
 

 

                                     

 

 

CD a MP3 přehrávač                            
pro děti Bobby Joey          

 

Obj. č.: 119 42 87 

 

 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup CD a MP3 přehrávače pro děti X4-Tech Bobby Joey.  

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! 
  

 

Účel použití 
CD a MP3 přehrávač pro děti je určen k přehrávání hudby z audio CD, USB a SD karet.  
Děti s přehrávačem mohou zpívat své oblíbené písničky a zabudovaný mikrofon zesílí prostřednictvím 
reproduktorů jejich hlas. Přehrávač není vybaven funkcí nahrávání.  

 

Rozsah dodávky 
CD a MP3 přehrávač 
Sada nálepek 
Návod k použití 

 

 

 

 

Bezpečnostní předpisy 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte do CD a MP3 přehrávače pro děti 
žádné zásahy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám, 
přímému slunečnímu záření či zdrojům tepla jako jsou radiátory nebo oheň, vibracím, otřesům a přímému 
mechanickému namáhání. 
S CD a MP3 přehrávačem zacházejte opatrně, i pád z malé výšky může způsobit jeho poškození. 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti,  
či domácí mazlíčky, neboť by je mohly spolknout.  

 
  Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let. 
  Nebezpečí udušení malými částmi výrobku! 
  Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem. 
  Vždy tento výrobek skladujte z dosahu dětí mladších 3 let! 
   

Varování před laserovým zářením! 

 

Nezaměřujte laserový paprsek přímo nebo napřímo na reflexní plochy 
(zrcadla) či přímo do očí osob nebo zvířat. Laserové záření může způsobit 
neodvratitelné poškození očí. Při bezkontaktním měření teploty, pokud 
budou v blízkosti nějaké osoby, vypněte laser přístroje. 

 

 

 
 

 

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. 

 

Popis a ovládací prvky 
1   LCD displej 
2   LED kontrolka 
3   OPEN - otevření prostoru pro CD 
4   Prostor pro CD 
5   Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu (nachází se přímo na mikrofonu) 
6   Mikrofon 
7   Prostor pro baterie 
8   MIC VOL – nastavení hlasitosti mikrofonu 
9   PLAY/PAUSE – nastavení pro přehrávání nebo pozastavení 
10         - posunutí na následující skladbu 
11         - posunutí na předchozí skladbu 
12 STOP – zastavení přehrávání 
13 Reproduktor 
14 PROGRAM – nastavení přehrávání konkrétních skladeb / opakování 
15 Sluchátka – vstup pro sluchátka 
16 DC 6 V síťový akumulátor 
17 VOL/ON – zapnutí a vypnutí hlasitosti 
18 Vstup pro USB 
19 Vstup pro SD kartu 
20 Kryt prostoru pro baterie 
21 Šroubek pro připevnění krytu na prostor pro baterie 
22 Tlačítko CD / USB / SD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napájení 
Baterie 
Prostor pro baterie otevřete tak, že nejdřív odšroubujete šroubek a poté sejmete kryt. Vložte 4 baterie typu 
malé mono 1,5 V – baterie nejsou součástí dodávky. Dbejte na správné umístění polarity, které naleznete 
uvnitř prostoru pro baterie označené znaménky plus (+) a mínus (-). Zavřete prostor pro baterie krytem  
a zašroubujte zpět šroubek. 

Síťový adaptér 
Před připojením síťového adaptéru (není součástí dodávky) do elektrické zásuvky se ujistěte,  
že napětí ve Vaší síti odpovídá technickým specifikacím adaptéru. Informace naleznete na štítku.  

• Používejte pouze síťový adaptér 6 V / 600 mA. 
• Síťový adaptér připojte k výrobku pouze pomocí vstupu DC 6V. 
• Jakmile k přehrávači připojíte síťový adaptér, napájení pomocí baterií se automaticky přeruší. 
• Pro napájení CD a PM3 přehrávače používejte pouze doporučený typ síťového adaptéru. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Nesprávné používání síťového adaptéru může způsobit elektrický zkrat. Pravidelně kontrolujte,  
zda není adaptér, jeho pouzdro, kabel nebo jiné části, poškozen. Zjistíte-li poškození, přestaňte 
okamžitě adaptér používat. 

