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Bezpečnostní a záruční informace

Podpora
Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě
atd.) a registraci produktu navštivte ionaudio.com.

Nabíjecí baterie
Nabíjecí olověné baterie jsou stejného typu jako ty, co se používají v automobilech. Stejně
jako u vaší autobaterie, má způsob jakým baterii používáte významný vliv na její životnost.
Při správném použití a zacházení může olověná baterie vydržet několik let. Zde je několik
doporučení pro dosažení co nejdelší životnosti vnitřní baterie.
Obecné použití
Uskladnění

Oprava

Likvidace

Před použitím baterii plně nabijte.
Po každém použití baterii plně nabijte.
Pro dosažení co nejdelší životnosti výrobku jej neskladujte při příliš
vysokých (vyšší než 32°C) nebo extrémně nízkých (méně než 0°C)
teplotách.
Zvukový systém můžete nechávat zapojený. Baterie se nebude
přebíjet. Pokud bude baterie slabě nabitá a nedobijete ji v průběhu 6ti
měsíců, pak se může stát, že natrvalo ztratí svoji kapacitu.
Pokud baterii nelze nabít, zkontrolujte pojistku u vstupu zásuvky
napájecího kabelu. Pokud je v pořádku a baterie se stále nedobíjí,
obraťte se na ION Audio na ionaudio.com.
Přístroj odevzdejte do recyklačního střediska nebo zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Zadní panel

Rychlé nastavení
Zapojení
Položky, které nejsou výše uvedeny v Obsahu
balení, jsou prodávány samostatně.
Nabíjecí zařízení
(smartphone, tablet atd.)

Přední panel
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Funkce
Přední panel

1. Mikrofonní vstup s ovladačem hlasitosti (1/4"): K tomuto monofonnímu vstupu můžete
zapojit 1/4" mikrofon.
2. Auxiliární vstup: Tento stereo 3.5 mm (1/8”) vstup lze použít pro připojení CD přehrávače,
MP3 přehrávače a jiného audio zdroje.
3. Tlačítko Bluetooth: Stisknutím tlačítka Bluetooth odpojte spárované Bluetooth zařízení.
4. Ikona Bluetooth: Ikona Bluetooth bude svítit trvale, když je zařízení spárováno s Tailgater
Go. Bluetooth ikona v režimu párování bude zhasnutá.
5. Ovladač Master Volume: Tímto ovladačem se upravuje nastavení hlasitosti hlavního mixu
reproduktoru, což zahrnuje mikrofonní vstup, vstup aux, rádio a zvuk ze spárovaného
zařízení Bluetooth.
6. Radio volič: Toto tlačítko nastaví rádio na FM, AM nebo rádio vypne.
7. Displej: Zobrazení aktuální radio stanice, statusu rádia a statusu Bluetooth.
8. Indikátor nabíjení: Pokud je připojen napájecí adaptér, indikátor baterie, pohyb v horním
segmentu baterie ukazuje, že se baterie nabíjí. Když je plně nabita, všechny segmenty
baterie budou svítit bez blikání. Když je napájecí adaptér odpojen, segment baterie ukazuje
úroveň baterie.
9. Ikona blesku: Ikona blesku bude svítit, pokud je napájecí adaptér připojen k elektrické
zásuvce.
10. Ikony FM/AM: Pokud je rádio puštěné, zde je indikováno, zda je v pásmu AM nebo FM.
11. Ikona Power: Tato ikona svítí, když je přístroj zapnutý.
12. Radio stanice: Zde je zobrazena aktuální zvolená radiostanice.
13. Tlačítka Tune/Track: Poklepáním na tato tlačítka vylaďte radio stanici nebo přejděte na
předcházející/následující skladbu na připojeném Bluetooth zařízení. Pro "vyhledávání“ (skok
na další stanici, která je k dispozici), držte buď tlačíko stisknuté po několik sekund, dokud
nezačne vyhledávání stanice. Zařízení si zapamatuje poslední stanici, která byla puštěna, a
pustí se na té samé stanici, když je vypnuté a poté znovu zapnuté.
Pozn.: Když je rádio zapnuté, ovladače Bluetooth Play/Pause a Tune/Track nebudou aktivní.
Pozn.: Při poslechu Bluetooth zdrojů stisknutím tohoto tlačítka přejdete na jiný playlist nebo
hudební žánr u některých aplikací.
14. Play/Pause: Stiskem spustíte přehrávání nebo přerušíte přehrávání skladby
z připojeného Bluetooth zařízení. V režimu rádia stisknutím a uvolněním tohoto tlačítka
zvolíte dříve uloženou předvolbu stanice. Více informací k ukládání a vyvolávání prezetů
najdete v části „Použití rádia“.
15. Dobíjecí port USB: Pro nabíjení zařízení k tomuto portu zapojte nabíjecí kabel. USB
nabíjení funguje pouze tehdy, když je zařízení zapnuté.
16. Tlačítko napájení: Tímto tlačítkem se Tailgater Go zapíná nebo vypíná. Všimněte si
prosím, že pokud je Tailgater Go zapojen ke zdroji napájení, nepotřebuje být zapnutý, aby
se nabíjela baterie.
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17. NFC (near-field communication): Pro spárování se dotkněte loga NFC a krátce u něj
přidržte své zařízení, které podporuje NFC a je puštěné. Víc podrobností najdete v oddíle
Párování Bluetooth zařízení pomocí NFC.

