
     
 
 

HIFI Stereo zesilovač ATM 6500BT  											  
s funkcí Bluetooth a Karaoke  
 
 
 
 
 
 

Obj. č.: 142 31 69 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HIFI zesilovače LTC s funkcí Bluetooth a Karaoke.  
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Vlastnosti 
 

� Vstup pro USB a SD kartu 
� Displej Spectrum Screen 
� 2 x vstup pro mikrofon s ovládáním hlasitosti a ozvěny 
� FM tuner 
� Funkce Bluetooth 
 
 
 
 

 
 
 
 

Popis čelního panelu 
 

 
 

POWER: Stisknutím se zesilovač zapíná a vypíná. 
Play/Pause & Scan : Stisknutím tohoto tlačítka přehráváte signál z USB/SD karty a Bluetooth.  
Dalším stiskem se přehrávání pozastaví. V režimu tuneru stiskněte toto tlačítko pro naladění všech 
dostupných stanic od nejnižší po nejvyšší kmitočet.  
Previous : Stiskněte toto tlačítko pro návrat na začátek poslouchané skladby nebo pro přechod  
na předchozí skladbu. 
Next : Stiskněte toto tlačítko pro přechod na následující skladbu. 
Repeat/Random : Stiskem tohoto tlačítka vyberete některý z režimů opakování (REPEAT ONE – 
jednou, REPEAT ALL – opakování všech, RANDOM – přehrávání v nahodilém pořadí). Jako výchozí 
režim je nastaveno opakování všech skladeb. 
Input : Stisknutím tohoto tlačítka střídáte jednotlivé vstupy. 
USB: Port pro připojení USB flash disku. 
SD: Zde se připojuje SD karta. 
DELAY : Tímto knoflíkem se nastavuje prodleva mikrofonu. 
EQ MODE: Tímto tlačítkem procházíte přednastavené režimy ekvalizéru. 
Audio Function : Tímto tlačítkem přepínáte ovládání basů, výšek a master hlasitosti. 
MIC1 & MIC2: Zdířky pro připojení mikrofonů. 
MIC1 VOL: Tímto knoflíkem ovládáte hlasitost mikrofonu 1. 
MIC2 VOL: Tímto knoflíkem ovládáte hlasitost mikrofonu 2. 
MIC Treble : Knoflík pro ovládání výšek mikrofonu. 
MIC Bass : Knoflík pro nastavení basů na mikrofonu. 
ECHO: Nastavení echa. 
Master Volume : Ovládání master hlasitosti. 
 

Obsluha 
 

Umístěte zesilovač někam doprostřed audio systému. 
K svorkám plus (+) a mínus (-) na zadní straně zesilovače připojte reproduktory (červený a černý). 
Prostorové reproduktory připojte do vstupů Surround. Funkce prostorového zvuku funguje,  
jen pokud připojíte prostorové reproduktory.  
Připojte do příslušných zdířek audio signál a dodržte přitom správnou polaritu. 
Zapojte napájecí kabel a po zkontrolování všech komponentů zapněte zesilovač. 
Zapněte zdroj audia a nastavte master hlasitost na požadovanou úroveň. 
Karaoke: Zapojte mikrofony do zdířek MIC1 a MIC2 na čelním panelu. Předtím než použijete mikrofon, 
ještě se ubezpečte, že je vypnutý a že knoflík pro nastavení jeho hlasitosti je nastaven na minimum. 
Zapojte mikrofon, zapněte ho a pomalým otáčením nastavte hlasitost a echo. 
Pokud nebudete zesilovač používat, vypněte jej a odpojte od napájení. 
 
Zdroje zvuku a jejich p řipojení 
 

� Připojte DVD přehrávač nebo CD přehrávač do vstupu AUDIO INPUT, nebo můžete paměťovou 
jednotku USB připojit k USB portu, nebo vložit SD kartu do otvoru pro kartu, nebo aktivovat funkci 
Bluetooth na svém chytrém telefonu. 

� Stisknutím tlačítka INPUT vyberte aktivní zdroj signálu, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj 
zvuku. 

� K práci se soubory na připojené paměťové jednotce použijte funkci MP3 CONTROL. 
� Pokud chcete na tomto přístroji používat funkci karaoke, zapojte do zdířek MIC1 a MIC2 jeden, 

nebo dva mikrofony. Jejich signály se také objeví na signálním výstupu. 



Připojení Bluetooth 
 

Přístroj ATM6500BT je viditelný, jen když se zvolí vstupní režim Bluetooth. Když jste na ATM6500BT 
vybrali vstupní režim Bluetooth, aktivujte funkci Bluetooth na chytrém telefonu a v seznamu 
dostupných zařízení vyberte ATM6500BT. Po vyhledání se obě zařízení spárují bez potřeby zadávat 
kód. 
 

Zadní panel 
 

 
 
Power supply : Připojení napájecího kabelu. 
Main Speakers Outputs : Připojte zde reproduktory, které budou přijímat signál z ATM6500BT. 
SURROUND SPEAKER OUTPUTS : Do těchto výstupů se připojují prostorové reproduktory. 
Prostorový zvuk funguje jen za předpokladu, že se připojí všechny prostorové reproduktory. 
DVD Input : K tomuto vstupu se připojí DVD, CD, nebo jiný pasivní signál. 
AUX Input : K tomuto vstupu se připojí DVD, CD, nebo jiný pasivní signál. 
FM Antenna : Zdířka pro připojení FM antény. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zesilovače. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

Zesilovač nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně  
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla  
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.  

 
Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 
 
 
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Technické údaje  
 

Výstupní výkon: 2 x 50 W + 3 x 20 W 
Provozní napětí: 220 – 240 V AC; 50/60 Hz 
Frekvenční odezva: 20 – 20 000 Hz 
Vstupní citlivost: 450 mV 
Poměr Signál / Šum (S/N): ≥76 dB 
Impedance: 8 Ω 
Vstupní citlivost mikrofonu: 20 mV 
Rozměry: 430 x 270 x 120 mm 
Čistá hmotnost: 4,2 kg 
Hrubá hmotnost: 5,5 kg 
 

 
Záruka 
 

Na HiFi stereo zesilovač ATM6500BT s funkcí Bluetooth a Karaoke poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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