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5-Pin Micro-USB kabel: Slouží k propojení přehrávače s
počítačem nebo nabíječkou.

Obsah balení se může měnit bez předchozího upozornění z 
důvodu zlepšení kvality produktu.

Obsah
balení
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5-Pin Micro
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5-Pin Micro-USB Port: Slouží k propojení s počítačem nebo
nabíječkou.
3.5 mm asymetrický: slouží k připojení sluchátek s
konektorem Jack 3.5 mm.
Vypínač: Krátké stisknutí - zapnutí / vypnutí displeje.

Dlouhé stisknutí - zapnutí / vypnutí přístroje.
Předchozí / převíjení vzad: 
Krátkým stisknutím přepnete na předchozí skladbu, přidržení 
spustí převíjení zpět.
Play/Pauza: Spuštění / pozastavení přehrávání.
Následující / převíjení vpřed: Krátkým stisknutím přepnete 
na další skladbu, přidržení aktivuje převíjení vpřed.
Slot microSD karty: Slouží pro vkládání microSD karty s 
hudebními soubory.
Hlasitost: Otáčením kolečka měníte hlasitost přehrávání.
Tlačítko HOME: stiskněte pro návrat na základní obrazovku.
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Vzhled produktu a jednotlivé popisky se mohou od 
návodu částečně lišit.

Popis 
přístroje

Předchozí 
/ Zpět

Následující
/ Vpřed

Play/Pauza

microSD 
slot

Dotykový
displej

Tlačítko 
Home

Hlasitost

Vypínač

3.5mm asymetrický5-Pin Micro-USB Port
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Použití funkce Reset nemá vliv na uložená data ani nastavení. 
NEpoužívejte funkci Reset během přehrávání, aby nedošlo k 
poškození dat v paměti.

Funkce Reset

1. V případě chybného chování nebo zaseknutí přístroje je 
možné přehrávač restartovat přidržením vypínače na cca 
7 sekund.

Z důvodu úspory energie se displej automaticky vypne po čase 
stanoveném v Menu [Menu - Settings - Power - Screen Off]. Více 
v dalších kapitolách.

Zapnutí a vypnutí displeje

1. Krátké stisknutí vypínače slouží k zapnutí / vypnutí
displeje.

Přístroj je vybaven automatickým úsporným systémem. Pokud 
neprobíhá přehrávání ani jiná operace, přístroj se automaticky 
vypne po čase nastavenném v Menu [Menu - Settings - Power - 
Automatic Shutdown]. Více v dalších kapitolách.

Zapnutí a vypnutí přístroje

1.  Dlouhým stiskem vypínače přehrávač zapnete / vypnete.

2. Před vypnutím je nutné potvrdit souhlas klepnutím na
tlačítko OK na displeji.

Správa 
napájení
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Během nabíjení musí být většina počítačů zapnutá.
Opakovaným nabíjením a vybíjením dochází k přirozené ztrátě 
kapacity vestavěné baterie.
Používejte pouze přiložený USB kabel, případně kabely 
prověřených značek.

Nabíjení z počítače

1. Po připojení k počítači pomocí přiloženého USB kabelu 

se začne přístroj automaticky nabíjet.

Doba nabíjení: s nabíječkou 5 V / 2 A trvá cca 4 hodiny.
Použití rychlonabíječek může způsobit poškození přístroje!

Nabíjení pomocí nabíječky

1. K nabíjení je možné použít také nabíječky s výstupem až
5 V a 2 A (není součástí balení).

Nabíjení
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Propojení Připojení sluchátek

Použijte sluchátkový konektor na horní straně přehrávače.

nebo

Připojení k počítači

1.  Zapněte přehrávač i počítač.
2. Propojte přehrávač s počítačem pomocí přiloženého USB

kabelu. Kabel slouží pro nabíjení i přenos dat.

Používejte pouze přiložený USB kabel, případně kabely 
prověřených značek.

Uživatelé počítačů Mac mohou potřebovat nejprve instalaci MTP 
programu z webu http://www.activostyle.com

Přístroj je kompatabilní pouze s USB 2.0



07

Odpojení od počítače

Po dokončení přenosu dat odpojte kabel od počítače
i přehrávače.

