
Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D F5060X 
 
Upozornění: 
Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému 
zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým 
proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do 
zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, 
tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. 
Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles. 
 
Obsah balení:      
      
1. Basový reproduktor a 5x satelit 
2. Audio kabel RCA na RCA - 3ks 
3. Audio kabel 3,55mm jack na RCA 
4. Dálkový ovladač 
5. Manuál 
 
Přední panel:  
1. Standby 
2. Zvukové efekty 
3. Zdroj signálu 
4. Předchozí skladba/snížení hlasitosti  
5. Přehrát/ pauza/ automatické vyhledání stanice / BT párování 
6. Následující skladba/ zvýšení hlasitosti 
 
 
Popis funkcí: 
A. Zapnutí / vypnutí 
B. „Sound” Krátkým stisknutí klávesy vstoupíte do Bluetooth módu, dlouhým do párovacího – display začne blikat 
C. “Source” Zdroj signálu – přepíná mezi BT/DVD/AUX/USB a FM módem - LED display se změní barvu 
D. V USB a SD módu přehrávání / pauza. V FM módu k automatickému ladění, které se automaticky uloží. V Bluetooth módu 
krátký stisk- přehrávání / pauza, dlouhý stisk pro párování BT. 
E. V USB, BT a FM módu krátké stisknutí k snížení hlasitosti, dlouhý stisk pro předchozí skladbu / stanici 
F. V USB, BT a FM módu krátký stisk pro zvýšení hlasitosti, dlouhý pro nadcházející skladbu / stanici 
 
Dálkový ovládač – Funkce jednotlivých tlačítek: 

 
1. Zapnuto / vypnuto 
2. Volba vstupu signálu 
3. Párování Bluetooth 
4. Ladění + 
5. Snížení hlasitosti 
6. Ladění - 
7. Automatické vyhledávání FM stanic 
8. Přehrát / pozastavit 
9. Předchozí 
10. Zvýšení hlasitosti středového reproduktoru 
11. Zvýšení hlasitosti předních reproduktorů 
12. Snížení hlasitosti předních reproduktorů 
13. Snížení hlasitost středového reproduktoru 
14. Snížení hlasitosti basového reproduktoru 
15. Ztlumit / zrušit ztlumení 
16. Výběr zvukového efektu 
17. Tlačítko pro lehký reset 
18. Zvýšení hlasitosti 
19. Tlačítko paměti FM stanic 
20. Další 
21. Zvýšení hlasitosti zadních reproduktorů 
22. Snížení hlasitosti zadních reproduktorů 
23. Zvýšení hlasitosti basového reproduktoru 
24. Číselné klávesy 
25. Potvrdit 

 
Popis funkcí 
 
 

A.  Zapnutí/vypnutí zařízení 
B. Source: přepnutí mezi BT, USB a FM módem 

C.  dlouhým stiskem zapnete párování BT, krátkým stiskem přepnete do BT módu 



D. stlačte pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku 

E.  zvýšení/snížení hlasitosti 
F. Tune+/- v FM módu. Jemné ladění – krátké stisknutí pro zvýšení/ snížení o jeden krok (100Khz), FM LED zabliká. LED 

zabliká, pokud se dostanete na minimální nebo maximální frekvenci. Ruční ladění – dlouhé stisknutí pro vyhledání 
následující frekvence. 

G. MEM: Krátké stisknutí ukládá naladěnou stanici při jemném nebo manuálním laděním. FM LED jednou zabliká po 
uložení. 

H. Scan: FM mód: Krátké stisknutí pro automatické ladění Auto Search. Naladěné frekvence budou uloženy automaticky.  
I. Enter: Potvrzení nastavení a návrat do hlavního menu.  
J. Tlačítka 0~9: 

a. USB zdroj: přímá volba skladby v rámci adresáře. Jestli je zadané číslo vyšší než je počet skladeb, spustí se 
přehrávání poslední skladby.  

b. FM zdroj: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení tří nebo čtyř tlačítek přímé zadání 
frekvence např.: 1026 pro 102,6 FM  

K. USB a BT mód: Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení 

L.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru předchozí skladby, FM - předchozí stanice 

M. USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru následující skladby, FM - další stanice 
N. Light / reset krátkým stiskem vypnete podsvícení, dlouhým stiskem uvedete zařízení do továrního nastavení 

 
 
Funkce zvukového efektu 
 

A. použitím efektu můžete převést zvuk AUX signálu na 5.1 audio 
B. Pro dosažení reálného 5.1 efektu připojte reproduktory k zařízení a použijte efekt PROLOGIC 

 
Poznámky k používání přes Bluetooth: 

1. Na zařízení (mobilním telefonu) musím být aktivováno Bluetooth 
2. Zařízení musí podporovat Bluetooth A2DP 
3. Maximální vzdálenost od zařízení je 10 metrů.  

Postup párování: 

1. Vyberte vstup  a dlouze stiskněte tlačítko Bluetooth 
2. Máte 30 sekund na registraci Vašeho mobilu Začněte vyhledávat zařízení na Vašem mobilu (Pokud zařízení požaduje 

kód, zvolte 0000) 
3. Jakmile je nastaveno, další připojení je již automatické a Bluetooth LED se rozsvítí. 

 
Schéma zapojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
Popis zadního panelu  

1. 1.vstup AUX levý/pravý 
2. 2.vstup DVD přední pravý/levý 
3. 3.vstup DVD zadní pravý/levý 
4. 4.vstup DVD basový a středový 
5. výstup reproduktoru - přední pravý 
6. výstup reproduktoru - přední levý 
7. výstup reproduktoru - středový 
8. výstup reproduktoru - pravý zadní 
9. výstup reproduktoru - levý zadní 
10. tlačítko zapnutí 
11. FM anténa 
12. napájecí kabel 