Zadní panel
1. Vstup napájecího kabelu: Pro nabíjení zařízení sem zapojte přiložený napájecí adaptér.
Mějte na paměti, že Tailgater Go je možné používat s napájecím adaptérem, zatímco se
současně nabíjí baterie. Indikátor blesku svítí, když je napájecí adaptér připojený.
Pozn.: Nenabíjejte v dešti anebo pokud je Tailgater mokrý. Po nabíjení dobře uzavřete
gumovou krytku, aby bylo zajištěna voděodolnost iPX4.

Párování Bluetooth zařízení
1. Zapněte své Bluetooth zařízení.
2. Zapněte Tailgater Go a on automaticky vstoupí do režimu párování pro vyhledání zařízení
Bluetooth. O tom, že jste v režimu párování se dozvíte, když ikona zhasne.
3. Procházejte obrazovkou nastavení vašeho Bluetooth zařízení, najděte “Tailgater Go” a
připojte se.
Pozn.: Pokud bude vaše Bluetooth zařízení vyžadovat kód pro párování, zadejte “0000”.
4. Ikona Bluetooth bude svítit trvale, pokud je zařízení “spárováno” s Tailgater Go.
5. Stiskněte tlačítko Bluetooth pro odpojení spárovaného zařízení Bluetooth.
6. Pro zapojení jiného Bluetooth zařízení opakujte kroky 3-4.

Spárování Bluetooth zařízení pomocí NFC
NFC (near-field communication) umožňuje výměnu dat mezi zařízeními, jako je např.
párování, tím, že se zařízení lehce přiloží k sobě. Podívejte se do návodu k obsluze vašeho
zařízení, abyste zjistili, že je jím tato funkce podporována.

Použití NFC k párování s Tailgater Go:
1. Chcete-li používat NFC, musí být vaše zařízení zapnuté a odemčené.
2. Jděte do menu Nastavení vašeho zařízení a zkontrolujte, zda je NFC zapnuté (krok po
kroku).
3. Zapněte Tailgater Go.
4. Svým zařízením se dotkněte NFC loga a zařízení u něj krátce podržte.
5. Postupujte podle pokynů k párování, které se objeví na vašem telefonu. Pokud je
vyžadováno heslo, zadejte “0000”.
6. Pro ukončení párování jemně klepněte svým zařízením na logo umístěné na horním
panelu Tailgater Go.

Používání rádia
Volba radio stanice:
1. Stiskněte tlačítko Radio pro volbu FM/AM.
2. Zvolte radiovou stanici pomocí tlačítek –/+.
Pozn.: Pokud je špatný AM příjem, odpojte AC napájení pro optimální příjem vln v AM
pásmu. Pro další úpravu příjmu v pásmu AM pohybujte zařízením.
Ukládání prezetu:
1. Stiskem tlačítka Radio zvolte FM/AM a vyberte radiovou stanici, kterou chcete uložit do
lokace prezetu pomocí tlačítek –/+ .
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Play/Pause na 3 sekundy. Na displeji se objeví číslo prezetu.
3. Pomocí tlačítek –/+ zvolte, do kterého prezetu chcete stanici uložit.
4. Stisknutím Play/Pause potvrďte. Na displeji se objeví SAVE.
Volba prezetu:
Stisknutím Play/Pause cyklicky procházíte uloženými prezety.
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Odstranění závad
Pokud je zvuk zkreslený: Zkuste snížit ovladač hlasitosti vašeho zdroje zvuku, hudebního
nástroje nebo mikrofonu. Rovněž zkuste snížit celkovou hlasitost u Tailgater Go pomocí
ovladače Master Volume.
Pokud jsou příliš výrazné basy: Zkuste nastavit tónovou korekci nebo EQ ovladač na
vašem zdroji zvuku na nižší úroveň basů. To umožní hrát hudbu hlasitěji, aniž by docházelo
ke clippingu (zkreslení).
Pokud při použití mikrofonů dochází k vysokým písklavým zvukům: Pravděpodobně se
jedná o zpětnou vazbu. Namiřte mikrofon směrem od reproduktoru.
Při špatném příjmu vln AM: Odpojte AC napájení, aby byl umožněn optimální příjem AM
vln. Pro další zlepšení příjmu radiových vln v pásmu AM pohybujte celým zařízením.
Pokud přes hlasitou hudbu nemůžete slyšet mikrofon: Stáhněte úroveň hlasitosti hudby
na vašem zdroji.
Pokud nemůžete přehrávat hudbu z flashdrive: USB port slouží pouze dobíjení USB
zařízení.

Technické specifikace
Výstupní výkon
Frekvenční charakteristika
Tweeter
Woofer
Podporovaný Bluetooth profil
Dosah Bluetooth
Prezety rádiových stanic
Rozsah radiových frekvencí
Dobíjecí port
Baterie
Odolnost vůči vodě
Napájení
Vstupní napětí:
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost

20 W (maximum)
75 Hz – 16 kHz
4”
1”
A2DP
Až 30,5 m
10
FM: 87.5 – 107.9 / AM: 520 – 1710
USB; +5V, 1A
Výdrž baterie: 30 hodin**
Doba dobíjení: až 7 hodin, 30 minut
iPX4
Napájecí adaptér: 15V DC, 2.8A středový pin kladný
100-240V, 50/60 Hz
18.3 x 20.8 x 20.6 cm
2,6 kg

Technické údaje jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.
* Na dosah Bluetooth mají vliv zdi, překážky a pohyby. Pro optimální výkon umístěte produkt
v přímém zorném poli tak, aby nebyl ovlivněn zdmi, nábytkem atd.
** Výdrž baterie může záviset na teplotě, stáří a hlasitosti nastavené na produktu.

Ochranné známky a licence
ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.
Bluetooth slovo a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a ION Audio je používá
v rámci licence.
Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo
registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.
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DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA
Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
http://www.pmc.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC
Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz
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