Návod na obsluhu
4. Připojení pomocí Bluetooth
4.1. Zapněte režim Bluetooth ve svém telefonu,
spusťte vyhledávání a najděte zařízení „SAVIO TR-09“
spárujte je. Když jste se už před tím spojili se
Transmitter MP3 do auta s Bluetooth
1.. Inštalácia zariadenia
zařízením SAVIO TR-09, přístroj se připojí
automaticky.
1.1.Vložte transmitter FM SAVIO do automobilovej
zásuvky zapaľovača
Popis tlačítek:
1.2. Nastavte frekvenciu na transmitteri, medzi 87,9
Návod k obsluze
a 106,0 MHz, na ktorej nie je vysielaný žiaden signál.
Tlačítko Play/Pause
1.3. Spusťte automobilové rádio a nastavte na ňom
- přehrávání hudby
takú istú frekvenciu, ako je na transmitteri.
- stisknutím při přehrávání se přehrávání pozastaví
1.4. Prehrávajte hudbu z USB kľúča cez port USB
1. Instalace přístroje
(pauza)
alebo z telefónu cez Bluetooth.
1.1.Vložte transmitter FM SAVIO do zásuvky
- přijetí přicházejícího hovoru
*Ak počas prehrávania dôjde k rušeniu, skúste
zapalovače v motorovém vozidle
- stisknutí dvakrát:
nastaviť inú frekvenciu
1.2. Nalaďte frekvenci na transmitteru mezi hodnotami - vytočení posledního zvoleného čísla
87,9 a 106,0 MHz, na které není vysílán žádný signál. - snížení frekvence
1.3. Zapněte rádio ve vozidle a nalaďte na něm tutéž
2. Schéma zariadenia
frekvenci, jako na transmitteru.
Tlačítko pro nastavení frekvence
1.4. Přehrávejte hudbu z USB klíče přes port USB
přechod
do
režimu
nastavení
frekvence
a
její
nebo z telefonu přes Bluetooth.
Nastavenie
zvýšení
*Bude-li přehrávání rušeno, zkuste naladit jinou
frekvencie,
- odmítnutí přicházejícího hovoru, ukončení
tlačidlo „FM“
frekvenci.
aktuálního hovoru
Port USB
- stisknutí dvakrát: zobrazí se vstupní napětí
na nabíjanie
(např. „11,5“ znamená, že vstupní napětí je 11,5V)
telefónu
2. Schéma přístroje
Stisknutí a přidržení tlačítka
- stisknutí a přidržení tlačítka
hudby:
- volba předcházející skladby
- stisknutí a přidržení tlačítka
hudby:
- volba následující skladby

Nastavení
frekvence,
tlačítko „FM“
Port USB
pro nabíjení
telefonu

Port USB k
přehrávání
hudby
Zástrčka
do zásuvky
zapalovače

3. Nastavení frekvence na transmitteru
3.1. Stlačte
na transmitteru pro přepnutí do
režimu
nastavení frekvence.
Displej začne v režimu nastavování frekvence blikat.
3.2 Stiskněte
pro snížení frekvence nebo
pro její zvýšení.

nebo
během přehrávání

Port USB
na prehrávanie
hudby

během přehrávání
Zástrčka
do zásuvky
zapaľovača

Opis tlačidiel:
Tlačidlo Play/Pause
- Prehrávanie hudby
- Stlačenie počas prehrávania: pozastavenie
prehrávanej skladby (pauza)
- Odobratie prichádzajúceho hovoru
- Stlačenie dvakrát:
- Vytočenie posledného zvoleného čísla
- Zníženie frekvencie
Tlačidlo nastavenia frekvencie
- Prechod do režimu nastavenia frekvencie a jej
zvýšenie
- Odmietnutie prichádzajúceho hovoru, ukončenie
aktuálneho hovoru
- Stlačenie dvakrát: zobrazenie vstupného napätia
(napr. „11,5“ znamená, že vstupné napätie je 11,5V)
Stlačenie a pridržanie tlačidla
- Stlačenie a pridržanie tlačidla
hudby:
- Výber predchádzajúcej skladby
- Stlačenie a pridržanie tlačidla
hudby:
- Výber nasledujúcej skladby

alebo
počas prehrávania

počas prehrávania

Technické špecifikácie transmittera FM
SAVIO TR-09:

Technická specifikace transmitteru FM
SAVIO TR-09:
- podpora funkce Bluetooth A2DP
- možnost prehrávání hudby ze dvou zdrojů: USB,
Bluetooth
- funkce hlasitého hovoru
- funkcionalita portů USB (možnost nabíjet telefon
a zároveň přehrávat hudbu)
- LED displej zobrazující frekvenci FM a vstupní
napětí
- napájení 12 V/24 V
- rozsah frekvence FM 87,8 - 106,0 MHz
- nabíjení: výstup 5 V/2,0 A

4. Pripojenie pomocou Bluetooth
4.1. Zapnite režim Bluetooth v svojom telefóne,
spusťte vyhľadávanie na nájdenie zariadenia „SAVIO
TR-09“, potom ho spárujte. Ak ste sa už predtým
spojili so zariadením SAVIO TR-09, zariadenie sa
pripojí automaticky.