Odpojení přístroje během přenosu dat může poškodit data / 
paměť i samotný přístroj. Pokud je to možné, použijte funkci 
Bezpečného odebrání zařízení ze systému.

Kopírování souborů do přehrávače

1. Pro kopírování souborů / složek se automaticky spustí
Průzkumník souborů (WIN).
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Mazání souborů z přehrávače pomocí počítače

1. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný soubor a zvolte
"Smazat".

2.  Pro potvrzení zvolte Ano.

Vložení / vyjmutí microSD karty

1.  Kartu vkládejte podle nákresu
vpravo.

2.  Pro bezpečné odebrání zvolte
na Notifikační liště [Safely 

remove SD card] nebo zvolte
volbu [Unmount SD card] v
Menu [Settings - System 

Information].

3. Pro vysunutí karty ji lehce
zamáčkněte a uvolněte. Karta se
sama vysune ze slotu.
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Maximální kapacita: 400 GB 

Jak vkládat kartu do přístroje

Nezastrkujte kartu silou. Následujte pokyny na obrázku.
Vkládání / vysouvání zbytečně často neopakujte.
Nesprávně vložená karta může poškodit přehrávač.

Vyjmutí karty z přístroje

Vždy používejte výše uvedené postupy, aby nedošlo k poškození 
systému přehrávače.
Nevyjímejte kartu během přehrávání hudby.

Poznámky k používání karet

Pokud není karta systémem rozeznána, zopakujte její 
formátování v systému FAT32.
Nepoužívání nekvalitních karet může přehrávač poškodit.
MicroSD karta není součástí balení.

Doporučené micro SD karty 

SanDisk, Transcend
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Více o připojení k WiFi se dozvíte v dalších kapitolách.
Nespouštějte aktualizaci firmwaru, pokud je stav baterie nižší
než 20 %. V opačném případě hrozí vážné poškození systému 
přehrávače.

V případě jakékoli chyby během instalace je možné zopakovat 
instalaci manuálně v Menu skrze [Settings - Update - System].

Aktualizace přes WiFi / OTA (vzduchem)

1.  Připojte přehrávač k síti WiFi.
2.  Pokud je dostupný nový firmware, zobrazí se okénko s

oznámením.
3.  Zvolte [Update] a vyberte požadovaný firmware.

4. Následujte pokynů na displeji (většina procesu je
automatická).

Aktualizace
firmwaru
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Základní
funkce

Dotyková obrazovka

Přístroj je vybaven dotykovou obrazovkou. S její pomocí je 
možné obsluhovat všechny funkce přístroje pomocí dotyků a 
gest.

K ovládání přes displej nepoužívejte žádné ostré předměty.

Základní obrazovka

Návrat na základní obrazovku

1. Stiskněte [     ] pro návrat na základní obrazovku.
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Menu přístroje

1. Menu přístroje zobrazíte jeho "vytažením" od levého okraje
obrazovky směrem doprava.

Notifikační lišta

1. Notifikační lištu zobrazíte jejím rozbalením z horní hrany
obrazovky směrem dolů.
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Zobrazení aktuálního seznamu skladeb

1. Seznam skladeb zobrazíte jeho "vytažením" z pravého
okraje obrazovky posunutím vlevo.

Procházení seznamů

Seznamy můžete procházet
pomocí posouvání nabídek
nahoru a dolů.
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Zobrazení ovládacích prvků přehrávání

Nabídku zobrazíte na Základní obrazovce jejím "vytažením"
od dolního okraje obrazovky směrem nahoru.
Texty písní: zobrazí texty, jsou-li k dispozici.
     : Návrat do nabídky alba, ze kterého skladba pochází. 

     : Přidá aktuální skladbu do playlistu.
     : Nastavení režimu přehrávání.
             : Postupný.

             : Náhodný.

     : Režim opakování.
             : Opakovat celý seznam skladeb
             : Opakovat aktuální skladbu.

