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Funkce
Bluetooth 4.1 s dosahem až 10 m
NFC pro rychlé a jednoduché spárování
Audio vstup na 3,5 mm jack konektor
Handsfree vyřízení telefonních hovorů
Micro USB nabíjení a výkonná baterie
S-Bass ekvalizace na zvýraznění nízkých tónů
Voděodolnost podle stupně krytí IPX4

Ovládání

Zapnout / 
Vypnout

Podržte  pro zapnutí nebo vypnutí re-
produktoru.

Přidat / Ubrat 
hlasitost

Otočením  ve směru hodinových ruči-
ček přidáváte hlasitost. Otáčením v opač-
ném směru hlasitost ubíráte.

Následující / 
Předcházející 
skladba

Přejeďte prstem po  zleva doprava a 
přepnete na následující skladbu. Přejeď-
te prstem po  zprava doleva a přepnete 
na předcházející skladbu.

Hrát / Pauza Stisknutím  zastavíte přehrávání. Opa-
kovaným stisknutím ho znovu spustíte. 

Handsfree Stiskněte  pro přijetí přicházejícího tele-
fonního hovoru. Opakovaným stisknutím 
hovor ukončíte. Stiskněte  dvakrát po 
sobě pro odmítnutí přicházejícího tele-
fonního hovoru. 



Ekvalizace Stiskněte tlačítko „S-Bass / Normal“ pro 
změnu ekvalizace. Mód S-Bass zvýrazní 
nízké tóny, mód Normal nastaví opět vy-
rovnaný zvuk.

LED indikace 
Bluetooth 
připojení 

Modré LED světlo v kruhu bliká, pokud 
je reproduktor v režimu párování. Modré 
LED světlo v kruhu svítí, pokud je repro-
duktor spárovaný.

Připojení přes 
audio vstup

Zelené LED světlo v kruhu svítí, pokud 
je reproduktor připojen kabelem přes 
audio vstup.

Nabíjení Červené LED světlo v kruhu svítí, pokud 
se reproduktor nabíjí. Zelené LED světlo  
v kruhu svítí, pokud je reproduktor na-
bitý.

Bluetooth připojení
Zapněte reproduktor podržením . Modré LED světlo 
začne blikat a reproduktor je v režimu párování. Aktivuj-
te připojení Bluetooth ve Vašem telefonu nebo jiném 
zařízení. V nastaveních Bluetooth dejte vyhledávat nové 
Bluetooth zařízení. Vyhledejte „LAMAX Beat SO-1“ a spá-
rujte se s ním. Pokud musíte vyplnit kód párování, zadejte 
„0000“ a potvrďte. Při úspěšném párovaní vydá reproduk-
tor zvukový signál a LED světlo začne svítit modře.



Pokud Váš telefon nebo jiné zařízení využívá technologii 
NFC, můžete ho s reproduktorem jednoduše spárovat 
aktivováním funkce NFC v telefonu a přiložením k  na 
reproduktoru. 

Připojení přes audio vstup
Reproduktor můžete spárovat přes audio vstup, označe-
ný jako AUX IN, pomocí audio kabelu s 3,5 mm jack ko-
nektorem. Kabel je součástí balení. Pokud je reproduktor 
připojen přes audio vstup, svítí na něm zelené LED světlo. 
Ovládat skladby na reproduktoru není možné, pokud je 
připojen přes audio vstup.

Nabíjení 
Když stav baterie klesne pod 10 %, reproduktor to oznámí 
krátkým zvukovým signálem. Pokud chcete reproduktor 
nabíjet, připojte micro USB kabel do nabíjecího portu, 
označeného jako DC IN. Druhý konec kabelu připojte 
do počítače nebo USB nabíječky. Kabel je součástí bale-
ní. Červené LED světlo svítí během nabíjení. Zelené LED 
světlo svítí, pokud je reproduktor plně nabitý. Nabíjení 
trvá přibližně 4 až 5 hodin. Reproduktor nabíjejte pod 
dozorem.

Voděodolnost
Reproduktor je odolný vůči vniknutí vody podle stupně 
krytí IPX4. To znamená, že je chráněn proti vodě stříkající 
ve všech uhlech v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 



80 až 100 kN/m² po dobu nejméně 5 minut. Reproduktor 
neponořujte do vody.

   Full English manual can be downloaded from here: 

Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen: 

Český manuál ke stažení zde: 

Slovenský manuál na stiahnutie tu: 

Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj: 

Használati útmutató: 

http://beat.lamax-electronics.com/SO1/manuals

http://beat.lamax-electronics.com/SO1/manuals

