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Návod k obsluze 
 
 
  



Ovládání přístroje 
1. ON / OFF - stisknutím tlačítka zapnete / vypnete reproduktor 

2. LINE IN - slouží k připojení zdroje zvuku pomocí linkového kabelu (Jack) 

3. Slot TF karty - umožňuje vložit microSD kartu s nahrávkami (až 64 GB) 

4. Dobíjecí port - slouží k připojení dobíjecího microUSB kabelu 

5. MODE - umožňuje přepínat mezi zdroji Bluetooth / microSD / Line in 

6. ZPĚT - přepnutí na začátek skladby / předchozí skladbu 

7. PLAY / PAUZA - spuštění / pozastavení přehrávání, přijetí / ukončení hovoru 

7.1. dvojitým kliknutím vytočíte naposled volané číslo 

8. VPŘED - skok na další skladbu 

9. VOLUME - přejetím vlevo snížíte hlasitost, přejetím vpravo zvýšíte hlasitost 

10. NFC - přiložte kompatibilní zařízení pro dotykové spárování 

11. S připojeným telefonem stiskněte 1x pro aktivaci hlasového asistenta 

 
 
 

 
 

 



 

TWS mód 
Tento režim je dostupný pouze přes Bluetooth a vyžaduje spojení dvou reproduktorů MEGA. 

1. Zapněte oba reproduktory. 
2. Na jednom z reproduktorů stiskněte a držte tlačítko MODE po 3 sekundy až do 

hlasového potvrzení. Oba reproduktory se v tomto módu následně vzájemně spárují. 
3. Na telefonu vyhledejte v dostupných BT zařízením “Tronsmart Element Mega” a 

zvolte Připojit. Po úspěšném připojení se ozve zvuk z obou reproduktorů a LED na 
obou začne svítit modře. 

 
 

NFC párování 
Je-li NFC párování dostupné a aktivované na vašem telefonu, přiložte telefon k NFC bodu 
na reproduktoru Mega. Obě zařízení se automaticky spárují. V případě požadavku na 
schválení párování zvolte “Accept”. Pro odpojení opět přiložte telefon k NFC bodu na 
reproduktoru. 
 
 

Odpojení reproduktoru a spárování dalšího zařízení 
Pro odpojení reproduktoru podržte 3 sekundy tlačítko PLAY / PAUZA, dokud LED dioda 
modře nezabliká. Následně můžete v dostupných BT zařízeních na telefonu vyhledat jiné 
zařízení pro spárování / připojení. 
 
 

Obnovení továrního nastavení 
Pro obnovení továrního nastavení podržte 5 sekund tlačítko PLAY / PAUZA, dokud se 
neozve hlasové potvrzení. Reproduktor se následně vypne. Po zapnutí se reproduktor 
nachází v základním nastavení a je nutné nové spárování. 
 
 

Změna režimů přehrávání 
Mezi jednotlivými režimy přehrávání můžete přepínat stisknutím tlačítka MODE. Přepíná se 
cyklicky mezi režimy Bluetooth / MicroSD / Line IN. 
 



Režim spánku 
Reproduktor se z důvody úspory energie přepne do režimu spánku po 15 minutách, kdy není 
připojen k žádnému zařízení. V případě, že chcete reproduktor probudit, jednoduše přepněte 
vypínač do polohy OFF a následně ON. 
 
Pozor! Po úspěšném spárování a připojení se reproduktor automaticky nevypíná, ani když 
není přehrávána žádná hudba! 
 

LED indikace 
Režim párování Bluetooth: dioda pomalu bliká modře 
Spárování úspěšné / režim microSD / Line IN: dioda svítí modře 
Během nabíjení: dioda svítí červeně 
Nabíjení dokončeno: dioda zhasne 
 

Poznámky 
● Z důvodu vysokého výkonu reproduktoru jej nikdy nepřikládejte blízko k uším, aby 

nedošlo k jejich poškození nenadálým spuštěním přehrávání / zvýšením hlasitosti 
jinou osobou. 

● Hlasitost reproduktoru udržujte vždy v rozumné a komfortní hladině.  
● S nepotřebnými / nefunkčními bateriemi vždy zacházejte dle zákona. 
● K čištění reproduktoru používejte pouze navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 

chemikálie. 
● Reproduktor nikdy nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí ztráta záruky. 
● Nevystavujte reproduktor pádům z výšky ani tvrdým nárazům. 
● Reproduktor používejte v suchém prostředí. Špína a vlhkost mohou zkrátit životnost 

přístroje. 
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