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Bezpečnostní pokyny 
1. Zařízení neupusťte na zem.  
2. Zařízení nerozmontovávejte.  
3. Zařízení neponořujte do vody.  
4. Vyhněte se extrémním teplotám.  
5. Použijte původní nebo certifikované kabely.  
6. K čištění nepoužívejte žádný abrazivní čistič ani olej.  
7. Toto zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí během bouřek.  
 
Oznámení   

Toto zařízení splňuje podmínky pro rádiové interference evropského společenství. 
 
Tento produkt je navržen a vyroben za použití vysoce kvalitních materiálů a 
komponentů, které je možné recyklovat a opětovně použít.  
 
Tento symbol znamená, že by neměl být produkt likvidován s běžným domovním 
odpadem, ale měl by být na konci životnosti zlikvidován odevzdáním v příslušném 

sběrném místě, aby mohl být recyklován. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit 
přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Více informací o likvidaci a recyklaci tohoto 
produktu zjistíte u místní správy, v odběrném místě nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.  
 

Prohlášení FCC  
Toto zařízení je v souladu s částí Part 15 Pravidel. Provoz je předmětem následujících dvou 
podmínek: (1) Toto zařízení může způsobit škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat 
jakékoli rušení, včetně interferencí, což může způsobit nežádoucí podmínky provozu.  
 
Upozorn ění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za 
dodržení souladu s podmínkami mohou být příčinou ztráty nároku uživatele provozovat toto 
zařízení.  
 
Pozn.:  Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy 
B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou vytvářeny kvůli zaručení přiměřené ochrany 
proti škodlivému rušení instalací v obytných zónách.  
Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není 
instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. 
Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení při přijímání radiového, nebo televizního vysílání, které lze určit 
zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení 
pomocí jednoho, nebo několika z následujících postupů: (1) Otočit, nebo přemístit přijímací 
anténu (2) Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem (3) Připojit zařízení do zásuvky s 
jiným okruhem, než má ta, do které je připojen přijímač. (4) O pomoci se poraďte s 
prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem. 
 
Prohlášení RF  
Toto zařízení splňuje obecné podmínky ohledně RF záření. Zařízení lze používat jakožto 
přenosné zařízení bez jakýchkoli omezení.  
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Nabíjení SoundCore  
Blikající červená  Slabá baterie 
Svítící červená  Dobíjení  
Svítící bílá  Plně dobito   
 
Pro zachování dlouhé životnosti baterie baterii plně nabijte minimálně jednou za 45 dní.
  
 
Zapínání/Vypínání 
Stiskem se reproduktor zapne. Indikátor bude svítit bíle.  
Stiskem a přidržením na 1 sekundu se reproduktor vypne a 
zhasne i indikátor.  
 
 
Bluetooth párování  

 
 
 
 
 

  Stisk        Vstup do režimu párování 
 Stisk a přidržení na 2 sekundy    Zrušení párování připojeného zařízení a další  
       vstup do režimu párování 

           Blikající modrá   Režim párování  
 Svítící modrá     Připojeno k zařízení  
 
Při zapnutí se SoundCore automaticky připojí k naposled připojenému zařízení, pokud je toto 
k dispozici. Pokud ne, vstoupí SoundCore do režimu párování.  
 
 
Připojení p řes AUX 
  
 
Kabel Sound Line AUX se prodává samostatně.  
Pro návrat do režimu Bluetooth odpojte kabel V AUX od reproduktoru SoundCore.  
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Ovlada če  
Přehrávání hudby 

 Stisk    Přehrávání/Pauza 

 Dvojí stisk   Přesun vpřed 

 Stisk    Hlasitost nahoru/dolů 
 

Mikrofon 
Stisk a přidržení na 1 sekundu Aktivace Siri nebo jiného hlasového asistenta 
 

Telefonní hovory 
 Stisk    Přijmutí/Ukončení hovoru 

 Stisk/Přidržení 1 sekundu Odmítnutí hovoru 

 Stisk            Přidržení aktuálního hovoru a přijmutí příchozího hovoru 

 Stisk    Přepínání mezi přidrženým a aktivním hovorem 

 Stisk/Přidržení 1 sekundu Přenos hovoru mezi reproduktorem a mobilním  
    telefonem 
 Modrá nepřetržitě  Hovor 
 Modrá bliká   Příchozí hovor 

 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Vstup       5V - 2A 
Doba přehrávání (dle hlasitosti a obsahu)  až 24 hodin  
Audio výstup      6W x 2 
Impedance      4Ω 
Dosah      20 m 
Rozměry a hmotnost    168 x47 x 56 mm, 414 g 
Doba dobíjení     3 hodiny 
Driver (plnopásmový)    1.5 " x 2 
Kmitočtová charakteristika    70 Hz - 20KHz 
Verze Bluetooth    V4.2 
Voděodolnost     IPX 5 
 
 

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA 
Praha Music Center, s.r.o. 

Ocelářská 937/39 
190 00 Praha 9 

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066 
http://www.pmc.cz 

 
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC 

Praha Music Center, s.r.o. 
Rakovnická 2665 

440 01 Louny 
Tel.: +420226011197 

Email.: servis@pmc.cz 