             : Vypnout opakování.
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Základní 
obrazovka

6

5

1

9

7

3

2

4

8
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Obal přehrávané desky.

Název skladby. Pokud není k 
dispozici, zobrazí se název 
souboru.

Informace o právě 
přehrávané skladbě.

Průběh přehrávání skladby. 

Indikátor lze přesouvat na 
požadovaný čas.

Čas odehraný z aktuální skladby.

Krátce: Skok na předchozí 
skladbu.

Dlouze: převíjení zpět.

Celkový čas skladby. Pro 
změnu nastavení ukazatele 
1x klikněte na údaj času.

Spustí / pozastaví přehrávání.

Krátce: Skok na další skladbu.
Dlouze: převíjení vpřed.

Obal desky

Název

Detaily

Průběh
přehrávání

Aktuální čas

Předchozí
/ Zpět

Délka skladby

Play/Pauza

Následující
/ Vpřed

1

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9 
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Notifikační
lišta 

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8



Stiskni [        ] pro zapnutí / vypnutí.

Stiskni [   ] pro zapnutí / vypnutí.

Stiskni [          ] pro zapnutí / vypnutí.
Automaticky se použije 
poslední nastavení ekvalizéru.

Stiskni [      ] pro uzamčení / 
odemknutí ovkadače hlasitosti při 
vypnutém displeji.

Stisknit [     ] pro zapnutí přehrávání
bez přerušení mezi skladbami.

Stiskni [  ] pro aktivaci výstupu.

Stiskni [       ] pro zapnutí / vypnutí.

Po připojení k externímu D/A 
převodníku stiskni [      ] pro 
odesílání dat na USB výstup.

Použijte posuvník pro nastavení 
požadovaného jasu displeje.

V tomto prostoru se zobrazují 
informační sdělení přístroje.
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Wi-Fi 

Bluetooth 

EQ 

Uzamčení 
hlasitosti

Přehrávání 
bez mezer

Line-out

DLNA Link

USB 
výstup

Jas displeje

Zobrazení 
notifikací

1  

2 

3 

4

5 

6

7

8

9

10

Dlouhý stisk [       /     /       /      ]     slouží k přechodu do 
hlavního menu dané funkce.
Přidat / přesunout tlačítka lišty můžete v Menu [Settings - 
Notification Panel].
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Nákup a streamování hudby

1.  Připojte se k síti WiFi.
2. Zvolte [Services] z hlavního menu pro zobrazení 

nabídky dostupných služeb.

3.  Zvolte požadovanou službu.
4. Pro více informací použijte nápovědu v jednotlivých 

službách.

Hudbu je možné nakupovat / streamovat v předplacených 
službách.

Nákup
a
stream
hudby

Více se o připojení k WiFi dozvíte v pozdějších kapitolách.
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DLNA 
připojení

Instalace HiRes streamovacího serveru

1. Stáhněte si instalační soubory streamovacího serveru 
ze stránek Activo dle vašeho operačního systému.
[http://www.activostyle.com].

2.  Spusťte stažený soubor a následujte pokyny.

3. Pro správné nastavení serveru následujte průvodce v 
programu.

Minimální systémové požadavky pro PC / MAC:

   OS : Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit)
Mac :    OS X 10.7 (Lion) or later

Připojení k DLNA knihovně

1. Počítač s hudební knihovnou
musí být zapnutý a připojený ke 
stejné stíti jako Activo.

Spusťte program Streaming 
Server.

2. V menu [Settings-DLNA Link] 
aktivujte funkci DLNA Link.

3. Stiskněte [DLNA Link] na 
obrazovce Menu.
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4. Zobrazí se seznam dostupných 
zařízení s hudební knihovnou.

