
 

The FLASH 
modely 1510 a 1210 

 

Ovládací prvky a konektory: 

   

 Reproduktor   Reproduktor 
1. Volume - Hlasitost 
2. DC-IN - Napájení (Připojte dodaný napájecí adaptér) 
3. AUX-IN - Vstup audiosignálu pro externí zařízení 
4. MIC - Mikrofonní vstup 
5. LED ON / OFF - Vypnout / zapnout LED světlo 
6. MODE - Tlačítko pro volbu provozního režimu 
7. USB / SD NEXT - Další skladba (v režimu MP3 přehrávače z USB 
disku či SD karty) 
8. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustí přehrávání (v režimu 
USB / SD) 
9. USB / SD PREV - Předchozí skladba (v režimu USB / SD) 
10. POWER ON / OFF - Hlavní vypínač 
11. TF CARD - Slot pro SD kartu 
12. USB - Port pro připojení USB disku 
13. TREBLE - Nastavení úrovně výšek 
14. BASS - Nastavení úrovně basů 
15. MIC VOL. - Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu 
16. ECHO. - Nastavení úrovně efektu echa 
17. LED indikátor. 

1. Volume - Hlasitosť 
2. DC-IN - Napájanie (pripojte priložený napájací adaptér) 
3. AUX-IN - Vstup audiosignálu pre externé zariadenia 
4. MIC - Mikrofónny vstup 
5. LED ON / OFF - Vypnúť / zapnúť LED svetlo 
6. MODE - Tlačidlo pre voľbu prevádzkového režimu 
7. USB / SD NEXT - Ďalšia skladba (v režime MP3 prehrávača z USB 
disku či SD karty) 
8. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie (v režime 
USB / SD) 
9. USB / SD PREV - Predchádzajúca skladba (v režime USB / SD) 
10. POWER ON / OFF - Hlavný vypínač 
11. TF CARD - Slot pre SD kartu 
12. USB - Port pre pripojenie USB disku 
13. TREBLE - Nastavenie úrovne výšok 
14. BASS - Nastavenie úrovne basov 
15. MIC VOL. - Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofónu 
16. ECHO. - Nastavenie úrovne efektu echa 
17. LED indikátor. 

 

Dálkové ovládání Dialkové ovládanie 
1. POWER - vypnout / zapnout zařízení 
2. MODE - Volba provozního režimu 
3. MUTE - ztišení reprodukce 
4. STOP 
5. PREV - Předchozí skladba 
6. DALŠÍ - současné skladba 
7. PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustit přehrávání 
8. Svazek + Zvýšit hlasitost 
9. Svazek - Snížit hlasitost 
10. REPEAT - režim opakování skladeb / skladeb 
11. EQ - ekvalizér 
12. 0-9 klíče pro přímé volby skladeb. 

1. POWER - vypnúť / zapnúť zariadenie 
2. MODE - Voľba prevádzkového režimu 
3. MUTE - stíšenie reprodukcie 
4. STOP 
5. PREV - Predchádzajúca skladba 
6. NEXT - Nasledujúca skladba 
7. PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie 
8. Volume + Zvýšiť hlasitosť 
9. Volume - Znížiť hlasitosť 
10. REPEAT - režim opakovania skladby / skladieb 
11. EQ - ekvalizér 
12. 0-9 klávesy pre priamu voľbu skladby. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



NABÍJENÍ BATERIE 
Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může 
trvat zpravidla 4 hodiny. 
Pro nabití připojte dodaný napájecí adapter. 
1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit 
červeně = nabíjení. 
2. Po nabití integrované baterie bude indikátor svítit modře. 
Poznámka: Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se 
zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou 
za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii 
dlouhou životnost. 
 
VOLBA REŽIMU 
  Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte 
zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených 
na USB disku), MicroSD  (přehrávání MP3 uložených na microSD 
kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH. 
 