   POZNÁMKA: 
Máte-li jakékoliv pochybnosti o bezpečném používání výrobku (např. z důvodu poškozeného  
zavírání prostoru pro CD, poškození kabelu, síťového adaptéru nebo integrovaného transformátoru), 
přestaňte jej požívat do té doby, dokud nebude odborně zkontrolován a opraven. 

UPOZORNĚNÍ:  
CD a MP3 přehrávač může být napájen pouze síťovým adaptérem 6 V, 5 W AC/DC se záporným 
pólem vnitřního vodiče zástrčky. Použití jiného adaptéru může vést k poškození přehrávače. 
Dbejte při připojování síťového akumulátoru do přehrávače na správné umístění polarit vstupů.  

 

 
 

Použití 
Zapnutí / vypnutí 
Přehrávač zapnete otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček. Na displeji se zobrazí „- -„. 
Přehrávač vypnete otočením stejného knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. 
Displej se zhasne. 
 
Hlasitost 

 UPOZORNĚNÍ:  
Nebezpeční poškození sluchu! Poslech hlasité hudby po delší dobu může vést k poškození sluchu. 
Vyvarujte se hlasitého poslechu a předejděte poškození sluchu! 

Otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost poslechu.  
Hlasitost snížíte otočením stejného knoflíku proti směru hodinových ručiček. 
 
Sluchátka 
Zapojením sluchátek do přehrávače se automaticky vypne odposlech přes reproduktory.  
Hlasitost odposlechu přes sluchátka změníte otočným knoflíkem VOL/ON způsobem, který  
je popsán výše. Maximální hlasitost odposlechu přes sluchátka je omezena. 
 
ZAMEZTE SLUCHOVÉMU POSTIŽENÍ SVÝCH DĚTÍ 
• Při používání sluchátek buďte opatrní! 
• V závislosti na používaných sluchátkách může dlouhodobý/opakovaný hlasitý poslech vést  

k trvalému poškození sluchu! 
• Při používání sluchátek dbejte na to, aby Vaše dítě přehrávač používalo pouze krátkodobě  

a při nízké hlasitosti. Při používání by měly být děti neustále pod dozorem. 
• Nastavte a udržujte příjemnou úroveň hlasitosti. Během delšího používání dochází k tomu,  

že si lidské ucho navykne na určitou hlasitost a začne se mu zdát nedostatečná, proto máme  
většinou potřebu hlasitost pravidelně zvyšovat. Tento postup povede jednoznačně ke sluchovému 
postižení. 

• Čím vyšší nastavíte hlasitost, tím rychleji dojde k poškození sluchu Vašeho dítěte. 
 
 
 
 



 

 

USB, SD karta 
   POZNÁMKA: 

SD karty i USB nosiče musí být naformátovány jako FAT32! Zkopírujte MP3 soubory na SD kartu  
nebo USB. Pokud nejsou jednotlivé skladby očíslovány (01_titul…., 02_titul…), budou skladby 
přehrávány v pořadí, ve kterém byly zkopírovány na nosič. 

Zasuňte USB nebo SD kartu do příslušného otvoru na přehrávači a stiskem tlačítka CD/USB/SD  
vyberte USB nebo SD kartu. Poté pokračujte dle kroků popsaných v podkapitole „Přehrávání CD“. 

   POZNÁMKA: 
Dbejte na to, abyste při kopírování neporušovali autorská práva. Dle platných zákonů je zakázáno  
bez předchozího souhlasu oprávněné osoby kopírovat, přenášet, půjčovat nebo dávat k dispozici 
autorské dílo, které je chráněno autorským zákonem. 

