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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Zoznámte sa s obsahom manuálu ešte pred prvým použitím. Manuál si uschovajte pre budúcu 
potrebu. 

• Chráňte zariadenie pred zdrojmi rušenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho činnosť, 
prípadne viesť k poškodeniu zariadenia. 

• Používajte iba výrobcom schválené doplnky. Výrobok používajte iba na určený účel a iba v 
súlade s manuálom. 

• Nedávajte reproduktor príliš blízko k ušnému laloku, aby nedošlo k poškodeniu sluchových 
orgánov. 

• Výrobok neklaďte do blízkosti tepelných zdrojov. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. 

• Nesprávne používanie alebo údržba môže mať za následok poškodenie výrobku, vznik úrazu 
alebo požiaru. Vždy dbajte uvedených pokynov. 

• Nikdy výrobok sami neopravujte. V prípade nutnosti kontaktujte odborný servis. 

• Výrobok je v súlade s normami: EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 55032, EN 

55024, EN 62479, EN 60950-1 

VÝZNAM ZNAČIEK 

 
Bluetooth 

 
TF (mikro SD) karta 

 
Prehrávanie hudby 

 
Vstup AUX 

 
Dobíjací port 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

ON/OFF/PLAY/PAUSE/MODE SWITCH (ZAPNUTIE, 
VYPNUTIE/PREHRÁVANIE/PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI) 

• Dlhým stlačením a podržaním na tri sekundy zariadenie zapnete. Krátkym stlačením prerušíte 
alebo opätovne zahájite prehrávanie hudby. 

• Dvojitým rýchlym stlačením zmeníte režim (MOE, TF MODE, AUX MODE v danom slede). 

• Dlhým stlačením a podržaním na tri sekundy zariadenie vypnete. 

VOLUME+/NEXT SONG (ZVÝŠENIE HLASITOSTI /PRECHOD NA ĎALŠIU SKLADBU) 

• Krátkym stlačením hlasitosť zvýšite a dlhým prejdete na ďalšiu skladbu. 

VOLUME-/PREV. SONG (ZNÍŽENIE HLASITOSTI/NÁVRAT K PREDCHÁDZAJÚCEJ 
SKLADBE) 

• Krátkym stlačením hlasitosť znížite a dlhým sa vrátite na predchádzajúcu skladbu. 
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NEDOSTATOČNÉ NAPÁJANIE 

• Ak zariadenie nemá dostatočné napájanie, vydá zvuk "DI-DI". Skúste zariadenie vypnúť, 
prípadne overiť správnosť napájania. 

POPIS PRODUKTU 

 

1. Zapnutie, Vypnutie/ Prehrávanie/Prerušenie/Prepínanie medzi režimami 

2. Zvýšenie hlasitosti/Prechod na ďalšiu skladbu 

3. Zníženie hlasitosti/ Návrat na predchádzajúcu skladbu 

4. Mikro USB dobíjací port (AUX vstup) 

5. Zdierka na mikro TF kartu (SD kartu) 

6. Vlastná jednotka reproduktora 

7. Indikačné LED svetielko Bluetooth 

8. Tlačidlo RESET 

VSTUP PRE „AUX“ PRIPOJENIE 

Vložte AUX kábel (3,5 mm) do svojho mobilného telefónu. Druhý koniec USB kábla zasuňte do 
napájacej zdierky reproduktora. Dôjde k prepojeniu. 

NAPÁJANIE A DOBÍJANIE 

• Je požadované napájanie podľa nasledujúcej špecifikácie: DC 5V/500mA.  

• Zasuňte mikro-zástrčku nabíjačky do dobíjacieho konektora Bluetooth zariadenia. 

• Druhý koniec potom do PC USB konektora alebo do bežného USB adaptéra. 

• Bluetooth reproduktor sa začne dobíjať. 

• Ak je zariadenie dobíjané, svieti červená kontrolka. 

• Ak červená kontrolka zhasne, je zariadenie plne nabité. 

PROBLÉMY A MOŽNÉ RIEŠENIA 

• Ak sa zariadenie zablokuje a nereaguje na stláčanie tlačidiel, pokúste sa stlačiť malý gombík, 
ktorý je umiestnený v otvore pod krytkou (môžete použiť nejaký tenký predmet). Potom skúste 
zariadenie opätovne zapnúť. 
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• Pred samotným použitím zariadenie nabite a spárujte pomocou Bluetooth. Pre zachovanie 
správneho operačného postupu sa najprv oboznámte s pokynmi manuálu. 

Problémy s párovaním zariadení: 

Ak reproduktor a mobilný telefón nie sú spárované, skúste kroky nižšie: 

• Preverte, či je zariadenie zapnuté a či nie je blokované napájanie. 