PŘEHRÁVÁNÍ MP3 (USB a SD režim) 
1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu 
USB či MicroSD. Na displeji se objeví "USB" či "MicroSD". 
2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 
soubory do patřičného slotu. 
3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play (8), procházejte skladby 
pomocí tlačítek Předchozí (9) a Následující (7), pro pozastavení 
stiskněte opět tlačítko Play/Pause (8). 
Upozornění! Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte 
zařízení! 
    
BLUETOOTH REŽIM 
1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte 
zařízení do režimu Bluetooth. Na displeji se objeví "BLUE". 
2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth funkci a vyhledejte 
zařízení. Mezi nalezenými zařízeními vyberte "THE FLASH 
1510/1210" a připojte se k němu. 
Poznámka: Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v 
závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při 
párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti 
reproduktoru. 
 
POUŽITÍ MIKROFONU 
Mikrofon lze použít v jakémkoliv režimu reproduktoru, hlas z 
mikrofonu bude přimíchán k reprodukci. 
1. Připojte mikrofon do mikrofonního vstupu na reproduktoru. 
2. Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti mikrofonu na ovládacím 
panelu (15). 
3. Volitelně nastavte požadovanou úroveň efektu ozvěny mikrofonu 
na ovládacím panelu (16). 
 
AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ) 
Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci 
z tohoto reproduktoru. 
1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru (3). 
2. Snižte hlasitost reproduktoru. 
3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte 
zařízení do režimu AUX(LINE). Na displeji se objeví "LINE".  
4. Upravte hlasitost. 
Poznámka: V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako 
zesilovač, reprodukci ovládáte na připojením zařízení. Na připojením 
zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň. 

 

NABÍJANIE BATÉRIE 
Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže 
trvať spravidla 4 hodiny. 
Pre nabitie pripojte dodaný napájací adaptér. 
1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť 
načerveno = nabíjanie. 
2. Po nabití integrovanej batérie bude indikátor svietiť na modro. 
Poznámka: Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď 
sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabiť minimálne raz 
za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaistíte tak 
batériu dlhú životnosť. 
 
VOĽBA REŽIMU 
  Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnite 
zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 
uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na 
microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH. 
 
PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim) 
1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do 
režimu USB či MicroSD. Na displeji sa objaví "USB" či "MicroSD". 
2. Pripojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahratými MP3 súbory 
do patričného slotu. 
3. Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Play (8), prechádzajte 
skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci (9) a Nasledujúci (7), pre 
pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause (8). 
Upozornenie! Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite 
zariadenie! 
    
BLUETOOTH REŽIM 
1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, 
prepnite zariadenie do režimu Bluetooth. Na displeji sa objaví 
"BLUE". 
2. Na šikovnom zariadení spustite Bluetooth funkciu a vyhľadajte 
zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami vyberte "THE FLASH 
1510/1210" a pripojte sa k nemu. 
Poznámka: Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v 
závislosti na použitom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 
10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti 
reproduktora. 
 
POUŽITIE MIKROFÓNU 
Mikrofón je možné použiť v akomkoľvek režime reproduktora, hlas z 
mikrofónu bude primiešaný k reprodukcii. 
1. Pripojte mikrofón do mikrofónneho vstupu na reproduktora. 
2. Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti mikrofónu na ovládacom 
paneli (15). 
3. Voliteľne nastavte požadovanú úroveň efektu ozveny mikrofónu 
na ovládacom paneli (16). 
 
AUX REŽIM (EXTERNÝ ZDROJ) 
Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre 
reprodukciu z tohto reproduktora. 
1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora (3). 
2. Znížte hlasitosť reproduktora. 
3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, 
prepnite zariadenie do režimu AUX (LINE). Na displeji sa objaví 
"LINE". 
4. Upravte hlasitosť. 
Poznámka: V tomto režime funguje toto zariadenie len ako 
zosilňovač, reprodukciu ovládate na pripojením zariadení. Na 
pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnů 
úroveň. 

 
 