 

Přehrávání CD 
• Zapněte přehrávač otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček. 
• Zvedněte prostor pro CD pomocí úchytu OPEN nacházejícího se na okraji a otevřete ho. 
• Umístěte doprostřed CD nosič tak, aby byla jeho lícová strana otočena směrem nahoru a zavřete 

prostor pro CD. 
• Na LCD displeji se na několik vteřin zobrazí „- -„. Poté se na displeji objeví počet skladeb/stop,  

které jsou na CD. 
• Přehrání zapnete stiskem tlačítka PLAY/PAUSE. Na displeji se zobrazí číslo přehrávané 

skladby/stopy. 
• Upravte hlasitost pomocí otočného knoflíku VOL/ON na libovolnou úroveň. 
• Chcete-li dočasně přerušit / pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. 
• Přehrávání CD zastavíte stiskem tlačítka STOP. 
 

Výběr konkrétní skladby / stopy 
Během přehrávání můžete některé skladby přeskakovat dopředu pomocí tlačítka        nebo dozadu pomocí 
tlačítka       . 
• Vyberte číslo skladby / stopy na přehrávači, zastavte nebo pozastavte přehrávání pomocí tlačítek  

a       a znovu zapněte přehrávání pomocí tlačítka PLAY/PAUSE. 
• Krátkým stiskem tlačítka        přeskočíte na následující skladbu / stopu. Opakovaným stiskem budete 

pokračovat na další skladby na nosiči, dokud se nedostanete na vybranou skladbu / stopu v seznamu 
skladeb, jejíž číslo se objeví na displeji přehrávače. 

• Krátkým stiskem tlačítka       se vrátíte zpět na začátek skladby / stopy, která právě hraje.  
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět na začátek seznamu skladeb.   

 

Přetáčení dop ředu a nazp ět 
Pokud budete držet tlačítko       nebo tlačítko       stisknuté, budete přetáčet přehrávání současné  
skladby dopředu nebo nazpět. Hlasitost přehrávání se při přetáčení ztlumí. 
 

Režim p řehrávání 
• Stiskem tlačítka PROGRAM lze změnit režim přehrávání. Aktuálně nastavený režim přehrávání  

je zobrazen na displeji. 
 

 
 
 
 

 

 

Stiskněte PROGRAM 1x Stiskněte PROGRAM 2x 

Současná skladba se opakovaně 

přehrává. Symbol bliká na 

displeji. 

Skladby ve vybrané složce se 

opakovaně přehrávají. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Programování p řehrávání 
Na přehrávači lze naprogramovat až 20 skladeb, které mohou být přehrávány v konkrétním pořadí. 
1. Stiskněte během přehrávání nebo v režimu zastavení jedenkrát tlačítko PROGRAM, dokud  

se na displeji nezobrazí „00“. 
2. Pomocí tlačítka         nebo       vyberte zvolenou skladbu na nosiči. 
3. Uložte tuto skladbu stiskem tlačítka PROGRAM. Číslo skladby na programovaném seznamu  

se zvýší o jedno a na krátkou dobu se zobrazí na displeji přehrávače. 
4. Opakujte kroky programování 2 a 3 až do výše maximálně 20 skladeb. 
5. Pro přehrání zvoleného seznamu skladeb v naprogramovaném pořadí stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. 
6. Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka STOP. 
7. Je-li přehrávání zastaveno a chcete-li ho znovu obnovit, stiskněte tlačítko PROGRAM a poté tlačítko 

PLAY/PAUSE. 
8. Pokud je přehrávání naprogramovaných skladeb zastaveno, a chcete-li ověřit čísla naprogramovaných 

skladeb v seznamu, stiskněte tlačítko PROGRAM a poté se pohybujte pomocí tlačítek        a      .    
9. Naprogramovanou sekvenci zrušíte tak, že otevřete prostor pro CD nebo vypnete CD přehrávač 

pomocí otočného knoflíku VOL/ON. 
 

