
WS-822 – Mini Digital Speaker System 
 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 
• Pozorně si přečtěte pokyny. 
• Přístroj používejte pouze pro určené účely. 
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti tepla.  
• Aby nevzniklo riziko elektrického úderu, přístroj 

nepoužívejte v blízkosti kapající a stříkající 
vody. Nevystavujte přístroj vlhkosti. Během 
bouřky odpojte síťový kabel ze zásuvky. 

• Používejte pouze doplňky a příslušenství 
doporučené výrobcem 

• Všechny baterie nainstalujte podle značení + a 
– na přístroji, dbejte na správnou polaritu a 
napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí 
výbuchu. Nevystavujte baterie nadměrnému 
teplu. Nekombinujte různé typy baterií. 

• Nezakrývejte ventilační otvory.  
• Na zařízení nepokládejte nebezpečné předměty 

(předměty naplněné tekutinou nebo hořlavé 
předměty) 

• Chraňte napájecí kabel před pošlapáním, 
přestřihnutím nebo přiskřípnutím. Síťový kabel 
pravidelně kontrolujte. 

• V případě poškozeného kabelu zařízení již 
nepoužívejte. Zařízení odevzdejte k opravě 
pouze výrobci. Poškozený kabel smí být 
vyměněn pouze naším technikem nebo jinou 
podobně kvalifikovanou osobou a musí být 
nahrazen rovnocenným kabelem, aby se 
zamezilo případnému dalšímu ohrožení. 

• V případě, že přístroj nebudete delší dobu 
používat, vypněte přístroj, vytáhněte síťový 
kabel ze zásuvky a vyndejte baterie. 

Úvod 
• Pomocí Rádia je možné 

- Poslouchat Rádio FM 
- Poslouchat MP3/WMA skladby ze 

zařízení USB, mini SD karty  
- Připojení externího zařízení (telefon, MP3 

přehrávač) 
- Automaticky ladit stanice pomocí tlačítka 

scan 
Obsah balení 
• Rádio, hlavní jednotka 
• Napájecí kabel 
• Propojovací AUX kabel 
• Vestavěná baterie 

Popis jednotlivých částí 
1. ON/OFF tlačítko, přepínač Rádio/telefon, USB, 

SD karta /M 
2. Tlačítko volby opakování (vše, jedna skladba) 

 
3. Prev/vol– (volba kanálu/volba hlasitosti) 
4. Prev/vol+ (volba kanálu/volba hlasitosti) 
5. Pause/scan tlačítko (Pauza, skenování stanic) 
6. LED Displej 
7. Výstup pro sluchátka 
8. Vstup pro zařízení USB 
9. Slot pro TF kartu 
10. Síťový výstup 
11. Teleskopická anténa 
12. Reproduktor 
13. Bateriový prostor 

Uvedení přístroje do činností/úvod 
• Před uvedením přístroje do činnosti si důkladně 

přečtěte návod na obsluhu. 
• Přístroj umístěte na suchou a protiskluzovou 

plochu. Případně zajistěte proti pádu. 

• Dbejte na to, aby kolem přístroje bylo 
dostatečné proudění vzduchu. 

Napojení na proud 
• Přiložený síťový kabel zapojte do počítače do 

USB vstupu a druhou stranou do síťového 
pouzdra (5V IN) na pravé boční straně 
přístroje. Na displeji začne blikat kontrolka 
baterie. 

• Dbejte na to, aby uvedené napětí souhlasilo 
s napětím v zásuvce. 

Vkládání baterií 
• Otevřete bateriový prostor, který je na zadní 

straně přístroje. 
• Vložte vestavěnou baterii typu BL-5C. Dbejte na 

správnou polaritu/viz dno přihrádky. 
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, 

baterie vyberte, aby se zabránilo “vytečení“. 
Poslouchání rádia 
• Zapněte přístroj dlouhým stisknutím tlačítka 

ON/OFF 
• Vytáhněte teleskopickou anténu a otáčejte jí, 

aby se zlepšil příjem. 
• Dlouhým stisknutím tlačítka Pause/Sken dojde 

k automatickému ladění stanic. 
• Požadovanou stanici poté zvolíte tlačítky 

Prev/vol –, Prev/vol + 
Volba hlasitosti 
• Hlasitost upravíte dlouhým stisknutím tlačítek 

Prev/vol –, Prev/vol + 
Externí reproduktor 
• Rádio připojte propojovacím AUX kabelem 

k telefonu nebo MP3 přehrávači. Rádio se 
automaticky přepne na externí zdroj hudby a na 
displeji se zobrazí AUX. 

• Na připojeném externím zařízení zvolte 
požadovanou písničku 

• Zvolte hlasitost 
• Pokud si přejete spustit rádio stiskněte krátce 

tlačítko ON/OFF /M nebo odpojte MP3 
přehrávač/telefon 

Připojení USB/TF karty 
• Vložte USB flash disk do vstupu pro zařízení 

USB/vložte TF kartu do slotu pro TF kartu 
• Na Rádiu stiskněte krátce tlačítko ON/OFF 

/M, zařízení se přepne na ovládání USB/TF 
karty 

• Skladbu zvolte tlačítkem Prev/vol –, Prev/vol +. 
Skladby musí být ve formátu MP3 nebo WMA. 
Jiné formáty skladeb rádio nepřehraje. 

• Tlačítkem volby opakování  zvolte, zda 
chcete skladbu opakovat pouze jednou nebo 
zda si přejete přehrát všechny skladby nahrané 
na USB/TF kartě 

• Zvolte hlasitost 
• Pokud si přejete spustit rádio vysuňte USB/TF 

kartu nebo stiskněte krátce tlačítko ON/OFF      
/M 

Vypnutí 
• Pro vypnutí Rádia dlouze stiskněte tlačítko 

ON/OFF /M 
Technické specifikace 
• Nabíječka DC-5V 
• Vestavěná baterie BL-5c 
• Frekvenční odezva 150-18000Hz 
• Výkon RMS 3W=THD10% 
• FM 87 MHz-108MHz 