5. Zvolte požadovanou položku pro 
připojení.

6. Po zvolení knihovny / zařízení
zvolte na displeji kategorii 
pro zobrazení hudebního 
obsahu.

Více se o připojení k WiFi dozvíte v pozdějších kapitolách.
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Přehrávání hudby ze vzdálené knihovny

1. Zvolte kategorii a vyberte 
požadované nahrávky.

2. Zvolte skladbu pro zahájení 
přehrávání.

3. Stiskněte [              ] v pravém horním
rohu seznamu skladeb.

4. Zvolte požadovanou skladbu a
stiskněte [               ] pro uložení zvolené
nahrávky do zařízení.

O dokončeném ukládání 
informuje zpráva v notifikační 
liště.

Rychlost načítání skladeb závisí na rychlosti sítě.
Práce se vzdálenou knihovnou může způsobit zpomalení reakcí 
přístroje.
Zpomalení způsobuje i současné přehrávání a stahování hudby.
Stahování hudby lze přerušit kliknutím  na danou položku v 
notifikační liště.
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Pomocí kolečka na boku nastavte požadovanou hlasitost.
Stiskněte [    ] pro pozastavení a  [     ] pro obnovení 

přehrávání.
Stiskněte [      /      ] pro skok na další / předchozí skladbu.
Dlouhý stisk [      /      ] spustí převíjení vpřed / vzad
Posuvníkem se lze posunout na libovolný čas skladby.

Stiskněte [      ] pro návrat na základní obrazovku.

Zvolte [Lyrics] v dolní části panelu pro zobrazení textů 
písní (pokud jsou k dispozici).

Stiskněte [     ] v horní části Menu pro jeho skrytí.
Stiskněte  [      ] v horní části menu pro zobrazení pole 

vyhledávání včetně hledaného slova.

Zvolte [Hi-Res] a stiskněte [        / ] v horní části pro 
změnu řazení zobrazených skladeb.

Stiskněte [        ] v seznamu skladeb pro přidání všech 
skladeb do aktuálního seznamu přehrávání.

Poslech
hudby

Výběr nahrávky

1. Nejprve zvolte kategorii pro výběr nahrávky.

2.  Následně klikněte na nahrávku pro zahájení přehrávání.

Poslech hudby

Zvolte [Folder] pro hledání podle složek.
Přehrávání na jedno nabití: cca 10 h (Music: FLAC, 16-bit, 44.1 
kHz,  hlasitost  75, EQ off, LCD off)
Podporované formáty: PCM [8~384kHz], DSD [2.8/5.6/11.2MHz]
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Zvolte [       ] v horní části obrazovky pro zobrazení nabídky 
Editačního režimu.
: Přidejte požadované položky do seznamu přehrávání.

Skladby lze přidat za aktuálně přehrávanou skladbu 
nebo za poslední skladbu v seznamu.

: Přidání skladeb do playlistu.
: Smazání zvoleného seznamu.
: Opustit editační režim.

 Select all: Označí / odznačí všechny položky seznamu.
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Obrazovka Playlistu

1 3

2

Návrat na předchozí obrazovku.

Zobrazí playlist pro aktuální pozici.

         Zobrazí možnosti editace playlistu.

   Přehraje všechny skladby ze seznamu.

Předchozí

Playlist

Režim editace

Přehrát vše

1  

2

3

4

4
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Správa
playlistů

Vytvoření playlistu

1. Stiskněte [Playlists] v 
základním Menu.

2. Zvolte [ + ] v pravém horním 
rohu obrazovky.

3. Zadejte jméno playlistu a 
klikněte na [Add] pro jeho 
vytvoření.

Přidání skladeb do playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro 
zobrazení playlistů.

2. Vyberte playlist a stiskněte [+ 

Add Song] pro zobrazení 
seznamu skladeb.

3. Vyberte požadovanou skladbu 
a stiskněte [Add] pro její přidání 
do playlistu.
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Smazání skladby z playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro 
zobrazení playlistů.

2. Vyberte playlist a stiskněte
[       ] v horní části.

3. Vyberte nahrávku pro 
smazání a stiskněte [       ] .

Přehrání playlistu

1.  Vyberte požadovaný playlist.
2. Stiskněte [       ] pro výběr 

požadované hudby a stiskněte 

[        ] pro přidání playlistu 
před / za aktuální skladbu 
nebo po skladbě poslední. 
Více v Menu [Settings - 
Playback Settings]). Stiskněte
[       ] pro přehrání celého 
playlistu.

