
IP-1068B Player - Přehrávač Aquatic AV - Manuál k použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pozn: ilustrační obrázek. Design krytu, připojení i ovladače se může lišit a měnit bez předchozího upozornění. 



Základní  Parametry 

1. Vstupní napětí: DC 11.5V – 14.4V ; 3.5A-7A 

2. Výstupní výkon: 25W*4CH 

3. Reproduktor: 4Ω-8Ω; 10W-30W 

4. Funkce: Bluetooth, USB Drive, FM Radio, Aux-in 

 

Popis přístroje: 

 
1. Ochranná dvířka 

2. ON/OFF tlačítko 

3. Těsnění proti vodě/nečistotám 

4. 3,5mm AUX Jack vstup pro Mp3 zařízení 

5. ON/OFF LED indikace 

6. Bezpečnostní pásek pro digitální Mp3 zařízení (např iPod) 

7. Nabíjecí iPod port 

 

Ovládač (Panel s tlačítky): 

1. Tlačítko zapínání: Stiskněte jednou pro zapnutí/vypnutí. 

2. VOL+ tlačítko: Zesílení 

3. VOL- tlačítko: Zeslabení 

4. PLAY/P Tlačítko: Play/Pauza/FM automatické hledání stanic 

5. CH+ tlačítko: Další/ Hledání FM  

6. CH- tlačítko: Předchozí/ Hledání FM 

7. Tlačítko audio zdroje: BLUETOOTH/TF Card/USB Drive/FM/AUX-in 

8. 1/2/3/4/ FM Radio ukládání stanic 

9. USB Drive přehrávání ve smyčce 

10. EQ（Pouze pro USB Drive přehrávání）。 

11. Ztišení 

12. MODE tlačítko: Výběr módu（Pouze panel）. 

 

 

 



Funkce 

1. Zapnout na pohotovostní řežim/ Zmáčknout tlačítko zapnutí / Odsouhlasit Bluetooth mód , 

Párování IP-1068B 

2. Bluetooth/ USB Drive/ FM Radio/ Aux-in 

3. Přehrát jednou vložený USB drive . USB Port je kompatibilní pouze s USB drive, ne s  MP 

3/4/5/Mobilními, či jinými zařízeními. 

4. Funkce power bank, lze nabíjet mobilní telefony . Výstup: 5V/1.5A 

5. Uvnitř pláště tlačítko zapnutí a infračervené přijímač 

 

FM Radio 

1. Zmáčkněte Play/P tlačítko po dobu 4 sekund,pro vstup do automatického ladění a uložení 

stanic. 

2. Zmáčkněte CH+ tlačítko po dobu 2 sekund, hledání předchozí/další stanice. 

3. Pro uložení vybrané stanice dlouze zmáčkněte tlačítko 1/2/3/4. 

 

Světelná indikace: 

1.Světelná indikace je zapnutá je-li zařízení aktivní a v modu Bluetooth, pomalé blikání – 

propojeno s mobilním telefonem. 

2. Světelná indikace, pomalé blikání- Bluetooth/FM/AUX-in/USB Drive Mód. 

3. Světelná indikace je zapnutá při Pauze/Ztišení. 

4. Světelná indikace, rychlé blikání – automatické vyhledávání FM stanic. 

 

Bezpečnostní upozornění: 

 

Obsluha přístroje 

Rádio by mělo být obsluhováno pouze tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí. 

 

Údržba UPOZORNĚNÍ ■ Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která 

by mohla poničit povrch přístroje. ■ Zacházejte s přístrojem opatrně, protože byste mohli 

prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty jej poškrábat. 

 

UPOZORNĚNÍ Zdířka AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje! 

 

Důležitá bezpečnostní opatření 

 Při použití přehrávače vždy respektujte základní pravidla bezpečnosti. Předejdete tak 

nebezpečí zranění nebo poškození přístroje. 

 Nerozebírejte, nespravujte či neupravujte sami přehrávač. Vždy se obraťte na 

kvalifikované pracovníky servisu. 

 Nevhazujte přehrávač do ohně – můžete způsobit explozi. 

 Pokud by do přístroje vytekla baterie, nedotýkejte se přístroje holýma rukama. V 

takovém případě se obraťte na servisní středisko, protože kapalina z baterie může 

být zatečená uvnitř přístroje.Pokud by došlo k potřísnění pokožky nebo oblečení 

kapalinou z baterie, opláchněte je důkladně čistou vodou. Pokud by se kapalina 

dostala do očí, varujte se jejich mnutí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a 



kontaktujte lékaře. 

 Nevystavujte přehrávač přímému slunečnímu záření nebo zdroji tepla. 

 Nevystavujte přehrávač uvnitř přístroje působení deště nebo vlhkost, způsobilo by to 

poškození jeho funkcí. 

 Chraňte přístroj před působením statické elektřiny. 

 Nevystavujte přehrávač působení magnetů, např. jeho položením nebo upadnutím v 

blízkosti.  USB kabel umisťujte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout a aby jej 

například nepoškodila domácí zvířata. 

 Pokud delší dobu přehrávač nepoužíváte, odpojte USB kabel z počítače. 

 Čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním se přesvědčte, že je přístroj vypnutý. 

 Nepoužívejte tekuté čistící prostředky. 

 Ujistěte se, že svá data zálohujete. Neneseme zodpovědnost za ztrátu Vašich dat 

způsobenou nesprávným zacházením, opravami apod. 

 Nedoporučuje se vystavení sluchu příliš velké hlasitosti po delší dobu – může to 

způsobit jeho  poškození. 

 

 

 

 
 

 

 

Výrobce: 

Aquatic AV, 

282 Kinney Drive, 

San Jose, 

CA 95112 

Spojené Státy Americké 