Funkce karaoke 
Přehrávač je vybaven dvěma stejnými mikrofony. 
• Zapněte přehrávač otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček. 
• Umístěte CD do prostoru pro CD tak, aby byla jeho lícová strana otočena směrem nahoru  

a zavřete prostor pro CD. 
• Zapněte přehrávání stiskem tlačítka PLAY/PAUSE. 
• Posuňte ovládací tlačítko ON/OFF pro mikrofon do pozice ON (zapnuto). 
• Upravte hlasitost mikrofonu otočením knoflíku MIC VOL na příjemnou úroveň. 
• Nyní můžete začít zpívat do mikrofonu za doprovodu CD. 

UPOZORNĚNÍ:  
Dbejte na to, aby se mikrofon nenacházel příliš blízko reproduktorů – v opačném případě může  
dojít k pískání v reproduktorech. Čím více je nastavena hlasitost mikrofonu, tím vyšší bude citlivost 
reproduktorů a může docházet k rušivým zvukům. 

 

Veřejná hlášení 
Pro tento účel nepotřebujete žádná CD. Stačí, když budete mluvit do mikrofonu a Váš hlas  
se prostřednictvím přehrávače automaticky zhlasí. 
1. Zapněte přehrávač otočením knoflíku VOL/ON po směru hodinových ručiček, aniž byste vkládali  

do přehrávače CD. 
2. Posuňte ovládací tlačítko ON/OFF pro mikrofon do pozice ON (zapnuto). 
3. Upravte hlasitost mikrofonu otočením knoflíku MIC VOL na příjemnou úroveň. 
4. Nyní můžete začít mluvit nebo zpívat do mikrofonu. Mikrofon při používání nepřikládejte příliš blízko 

k ústům, jinak může docházet k rušivým zvukům (pískání v reproduktorech). 

Stiskněte PROGRAM 3x Stiskněte PROGRAM 4x Stiskněte PROGRAM 5x 

Všechny skladby na CD, USB, SD 

kartě se opakovaně přehrávají. 

Všechny skladby na CD, USB, 

SD kartě jsou přehrávány 

náhodně. 

Režim opakování byl 

ukončen. 



 

 

Čištění a údržba 
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, suchý hadřík bez žmolků. V případě většího znečištění 
pouzdra použijte navlhčený hadřík s trochou jemného čisticího přípravku.  Pro čištění nepoužívejte 
žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly výrobek poškodit. 

 

Manipulace s CD 
Při manipulaci s CD se nedotýkejte té strany, na které je zachycena hudba. CD  
uchopte za okraje tak, abyste se nedotýkali plochy disku, případně se na ni nedostaly 
vaše otisky. Na plochu CD nic nelepte (izolepu, post-it bločky). 
 
 
 

Skladování CD 
Po přehrání zvoleného CD ho vraťte zpět do příslušného obalu. CD nevystavujte přímému slunečnímu 
záření, zdrojům tepla nebo vysokým teplotám. Nenechávejte CD v autě, na které svítí přímé Slunce. 
 

Čišt ění CD 
Otisky prstů a prach na CD mohou být při přehrávání příčinou špatné kvality zvuku. Před použitím CD 
v přehrávači setřete pečlivě otisky i prach čistým hadříkem. Při čištění pohybujte hadříkem od středu CD 
směrem k okrajům tak, jak je znázorněno na obrázku. 

 

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! 

Technické údaje 
 

Napájení:   4 baterie malé mono 1,5 V, baterie nejsou součástí dodávky 
AC/DC síťový akumulátor: 230 V / 50 Hz / DC 3V, 600 mA, není součástí dodávky 
Rozměry:    260 x 210 x 90 mm (š x v x h) 
Hmotnost:   cca 885 g (bez baterií) 
    cca 1160 g (s bateriemi) 
Sluchátka:   maximální hlasitost je limitována 
CD:    přehrávání CD, CD-R,  MP3 
Antishock:   30 vteřin 
USB: přehrávání formátu MP3, hlasitost musí být naformátována jako FAT32, 

kapacita max 32 GB 
SD karta: přehrávání formátu MP3, hlasitost musí být naformátována jako FAT32, 

kapacita max 32 GB 
Laserový paprsek: třída 1 
 

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!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                      VVAL/12/2015 

 