Add to Now Playing
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Přejmenování playlistu

Smazání playlistu

1. Stiskněte [Playlists] pro 
zobrazení playlistů a následně 
[       ] v horní části.

2.  Vyberte playlist ke smazání.
3. Stiskněte [                   ] v horní části.

1. Stiskněte [Playlists] pro 
zobrazení playlistů a následně 
[       ] v horní části.

2.  Vyberte playlist k přejmenování.
3. Stiskněte [Rename] v dolní části 

a zobrazí se pole pro název.

4. Zadejte nový název a stiskněte 

[Rename] pro uložení nového 
jména.
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Funkce
USB DAC

Funkce USB DAC umožňuje použití přehrávače Activo v roli 
externí zvukové karty počítače. Hudba je přehrávána skrze 
Activo a přenášena na jeho sluchátkový výstup (linkový 
výstup pro repro).

Specifikace USB DAC

Podporované operační systémy
   Windows 7 (32/64-bit) / Windows 8 (32/64-bit) / 

   Windows 10(32bit/64bit)

   OS X 10.7 (Lion) or later

USB DAC specifikace
Formáty: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG,    APE (Normal, 
High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF 
Sample Rate: 44.1 kHz – 96 kHz 

Bit Rate: 16-bit/24-bit

Hlasitost se nastavuje pomocí kolečka hlasitosti Activo.

Volume Activo je funkční pouze při zapnutém displeji přehrávače.

Ovládací tlačítka na těle přehrávače nejsou v tomto režimu aktivní.

Během přehrávání může docházet ke spoždění zvuku za obrazem z 
důvodu rychlosti převodu dat.

Ovládání hlasitosti ve Windows nebude k dispozici. K nastavení 
hlasitosti použijte kolečko Activo nebo ovládání v programu, kde se 
hudba přehrává.
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Funkce
USB
Audio

K přehrávači lze díky funkci USB Audio připojit také externí 
přenosné D/A převodníky.

Jak připojit externí USB D/A převodník

1. Propojte Activo a D/A převodník speciálním USB-OTG 
kabelem (není součástí balení).

2.  Stiskněte [

3.  Jakmile je  [
          ] v notifikační liště Activo.

        ] funkce aktivována, odesílá se hudbu
na USB výstup ACTIVO.

Přiložený USB kabel je určen pouze k nabíjení a kopírování souborů
Pro propojení s D/A převodníkem je nutné použít speciální USB OTG 
kabel. Není součástí balení.
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Nastavení Tato část menu slouží k nastavení všech vlastností přístroje 
podle požadavků uživatele.

Setup

1.  Zvolte [Menu - Settings].

2.  Vyberte požadovanou položku Menu.

Wi-Fi

Slouží k zapnutí / vypnutí a nastavení připojení Wi-Fi.

Bluetooth

Slouží k zapnutí a nastavení přenosu Bluetooth.

Více se o nastavení WiFi dočtete v pozdějších kapitolách.

Více se o nastavení Bluetooth dočtete v pozdějších kapitolách.

DLNA Link

DLNA Link : zapnuntí / vypnutí funkce.

Sleep Mode: Přístroj se automaticky vypne po 10 
minutách, kdy není DLNA využíváno.
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Line-out

Aktivace linkového výstupu přístroje pro připojení repro.

Nepřipojujte sluchátka, pokud je aktivní linkový výstup. Hrozí 
poškození sluchátek i sluchu.

Ekvalizér pracuje s těmito formáty: PCM [8 - 192kHz (8/16/24bit)] 
Aktivní ekvalizér může způsobovat pomalejší reakce přístroje.

Ekvalizér

Slouží k nastavení ekvalizéru.
USER EQ: Umožňuje nastavit EQ dle požadavků 

posluchače.

Preset EQ: Přednastavené režimy Flat, Pop, Club, 

Rock, Classical a Jazz.

USB Output

Nastavení výstupního formátu dat při připojení k
externímu D/A převodníku.