3. Nastavenie frekvencie na transmitteri
3.1. Stlačte tlačidlo
na transmitteri, aby ste
prešli do režimu nastavenia frekvencie.
Displej začne v režime nastavovania frekvencie
blikať.
3.2. Stlačte
aby ste frekvenciu znížili, alebo
tlačidlo
, aby ste ju zvýšili.

- Podpora funkcie Bluetooth A2DP.
- Možnosť prehrávania hudby z dvoch zdrojov:
USB, Bluetooth
- Funkcia hlasného hovoru
- Funkčnosť portov USB (možnosť nabíjania
telefónu a prehrávania hudby zároveň)
- Displej LED zobrazujúci frekvenciu FM a vstupné
napätie
- Napájanie 12 V/24 V
- Rozsah frekvencie FM 87,8-106,0 MHz
- Nabíjanie: Výstup 5 V/2,0 A

ZÁRUČNÍ LIST

Údaje toho, kdo závadu nahlásil:
Jméno a příjmení : ................................................................................................................................
Kontaktní telefon : .................................................................................................................................
Adresa k odeslání (adresa toho, kdo závadu nahlásil nebo místa, kde bylo reklamované zboží
zakoupeno):

Koupeno (kde), razítko:

DATUM/
podpis

POPIS ZÁVADY (vyplní ten, kdo nahlásil)
POZOR! Přespě popište chybu. Usnadní a zrychlí to opravu
Koupeno (kdy):

Podpis prodavače:

1. Záruka se poskytuje na dobu 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
2. Závady přístroje zjištěné v tomto období budou odstraňovány bezplatně ve lhůtě nejdéle 14 pracovních
dní ode dne dodání výrobku do servisu.
3. Tato lhůta může být prodloužena, pokud bude nutné získat speciální díly na opravu. Servis je o tom
povinen informovať zákazníka.
4. Podmínkou přijetí zboží v záruční proceduře je připojení vyplněného záručního listu a dokladu o koupi
(paragon, účet, faktura).
PRŮBĚH OPRAVY (vyplní servis)
5. Reklamované zboží je třeba dodat na místo, kde bylo zakoupeno. Toto dodání zajistí na vlastní náklady
pořizovatel reklamovaného zboží.
6. Přístroj dodaný do Servisu musí být kompletní (v originálním obalu s veškerým přislušenstvím) a čistý.
7. Záruční opravou se rozumí to, že servis vykoná úkony odborného charakteru, které jsou přiměřené pro
odstranění závady kryté zárukou.
8. Neexistuje-li možnost účinného odstranění nahlášené závady, výrobek bude vyměněn za nový.
9. Pojem „oprava“ nezahrnuje činnosti uváděné během normálního provozování a úkony uvedených
v návodu k obsluze musí vykonat uživatel zakoupeného zboží (instalace, kontrola činnosti, čištění,
údržba, atd.).
10. Záruka nezahrnuje snížení kvality výrobku způsobené opotřebením jeho prvků (žárovky, baterie aj.).
11. Záruka nezahrnuje ani znečištění výrobku, mechanické, tepelné, chemické poškodzení a jiné
nedostatky, způsobené jednáním nebo zanedbáním uživatele nebo vnější síly, jakož i průnikem vlhkosti,
koroze nebo cizího tělesa dovnitř.
12. Záruka ztrácí platnost, pokud bude mít zboží známky poškození způsobené nesprávným provozováním,
nesprávnou instalací, nedodržením návodu k obsluze nebo bude projevovat známky zásahů, které
Informace o používaní elektrických
samovolně provedl kupující.
a elektronických zařízení.
13. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího plynoucí ze všech zákonů
na ochranu spotřebitele.
Tento symbol označuje, že dle směrnic Evropské
14. Reklamované zboží, v němž nebyly zjištěny závady, bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

Príčina reklamace zboží:
□ nesoulad s objednávkou
□ nekompletní výrobek
□ nedostatky v kvalitě výrobku
□ výrobek poškozený při dopravě (je nutné, aby kurýr sepsal protokol o poškození)
□ poškození během provozování

unie 2012/19/EÚ se elektrické a elektronické přístroje
nemají likvidovat spolu s komunálním odpadem.
Přístroj odevzdejte do místního sběrného střediska pro
odpad tohoto druhu nebo do místa pro získávání
druhotného odpadu. Pro informace o způsobu likvidace
na Vašem území se obraťte na místní samosprávu.
Nesprávná likvidace odpadu se trestá podle zákonů
platných na daném území Správná likvidace zařízení
pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví.
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