
Charge AK102 
Uživatelský manuál 

PÉČE O BATERII: 
 U lithium-ionových baterií je známo že stárnou a ztrácí kapacitu i přes jejich nepoužívání.
 Skladujte a používejte je při nižších teplotách (5-15°C). S rostoucí teplotou životnost klesá.
 Zchlazení na -35°C životnost nenaruší. Vnitřní elektrolyt ale zmrzne okolo −40°C.
 Nenechávejte zbytečně dlouho plně nabité nebo úplně vybité baterie stát.
 Neudržujte je stále při 100% nabití. Ideální je udržovat akumulátor mezi 20%-80% kapacity. Při 40%

nabití je životnost zhruba 3x delší. 
 Nevybíjejte do úplného vybití.
 Dlouhodobé vybití vede k jejímu zničení.
 S hloubkou vybíjení (DoD) se životnost baterie snižuje. Občasné vybíjení, které je často doporučováno,
rekalibruje sice indikátor nabití, ale životnosti baterie neprospívá. Pokud zařízení jeví známky poškození 
vnějšího krytu (či jiné) nepoužívejte jej a okamžitě zašlete k reklamaci.  
 Pokud je nějakým způsobem poškozena baterie (i při nedbalém přebíjení baterie více jak 8 hodin

dochází k jejímu poškození) hrozí nebezpečí požáru či výbuchu.  
V souvislosti s požáry lze definovat několik základních situací, které mohou vést ke vniku požáru a v 
extrémních případech i k výbuchu. Jedná se především o počínání v rámci nedbalostního jednání, kdy jsou 
porušovány zásady uvedené v návodu (užívání mechanicky poškozených článků, neodborné nabíjení 
akumulátorů, nabíjení nenabíjecích článků, vystavování nepříznivým podmínkám – teplota, vlhkost, korozivní 
prostředí apod.) Přístroj nedisponuje regulací nabíjení! Nenechávejte jej nabíjet ze sítě déle než 8 hodin. 
Mohlo by dojít k nevratnému poškození baterie, na které se nevztahuje záruka. Uživatel se tímto vystavuje 
riziku požáru. 

ZAPÍNÁNÍ A REŽIM: 
Pro zapnutí reproduktoru podržte tlačítko ZAP/VYP. 
Při zapnutí je vždy automaticky aktivní režim Bluetooth. Tlačítkem MODE, přepnete na režim FM 
rádia. Opětovným stiskem tlačítka MODE, přepnete na režim AUX (pokud je připojeno nějaké 
zařízení).   
Pro vypnutí reproduktoru opět stiskněte tlačítko ZAP/VYP



REŽIM BLUETOOTH: 
1. Po zapnutí reproduktoru je aktivní režim Bluetooth.
2. V mobilním telefonu, tabletu, pc přejděte do nastavení Bluetooth a v seznamu zařízeních se
připojte k reproduktoru, který je pod názvem „AK102“ (název se může lišit dle dodávky) 

FM REŽIM: 

1. Po zapnutí reproduktoru je aktivní režim Bluetooth
2. Pro přechod do FM režimu stiskněte tlačítko MODE

3. Krátkým stiskem tlačítka Play/Pause  spustíte automatické vyhledávání stanic 

4. Stanice, které budou nalezeny se budou postupně ukládat. 

5. Jakmile je vyhledávání stanic ukončeno, můžete tlačítky + a -  přepínat 
mezi uloženými stanicemi 
6. Radio disponuje pamětí na poslední přehrávanou stanici

AUX REŽIM: 
K tomu abyste mohli připojovat zařízení přes AUX je zapotřebí dokoupit si AUX kabel  viz. Obrázek níže. Na trhu 
jsou v nabídce různé délky a různé tloušťky (odráží se tak kvalita 
přenášeného zvuku), součástí balení je základní AUX kabel pro vyzkoušení.
Kabel seženete v jakémkoliv hypermarketu, supermarketu v oddělení Elektro, 
případně přímo v prodejnách elektroniky. 

1. Propojte zařízení s reproduktorem pomocí AUX kabelu
2. Zapněte reproduktor
3. Reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX
4.  Pokud nedojde k automatickému přepnutí do režimu AUX stiskněte

tlačítko MODE opakovaně dokud se  v tomto režimu nebudete nacházet. 
5. Nyní můžete přenášet zvuk/hudbu ze zařízení přímo do reproduktoru

UPOZORNĚNÍ: Výrobce není povinen informovat o změnách na výrobku, jako jsou změny vzhledu 
tlačítek, jejich uspořádání, přibaleném příslušenství a jiných. Není v našich silách tyto změny 
postřehnout, proto je tento manuál přizpůsoben pouze aktuální dodávce. Nejedná se o důvod 
k reklamaci výrobku, jeho kvalita vždy odpovídá té původní a pouze nás stačí o této změně 
informovat pro její zavedení do manuálu. 