Gapless Playback

Přehrávání skladeb bez mezer mezi nimi.
Funkce je dostupná pouze u nahrávek stejného 

vzorkování / formátu / rozložení kanálů.



33

Playback Settings

Nastavení umístění a způsobu přehrávání při vybrání 
nahrávky.

Notification Panel

Možnost přidání / odebrání / přesunutí tlačítek na
notifikační liště.

Screen Brightness

Nastavení jasu displeje.

Date & Time

Nastavení skutečného data a času.

Device Name

Nastavení jména přístroje
       Maximální délka je 50 znaků.

Right-left Balance

Vyvážení levého a pravého kanálu.
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Language

Volba jazyka použitého v menu přístroje.
   K dispozici: English, Korean, Japanese, Chinese

(Simplified/Traditional), Russian, German, French

Power

Auto Power Off: Doba, po které se přístroj bez zásahu 
uživatele automaticky vypne.

Screen Off: Doba, po které se displej při jeho nepoužívání 
automaticky vypne.

Sleep Off: Doba, po které se automaticky ukončení 
přehrávání hudby a přístroj se vypne [Auto Power Off].

Keyboard

Výběr typu klávesnice.
K dispozici jsou: English, Korean, Japanese, Chinese

(Simplified/Traditional), Russian

Download

Výběr složky, do které se budou ukládat stažené nahrávky.

Zvolte [Default Folder] pro ukládání nahrávek skrze DLNA
Link. [Select Folder] umožní zvolit si ručně jakoukoli jinou 
složku v paměti přístroje / na externí kartě.
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System Information

System Information: Název modelu, MAC adresa, verze 
firmwaru. Možnost načtení / odebrání externí microSD karty.

Legal information: Přehled použitých open-source licencí 
a nařízení.

Formátování microSD karty smaže také veškerá uložená data. Pro 
formátování vždy volte systém FAT32.

System Reset

Initialize Media Scan: Opětovné skenování celé paměti 
přístroje a vyhledání všech hudebních nahrávek. Délka 
skenování závisí na počtu souborů a velikosti paměti.

Settings Reset: Smazání všech uživatelských nastavení a 
informací.

Factory Data Reset: Smazání veškerého nastavení včetně 
dat v paměti. Obnovení továrního nastavení.

Update

System: Zobrazí se aktuální firmware. Je-li k 
dispozici nová verze, zobrazí se ikona. 

Services: Verze jednotlivých nainstalovaných 
služeb.
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Připojení
k WiFi

2. Vyberte požadovanou síť
ke které se chcete připojit.

Je možné, že budou 
vyžadovány klíče / hesla pro 
dokončení připojení.

Připojení k síti

1. Dlouze stiskněte [         ] v
notifikační liště nebo zvolte

[Menu - Settings - Wi-Fi] pro 
zobrazení seznamu 
dostupných stítí (AP).

Sítě vyžadující certifikaci skrze prohlížeč nejsou podporovány.
Podporovány jsou kanály 1 - 13.
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Použití
funkce
Bluetooth

Slouží k bezdrátovému připojení externích
zařízení (sluchátek).

Zapnutí / vypnutí Bluetooth

Před prvním použitím musí být 
bezdrátové zařízení s 
přehrávačem spárováno.

1. Zvolte [ ] z notifikační lišty
nebo zvolte [ON] v menu 

[Settings - Bluetooth].

Párování Bluetooth zařízení

1. Vyberte požadované zařízení 
z dostupných zařízení 
vyhledaných v okolí přístroje.

Ukončení Bluetooth přenosu

Klikněte na připojené zařízení v seznamu znovu 
a potvrďte volbu "Disconnect".
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Ppodporované profily Bluetooth     
A2DP, aptX HD, AVRCP

Párování s každým zářízením se může lišit - prostudujte vždy 
návod párovaného zařízení.
Během párování by se měly oba přístroje nacházet ve vzájemné 
vzdálenosti do 20 cm. 
Během přehrávání by vzdálenost neměla překročit 2 m, jinak hrozí 
odpojení zařízení nebo výpadky zvuku.

