
Pokyny k obsluze přístroje
1. Chcete-li přístroj zapnout, posuňte přepínač OFF/ON umístěný na předním 
panelu přístroje.
    na předním panelu přístroje do polohy ON. Po přepnutí přepínače do polohy 
OFF se přístroj vypne.
2. přehrávání lze ovládat pomocí 3 tlačítek na přední straně přístroje.
    Přehrávání lze ovládat pomocí 3 tlačítek na přední straně přístroje (zpětný 
chod/pauza/zastavení/přehrávání dopředu) nebo pomocí dálkového ovladače.
3. Přehrávání se provádí pomocí tlačítek na přední straně přístroje.
    Ovládání hlasitosti se provádí podržením tlačítka PREV-VOL- pro snížení 
hlasitosti nebo NEXT-VOL+ pro zvýšení hlasitosti.
    nebo NEXT-VOL+ pro zvýšení hlasitosti. 
4. Režim přehrávání se volí stisknutím tlačítka MODE. 5. Stiskněte tlačítko :
5. dostupné režimy přehrávání: FM rádio (režim FM), SD karta a USB paměť (režim 
AUX) a
    (Bluetooth). Pokud není do přehrávače vložena externí paměť, je k dispozici 
pouze režim FM rádia!
     Pouze režim FM rádia! Pokud není vložena externí paměť, je k dispozici 
pouze režim Rádio FM.
6. Přístroj automaticky přejde do příslušného režimu.
7. po vložení vhodného externího zdroje (např. pendrive nebo SD karty) zařízení 
automaticky přejde do příslušného režimu 
8. Přehrávání lze obnovit nebo pozastavit jediným kliknutím na tlačítko PLAY-
    TLAČÍTKO PAUZY. 
9. Rádio FM má funkci automatického uložení až 10 stanic. Rozsah vln a jejich 
proud
    Na digitálním displeji se zobrazí vlnové pásmo a jeho aktuální frekvence. 
10. Za účelem komunikace s externím zařízením vybaveným modulem Bluetooth
     Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Bluetooth a pokud je v zařízení 
povoleno Bluetooth, vyberte možnost
     Bluetooth je na vašem zařízení povoleno, vyberte jej a připojte se k 
YC-722BD. Přehrávání hudby pak lze ovládat buď z externího
     Hudbu pak můžete ovládat buď z externího zařízení, nebo pomocí tlačítek na 
předním panelu. 
11. Reproduktor je vybaven funkcí ekvalizéru - chcete-li změnit tón přehrávané 
hudby, stiskněte tlačítko .
     Tlačítko EQ na dodaném dálkovém ovladači. Reproduktor má několik 
předdefinovaných nastavení tónu
12. K linkovému vstupu DC-5V zařízení můžete připojit externí zdroje hudby, 
např.
     mp3 přehrávač.
13. Připojte dodaný mikrofon k jednomu ze dvou konektorů označených MIC1 a MIC2.
     a MIC2. Hlasitost zvuku mikrofonu se ovládá knoflíkem na pravé straně 
přístroje.
     Mikrofonní panel MIC-VOL. Na druhé straně lze hlasitost zvuku nastavit 
pomocí knoflíku na levé straně displeje.
     na panelu mikrofonu s označením ECHO. 
14. Přístroj má také jeden port mini jack (nad tlačítkem MODE na hlavním 
panelu).
     Baterie se nabíjí automaticky po připojení přístroje (Line-In DC-5V port).
15. Nabíjení baterie probíhá automaticky po připojení zařízení (port Line-In 
DC-5V) k síťové nabíječce 5V nebo k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Je 
signalizováno
     To je indikováno červeným světlem na pravé straně displeje.



16. Plný nabíjecí cyklus by měl trvat 3 až 5 hodin! Po uplynutí této doby je 
třeba nabíjení zařízení ukončit.
     zařízení. Nepoužívejte reproduktor během nabíjení!
17. přiložené dálkové ovládání je napájeno 1x baterií typu CR2025 (je součástí 
dodávky). Zahájení používání dálkového ovládání
     Chcete-li začít používat dálkové ovládání, vytáhněte zámek na spodní straně
dálkového ovládání. Chcete-li baterii vyměnit, opatrně vytáhněte
     spodní část klapky a stáhněte ji dolů.


