.

Bluetooth režim
Zapnite reproduktor. Na mobilnom zariadení zadajte nastavenia 
Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenia. V zozname sa 
objavíSoundbeat 5.0. - Vyberte toto zariadenie zo zoznamu, ktorý chcete 
pripojiť. Ak vaše mobilné zariadenie nerozpozná reproduktor, stlačte a 
podržte párovacie tlačidlo dlhšie (2 na obr. 1).
Úspešný proces párovania je označený krátkym pípnutím. Ak proces 
párovania nie je dokončený, reproduktor vypnite a znova zapnite.
Po úspešnom spárovaní sa vaše mobilné zariadenie automaticky pripojí k
reproduktoru.

Radio režim 
Zapnite reproduktor. Pomocou tlačidla vykonaných zmien vyberte rádio.

Automatické vyhľadávanie dostupných rozhlasových staníc spustíte
stlačením klávesu 1<11 H (9) na diaľkovom ovládači. Stanice sa

ukladajúautomaticky. Použite tlačidlo alebo 1<11 H prepínate medzi

kanálmi. Stlačením a podržaním ručne vyhľadáte stanice.
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Režim externého disku
Zapnite reproduktor a pripojte externé zariadenie. Reproduktor 

automaticky začne prehrávať hudbu z tohto zariadenia. 

Alternatíva: stlačte tlačidlo režimu zmeny a vyberte U-DISK. Po výbere 

tohto režimu sa prehrá hudba z pripojeného zariadenia.

Nabíjanie: 
Ak chcete nabiť batériu zariadenia, pripojte kábel micro USB k portu 

reproduktora a potom ho pripojte k zdroju napájania. LED dióda svieti 

načerveno - zariadenie nabíja batériu. LED dióda svieti na modro -

zariadenie je úplne nabité.

Riešenie problémov

Problem

Napriek mnohým pokusom 
nemôžete reproduktor pripojiť k
mobilnému zariadeniu.

V režime Bluetooth je zvuk príliš
tichý alebo skreslený.

Zvuk sa seká, je prerušovaný.

Tlačidlo prehrávania /

pozastavenia nefunguje.

Možné riešenie

Uistite sa, že je reproduktor v
režime Bluetooth. Pri pokuse o
spárovanie obmedzte počet
mobilných zariadení v okolí.

Skontrolujte hlasitosť zvuku na
mobilnom zariadení.

Zmenšite vzdialenosť medzi
reproduktorom a mobilným 
zariadením. Odstráňte prekážky
medzi nimi

Uistite sa, že prehrávate hudbu z
pôvodného softvéru dodávaného 
s mobilným zariadením. Niektoré 
neoriginálne prehrávače nie sú
kompatibilné s reproduktorom.

Obrázky sú iba ilustračné, skutočný vzhľad výrobkov sa 
môže líšiť od obrázkov v tomto návode.
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Poznań, 25.D5.2D2D 

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Výrobca: 
Brandline Group Sp. z o. o. 

ul. A. Kręglewskiego 1, 

61-248 Poznań, POLAND

prehlasuje, že výrobok:

CD3/OV/2D 

skupina produktov: reproduktor model symbol: OV-SOUNDBEAT 5.0

názov produktu: SOUNDBEAT 5.0 popis: speaker

spĺňa základné požiadavky nasledujúcich smerníc: 
2014/53/EU - RED Directive 

2014/30/EU - EMC Directive 

2011/65/EU - RoHS Dlrectlve 

a spĺňa požiadavky nasledujúcich harmonizovaných noriem a štandardov: 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019 

ETSI EN 301 489•17 V3.2A:2020 

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019 

EN 50663:2017 

EN 62368-1:2014+A11:2017 

IEC 62321-1:2013 

IEC 62321-2:2013 

IEC 6232H-1:2013 

IEC 62321-4:2013+A1:2017 

IEC 62321-5:2013 

IEC 62321-6:2015 

IEC 62321-7-1:2015 

IEC 62321-7-2:2017 

IEC 62321-8:2017 

Toto vyhlásenie o zhode UE bolo vydané na výhradnú zodpovednosť 
výrobcu. Dokument spolu s technickou dokumentáciou je základom pre 
označenie výrobku značkou ( E 

Poznań, 25.05.2020 
(miesto a dátum vydania) 

Meno a priezvisko 
WICEPAE ES ZARZĄDU 

---, /,< 
Jan Libera 

Člen predstavenstva 
(podpis) 




