
Uživatelský návod Xvive U2 – Bezdrátový kytarový systém 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

Před použitím U2 si pečlivě přečtěte návod na použití. 

1. Dodržujte všechna nařízení uvedená v manuálu U2. 

2. Neprovádějte žádné servisní zásahy, kromě těch, které jsou uvedeny v uživatelském 

návodu. Odborný servisní zásah je vyžadován vždy, pokud došlo k: 

- zatečení tekutiny či zapadnutí předmětu do přístroje 

- přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti 

- přístroj nefunguje normálně nebo se jeho výkon výrazně změnil 

- došlo k pádu přístroje a k jeho poškození. 

3. Neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače nebo jiná 

zařízení emitující teplo. 

4. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody. 

5. Čištění provádějte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, odlakovače ani 

jiné chemické látky k čistění přístroje, mohlo by dojít k poškození jeho povrchu. 

6. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. 

7. Delší poslech při vysoké úrovni hlasitosti může způsobit trvalé poškození vašeho sluchu 

 

Specifikace 

 Dosah signálu cca 30m* 

 Přenosová frekvence 2,4 GHz ISM celosvětově 

 Rozsah audio frekvence 20 - 20.000 Hz, +1dB/-3dB 

 Maximální SPL 103 dB (A měření) 

 Celkové harmonické zkreslení méně než 0,05% (1kHz@-10dBFS) 

 Provozní teplota -10°C až +50°C 

 Latence menší než 6ms  

 Vzorkovací frekvence 24 bit/48 kHz, nekomprimované digitální vysílání 

 Indikace nabití baterie 

 Životnost baterie 4-5 hodin 

 Včetně dvojitého napájecího kabelu s USB konektorem. 

 * Poznámka: Aktuální dosah závisí na prostředí, včetně odrazů, interferencí a 
pohlcování signálu. 

 

 

 

 

 

 

 

Základní ovládání 

❶ Vypínač – posunutím zapnete nebo vypnete vysílač/přijímač. 

❷ LED indikátor zapnutí/baterie – Stále červeně svítí, pokud je přístroj zapnutý. 
Červeně bliká, pokud jsou baterie vybité, přístroj dobijte. Během dobíjení indikátor 
nebliká a zhasne po úplném nabití. 

❸ Volba kanálu – Nastavte shodně na vysílači a přijímači. 
Dvojitý stisknutím aktivujete nastavení kanálu, podle obrázku 
nastavte odpovídající kanál. Indikátor AUDIO signalizuje 
počtem modrých bliknutí volbu kanálu (1-4). 

❹ LED indikátor AUDIO vysílače – Při zapnutí signalizuje počtem modrých bliknutí 
nastavený kanál.  

❺ LED indikátor AUDIO přijímače – Při zapnutí signalizuje počtem modrých bliknutí 
nastavený kanál. Pokud jsou vysílač a přijímač nastaveny na shodný kanál a je dobrá 
úroveň přenášeného signálu, LED indikátor svítí stále modře, pokud je úroveň 
přenášeného signálu špatná, trvale bliká modře. 

❻ USB konektor pro napájení – Použijte napájecí adaptér s konektorem USB a 
parametry 5V/ 
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