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Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup reproduktoru do koupelny Aquapod BT. 
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! 
 
 
 

Rozsah dodávky 
 
� Boompods Aquapod 
� Držák na kolo 
� Přísavný držák 
� Karabina 
� Poutko pro nošení 
� Nabíjecí USB kabel 
� Návod k obsluze 
 

 
 

Popis a ovládací prvky 
 

 
 

1. Nabíjecí Port připojení mikro USB 8. Připojení poutka 
2. Násada přísavky 9. Připojení na kolo 
3. Přísavka 10. Vodotěsný reproduktor 
4. Snížení hlasitosti / skok dozadu 11. Mikrofon 
5. Play/Pause a přijetí/odmítnutí hovoru 12. LED kontrolka 
6. Tlačítko ON/OFF/Párování 13. Montážní destička na kolo 
7. Zvýšení hlasitosti / skok dopředu 14. Vstup mikro USB 
 

 
 

Připojení k Bluetooth 
 

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (6), dokud neuslyšíte oznámení „Power on“ a následně „Pairing“. 
Poté vyhledejte v seznamu dostupných Bluetooth zařízení na svém zdrojovém zařízení položku 
„aquapod“, vyberte ji k připojení a počkejte, dokud se neozve „Aquapod connected“.  
Nyní je reproduktor připojen a připraven k přehrávání hudby a přijatých hovorů z telefonu. 
Pokud chcete reproduktor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (6), dokud neuslyšíte 
oznámení „Power off“.  
Pokud během přehrávání dojde k výpadku napájení nebo se vzdálíte mimo dosah Bluetooth signálu, 
ozve se z reproduktoru oznámení o odpojení „Aquapod disconnected“. V takovém případě můžete 
buď stisknout tlačítko ON/OFF (6), aby se reproduktor znovu připojil, nebo stiskněte a podržte tlačítko 
Play/Pause (5), aby se aktivoval režim párování a spojení se obnovilo. 



Připojení audio kabelem 
 

Připojte 3,5 mm konektor audio kabelu k externímu zdroji přehrávání a druhý konec kabelu  
do zdířky mikro USB (15) na spodní straně reproduktoru (14).  

 
V tomto režimu bude hlasitost slabší a váš reproduktor přestane být vodotěsný.  
 

 

Nabíjení akumulátoru 
 

Pokud vám reproduktor oznámí, že do vybití akumulátoru zbývá 30 minut „30 minutes remaining“,  
je čas akumulátor dobít. Otevřete gumový kryt vstupu mikro USB (14) a připojte USB konektor (16) 
k počítači, nebo ho zapojte do USB zdířky jiného napájecího zdroje. Jakmile se reproduktor úplně 
nabije, červená LED kontrolka (12) zhasne. Pokud chcete během nabíjení poslouchat hudbu, připojte 
nejdříve reproduktor k zdroji přehrávání a poté ho začněte nabíjet. 

 
Vstup mikro USB (14) se musí po dokon čení nabíjení bezpe čně zavřít,  
aby se do n ěj nedostala voda nebo n ějaká ne čistota.  
 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bluetooth 
reproduktoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek 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 veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 
 
 
 
 

Bluetooth reproduktor nevyžaduje žádnou 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 povrch a pouzdro reproduktoru.  
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

 

 

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. 

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 
 

Verze Bluetooth: 4.0 
Odběr proudu v pohotovostním režimu ≤ 200 µA 
Provozní napětí 2,7 – 4,2 V DC 
Nabíjecí proud 300 mA, 5 V DC (svítí červená LED kontrolka) 
Ochrana reproduktoru IPX7  
Výkon reproduktoru 3,5 W 
Citlivost mikrofonu -48 dB ±3 dB (všesměrový) 
Odstup signál – šum ≥70 dB 
Přenosová frekvence 2,4 – 2,480 GHz 
Napájení Integrovaný akumulátor Li-Pol 550 mAh, 3,7 V 
Doba do úplného nabití 2 hod. 
Délka provozu v pohotovostním režimu ≥ 2000 hodin 
Doba přehrávání Až 5 hod. (při hlasitosti na 70%)) 
Dosah přenosu Max. 10 m (v přímé viditelnosti) 
Rozměry (Š x V x H): 90 x 90 x 35 mm 
Hmotnost: 105 g 
 

 
 

 
 
 

Záruka 
 

Na Bluetooth® reproduktor do koupelny Boompads Aquapod BL 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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