V případě rušení signálu jinými zařízeními zkuste přehrávač 
přemístit nebo odstranit zdroj rušení.
Sílu a kvalitu signálu ovlivňují okolní zdi, ale i sklo nebo zařízení 
vysílající v okolí na stejné frekvenci.

Zrušení párování přístroje

1. Stiskněte [      ] v pravé části
pro zobrazení nastavení.

2. Zvolte [Remove] pro dokončení 
procesu.
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3. Zadejte jméno pro zvolenou
předvolbu a stiskněte [Save].

Nastavení ekvalizéru

1. Dlouhým stiskem [        ] 
v notifikační liště nebo skrze 
menu [Settings - Equalizer] 

zobrazíte nabídku předvoleb 
ekvalizéru.

2. Nastavte požadovanou 
předvolbu EQ a stiskněte [+].

Nastavení
ekvalizéru
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1. Vyberte požadovanou předvolbu 
a stiskněte [       ] pro 
nastavení původních 
hodnot dané předvolby.

4. Nastavte jednotlivé frekvence 
dle vlastních preferencí.

Resetování ekvalizéru
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Smazání předvolby

1. Vyberte předvolbu, kterou chcete
vymazat.

2. Stiskněte [                  ] vedle vybrané
předvolby pro její 
smazání.

Přejmenování předvolby EQ

1. Vyberte  předvolbu, kterou 
chcete přejmenovat.

2. Stiskněte [       ] vedle vybrané 
položky a zadejte nové jméno.

3. Stiskněte [Rename] pro 
uložení nového jména.
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Pokyny
pro
správné
používání

Přehrávač

Nevystavujte připojené konektory nepřiměřenému tlaku v 
žádném směru.

Přístroj nerozebírejte ani nemodifikujte. Hrozí ztráta 
záruky přístroje.

Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je vlhký / mokrý.
Nejprve přístroj důkladně vysušte nebo kontaktujte servis.
Nevystavujte přístroj extrémním teplotám ani vlhkosti 
(-10℃ - 50℃; 14°F - 122°F).
Neodkládejte přístroj na hořlavém povrchu bez dozoru
(koberce, jiný textil). Především během nabíjení se přístroj
zahřívá.
Nikdy nemačkejte více tlačítek najednou a neodpojujte 

USB konektor během přenosu dat.
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Ostatní

Nepoužívejte sluchátka pro poslech hudby během řízení 
vozidla.
Nepoužívejte přístroj během sportovních aktivit, kdy hrozí 

ztráta pozornosti.
Vždy sledujte také dění kolem sebe, zejména provoz.
Nepoužívejte přehrávač během bouřky.
Neposl while operating any type of vehicle. It is not only 
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Řešení
potíží

Řešení možná najdete v tomto seznamu:

1. Přístroj nejde zapnout.
• Zkuste přístroj nejpve znovu plně nabít.
• Využijte funkci Reset přístroje (str. 4).

2. Přístroj se po připojení k PC nenabíjí skrze USB kabel
• Zkuste použít jiný USB port.
• Použijte správný 5pinový microUSB kabel.

3. Počítač nerozeznal připojení zařízení Activo. 
• Vyzkoušejte jiný USB port na počítači.
• Zkontrolujte, zda je kabel na obou stranách 

správně připojený.
• Zkontrolujte rozeznání na jiném počítači.

4. Displej se opakované vypíná.
• Displej se vypíná automaticky dle nastavení v

menu [Settings - Power - Screen Off]. Zde 
můžete čas vypnutí také změnit.

5.  Není slyšet žádný zvuk (případně jen šum).

• Zkontrolujte nastavení hlasitosti..
• Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně 

připojená. 
• Zkontrolujte, zda se jedná o podporovanou 

nahrávku / soubor.
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6. Soubor není možné přehrát, přehrávač je během přehrávání 
nestabilní.

• Zkontrolujte formát a vzorkování nahrávky na 
jiném přehrávači (PC).

• Zkuste nahrávku konvertovat do jiného 
podporovaného formátu.
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