
 

 

Odolný reproduktor Riderr 

 

 

 



 

 

1. Kryt reproduktoru 

2. MODE 

3. Hlasitost (+) / další skladba 

4. Hlasitost (-) / předchozí 

skladba 

5. Silikonové pouzdro 

6. Slot pro micro SD kartu 

7. Nabíjecí port 

8. 5V/1A výstup 

9. AUX 

10.  Přepínač ON/OFF 

11.  Tlačítko svítilny 

12.  Svítilna 

13.  Mřížka reproduktoru 

14.  PVS propustné sklo svítilny 

15.  Protiskluzová úprava 

16.  Membránové průduchy

 

Upozornění a rady: 

- Používejte a uchovávejte zařízení v pokojové teplotě 

- Nevystavujte zařízení vlhku ani dešti 

- Zařízení umístěte na rovném a stabilním podkladu 

- Neházejte se zařízením, předejdete tím poškození způsobené pádem 

- Nerozebírejte, neopravujte ani jinak nezasahujte do zařízení 

- Nepoužívejte chemické přípravky pro čištěním zařízení 

- Při nabíjení používejte dodaný USB kabel a nabíječku s výstupním 

napětím DC5V 

- Nabíjení indikuje LED , které při nabíjení svítí červeně, po nabití světlo 

svítí modře 

- Nabíjení do plného nabití zařízení: více než 3 hodiny 

- Před prvním použitím baterii plně nabijte 

- Svévolně neumisťujte zařízení do míst s vysokou teplotou či nízkou – 

teplota vyšší než 45°C, nižší než 0°C 

- Krytku konektorů vždy před použitím řádně zajistěte 

Porušení výše uvedených upozornění může vést s poškození zařízení! 

 

Zapnutí/vypnutí reproduktoru: 

Na vrchní straně reproduktoru pod krytkoui se nachází přepínač ON/OFF, 

kterým se reproduktor zapne/vypne při přepnutí do požadované polohy. 

Přehrávání: 



 

 

- Po zapnutí se defaultě nastaveno přehrávání přes bluetooth a párování 

o Pro spárování reproduktoru stačí v telefonu či jiném zařízení 

zapnout bluetooth, povolit viditelnost zařízení a vyhledat nová 

zařízení – v případě vyžádání hesla pro spárování zadejte 0000 

- při připojení SD karty do slotu pro SD kartu, nebo AUX se automaticky 

přepne reproduktor na přehrávání z tohoto vstupu 

 

Tlačítko MODE (2) 

- slouží pro příjem odmítnutí hovorů  

- stisknutí tlačítka při hovoru hovor přijmete 

o v průběhu hovoru stisknutím tlačítka hovor přerušíte/ukončíte 

- podržením tlačítka při hovoru hovor odmítnete 

- při stisknutí tlačítka 2x voláte poslední číslo 

- stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth nebo SD karty 

pozastaví/spustí přehrávání 

 

Tlačítko (+) (3) 

 podržení tlačítka pro zesílení zvuku 

 stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, SD karty přepne na následující 

skladbu 

Tlačítko (-) (4) 

 podržení tlačítka pro zeslabení zvuku 

 stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, SD karty přepne na předchozí 

skladbu 

Vložení SD karty (6) 

- při vložení SD karty se přeruší bluetooth spojení s telefonem 

- ovládací prvky fungují stále stejně jako při přehrávání přes bluetooth 

Připojení přes AUX (8) 

- při propojení zařízení přes AUX kabel se přeruší bluetooth spojení 

s telefonem 



 

 

- některé ovládací prvky mají změněnou funkci 

o funkce tlačítek 4 a 3 slouží pouze pro změnu hlasitosti 

o tlačítko 2 slouží pro ztlumení zvuku, při podržení pro změnu zdroje 

přehrávání 

Rádio 

- v závislosti rozdílnosti na signálu a frekvenci může rádio fungovat jinak 

než je předpokládáno 

- zapojte napájecí kabel pro zachycení signálu 

- pro přechod na funkci rádia stiskněte tlačítko MODE (2) 

- pro automatické ladění stiskněte tlačítko MODE (2) 

- ostatní tlačítka mají stejnou funkci jako při přehrávání z bluetooth 

Powerbanka 

- zařízení může být použito jako alternativní zdroj pro nabíjení smartphonu 

či jiných zařízení 

- připojte USB kabel do konektoru (8) a zvoleného zařízené určenému pro 

nabíjení 

Svítilna 

- pro zapnutí a přepínání režimů svítilny slouží tlačítko (11) 

- první stisknutí tlačítka – svícení s největší jasností 

- druhé stisknutí tlačítka – svícení s menší jasností 

- třetí stisknutí tlačítka – blikání svítilny 

- čtvrté stisknutí tlačítka – vypnutí svícení 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balení obsahuje: 

1x Odolný reproduktor Riderr 

1x USB kabel 

1x držák na kolo 

1x karabina 

Specifikace: 

- BT verze: V4.0 

- Rozsah frekvenční odezvy: 20hz – 20KHz 

- Poměr signálu od šumu: 90db nebo více 

- Citlivost: 80db + 2db 

- Výstup: 3W x 1 

- Zkreslení: 1% nebo méně 

- Specifika reproduktoru: 4 Ω 3w Φ 40mm 

- Vstupní napětí: DC 5V  

- Zdroj: 4000mAh 

- Napětí zdroje: 3,7V 

- Délka nabíjení: první nabíjení ne méně než 3h (velká kapacita vnitřní 

baterie) – pro nabíjení používejte pouze dodávaný USB kabel 

 

 


