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STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 

 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
 1. Přečtěte si tyto pokyny. 
 2. Uschovejte si tyto pokyny. 
 3  Dbejte všech varování. 
 4  Dodržujte všechny pokyny. 
 5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 
 6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. 
 7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce. 
 8.  Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně 

zesilovačů), které produkují teplo. 
9. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem! 
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde 

vychází ze zařízení. 
11. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem. 
12. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se 

zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a 
poškození. 

13. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno. 
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv 

způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, polití tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do 
zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně. 

15. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami 
(například vázy nebo sklenice). 

16. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli 
snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto. 

17. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné. 
18. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně 

individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven 
dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátou sluchu. Jako ochrana 
proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v 
blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se 
nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu. 

 
INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis: 
PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz 
 
Obsah balení 

 

MPA-3600 
FM  anténa 
Dálkový ovladač 
Mikrofon 
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POPIS PŘÍSTROJE 
 
 
1. FM: Zdířka pro zapojení 

kabelu FM antény 
2. DC INPUT: Zdířka pro zapojení 

napájení 
3. MIC: Konektor pro zapojení 

mikrofonu. 
4. GUITAR: Konektor pro 

zapojení kytary 
5. LINE IN: Konektor pro 

zapojení zdroje signálu 
linkové úrovně 

6. CHARGING: Kontrolka 
dobíjení. 

7. USB: USB port 
8. ON/OFF: Hlavní vypínač 
 
 
 
9. LED displej: Zobrazuje provozní 

stav reproboxu. 
10. VOLUME / MULTI: Enkodér 

upravuje hlasitost reproboxu. 
11. STANDBY: Pohotovostní režim  
12. SOURCE: Stisknutím přepnete 

zdroj signálu - BT, LINE, FM, 
USB. 

13. LIGHT FX: Přepíná světelný 
režim - LED1, LED2, LED3, 
LED4, OFF (vypnuto). 

14. X DRIVE: Stisknutím zapnete 
nebo vypnete režim X DRIVE. 

 
 
 
 
 
 
15. I<<: Skok na předchozí skladbu v režimu USB / BT. Stisknutím v režimu FM naladíte předchozí kanál. 
16. PLAY / PAUSE / TWS: Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby. V režimu FM stiskem aktivujete 

automatické vyhledávání stanic. Stisknutím zapnete nebo vypnete režim TWS (True Wireless Stereo). 
17. >>I: Skok na další skladbu v režimu USB / BT. Stisknutím v režimu FM naladíte další kanál. 
18. EFFECTS: Stisknutím tlačítka přepínáte menu - MIC / GUITAR VOLUME, ECHO VOLUME, BASS, TREBLE.  

Význam zobrazení na displeji je následující: 
"2U10" = MIC / GUITER VOL 10, otočením enkodéru VOLUME / MULTI nastavujete hlasitost 0-30. 
"E10" = ECHO VOL 10, otočením enkodéru VOLUME / MULTI nastavujete hlasitost 0-30.  
"b00" = BASS 00, otočením enkodéru VOLUME / MULTI nastavujete zesílení basů -6 až +6 dB. 
"t00" = TREBLE 00, otočením enkodéru VOLUME / MULTI nastavujete zesílení výšek -6 až +6 dB.  

 
 
 



DÁLKOVÝ OVLADAČ 
 
1. STANDBY: Zapíná/vypíná úsporný pohotovostní režim. 
2. Tlačítka 0 až 9: Slouží k okamžitému spuštění přehrávání příslušné 

skladby z USB. Chcete-li například přehrát 12. skladbu v seznamu 
skladeb na USB, stiskněte tlačítko 1 a poté tlačítko 2. 

3. VOL-: Snížení hlasitosti 
4. I<< / CH-: Skok na předchozí skladbu v režimu USB / BT. Stisknutím 

v režimu FM naladíte předchozí kanál. 
5.: >II: Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby. V 

režimu FM stiskem aktivujete automatické vyhledávání stanic. 
6. << / TU-: Rychlé převíjení skladby dozadu v režimu vstupu USB. 

Stisknutím v režimu FM zvolíte naladěný kanál. 
7. >> / TU +: Rychlé převíjení skladby dopředu v režimu vstupu USB. 

Stisknutím v režimu FM zvolíte naladěný kanál. 
8. >>I / CH +: Skok na další skladbu v režimu USB / BT. Stisknutím v 

režimu FM naladíte další kanál. 
9. VOL +: Zvýšení hlasitosti 
10. MUTE: Stisknutím zapnete / vypnete režim MUTE (zatlumení). 
11. REPEAT: V režimu USB přepíná režim opakovaného přehrávání. 
12. SOURCE: Přepíná zdroj signálu - BT, LINE, FM, USB. 
 
Připojení a spárování Bluetooth 
 

• Vypněte všechna dříve spárovaná (propojená) Bluetooth zařízení. 
• Zapněte funkci Bluetooth v telefonu nebo hudebním přehrávači. 
• Zapněte přístroj a přepněte jej do režimu Bluetooth. Blikající modré světlo BT na LED displeji indikuje režim spárování. 
• Na telefonu nebo hudebním přehrávači zadejte vyhledání zařízení Bluetooth. 
• Ze seznamu vyhledaných Bluetooth zařízení vyberte GEMINI GLS-550 nebo GLS-880. 
• Zvolte OK nebo YES pro spárování přístroje s telefonem nebo hudebním přehrávačem. 
• Pokud je přístroj proti spárování blokován, zadejte přístupové heslo 0000. Trvale svítící modrá kontrolka indikuje 

úspěšné připojení. 
 
Režim TWS (True Wireless Stereo) 
 

1. Zapněte 2 reproboxy a u obou nastavte režim vstupu na Bluetooth. 
2. Stiskněte tlačítko „>II“ na reproboxu a přidržte je 2 sekundy. Zobrazí se "t oN". Pokud se na displeji zobrazí "bL", nebo 

je z jiného zařízení slyšet tón, je nastaven režim TWS. 
3. Na telefonu nebo hudebním přehrávači zadejte vyhledání zařízení Bluetooth. Ze seznamu vyhledaných Bluetooth 

zařízení vyberte GEMINI GLS-550 nebo GLS-880. Zvolte OK nebo YES pro spárování přístroje s telefonem. Trvale svítící 
modrá kontrolka indikuje úspěšné připojení. Po připojení můžete přehrávat hudbu z mobilního telefonu. 

4. Stiskněte tlačítko „>II“ na reproboxu a přidržte je 2 sekundy. Zobrazí se "t oF" (režim TWS je vypnut). 
 
Baterie 
 

V režimu AC (napájení ze sítě 230V) se baterie automaticky nabíjí. Pomalu blikající červená kontrolka indikuje nabíjení. Po 
úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka. 
V režimu DC (napájení z baterie) indikuje zelená kontrolka plně nabitou baterii, zatímco pokud je úroveň nabití baterie 
nízká, svítí červená kontrolka (baterie musí být okamžitě dobita, jinak se reproduktor vypne). 
 

Specifikace  Kmitočtový rozsah  30 Hz až 20 kHz 
Napájecí zdroj  100-240 V~, 50 / 60Hz 
Příkon    80 W (GLS-550); 100 W (GLS-880) 
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