• Preverte, či reproduktor nie je práve spárovaný s iným zariadením. 

• Preverte, či máte na svojom mobilnom prístroji spustené Bluetooth. 

• Preverte, či vzdialenosť reproduktora od telefónu nie je väčšia ako 10 metrov, prípadne, či sa 
v danom priestore nenachádzajú prekážky alebo iné rušivé elementy. Rušenie môže byť 
spôsobené aj blízkosťou iného elektronického zariadenia. 

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

• Umožňuje počúvanie hudby skrze Bluetooth. 

• Jemný silikónový povrch, príjemný na dotyk. 

• Zariadenie je vybavené ochranou pred vodou, prachom a účinnou ochranou proti nárazom. 

• Malé rozmery výrobku umožňujú jeho ľahké prenášanie. 

• Disponuje funkciou hlasovej výstrahy. 

• Výrobok má nerezovú zvukovú membránu. 

• Reproduktor podporuje tieto formáty: MP3, WMA, WAV 

• Bezstratová podpora formátu: Audio in Ape, Flac 

DOBÍJANIE ZARIADENIA 

• Zasuňte USB kábel do svojho PC, do klasického USB adaptéra alebo do nabíjačky v 
automobile. 

• Druhý koniec dobíjacieho kábla zasuňte do portu reproduktora. 

• Červené svetielko signalizuje prebiehajúce dobíjanie. 

• Zhasnutie červeného svetielka značí plné dobitie. 

• Potom je možné zariadenie odpojiť z nabíjačky. Výrobok je pripravený na použitie. 

• Dobíjací proces trvá cca 2 hodiny. 

PREHRÁVANIE HUDBY 

• Stlačte toto tlačidlo a podržte ho po dobu troch sekúnd. Tým zariadenie zapnete. 

• Potom zaznie hláška: „The Bluetooth device is ready to pair.“ (Bluetooth zariadenie je 
pripravené na spárovanie). Modrá kontrolka bude pravidelne blikať. 

• Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a nájdite: „AS888“. Kliknutím spustíte 
párovací proces. Ak bude potrebné, zadajte tento PIN: 0000. 

• Potom zaznie hlasové upozornenie: „The Bluetooth device is connected successfully.“ 
(Bluetooth zariadenie bolo úspešne spárované). Súčasne prestane blikať modrá kontrolka. 

• Ak sa reproduktor nespáruje so žiadnym zariadením v časovom rozmedzí 3 – 5 sekúnd, vypne 
sa indikačné LED svetielko automaticky a zariadenie prejde do režimu spánku. 

POZNÁMKA: Napojenie niektorých mobilných telefónov na Bluetooth zariadenie prebieha manuálnou 
cestou, aby bolo možné zakončiť spárovanie. Pokiaľ po zapojení zariadenie nevydáva žiadny zvuk 
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keď dochádza k prehrávaniu hudby, skúste použiť toto vstupné logo  na pravej strane párovaného 
zariadenia (AS888). Vstúpte a použite audio-mediálnu voľbu pre dokončenie párovacieho procesu. 

PREPÍNANIE REŽIMOV 

• Stlačte toto tlačidlo  dvakrát rýchlo za sebou a môžete prepínať tak medzi režimami v 
tomto slede: TF – AUX – Bluetooth. 

• V rovnakej chvíli zaznie hlasové upozornenie: „TF mode“ „AUX mode“ „The Bluetooth device 
is ready to pair.“ (Zariadenie Bluetooth je pripravené na spárovanie). 

POZNÁMKA: 

• Zariadenie si samo vie zvoliť správny režim. Pokiaľ nie je prítomná TF (SD) karta alebo pokiaľ 
nie je napojenie cez AUX kábel, nemôžete vstúpiť do TF alebo AUX režimu. 

• Vložte TF (SD) kartu a zariadenie sa automaticky prepne do daného režimu. Vložením AUX 
kábla sa zariadenie samo prepne do režimu AUX. 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Operačná frekvencia 80HZ – 20KHZ 

Zvukový signál (hlučnosť) >80dB 

Miera skreslenia zvuku ≤5% 

Batéria 400mAh/ 3,7V 

Čistá hmotnosť 63 g 

Rozmery výrobku 188x50x50 mm 

Priemer reproduktora 1,5“ 

Výkon 3W 

Odpor 4Ω 

Odpovedajúca frekvencia 80HZ – 20KHZ 

Kompatibilita Bluetooth 

Operačná vzdialenosť ≤10 m 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
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uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodbornou repasiou 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 


