Popis a ovládací prvky

1. Vypínač | Tlačítko Mode
2. USB připojení
3. Regulátor hlasitosti
4.
Předchozí titul
5.
Režim přehrávání nebo pauzy
6.
Následující titul
7. LED napájení
8. LCD displej
9. Program | Režim přehrávání a seznamy
pro přehrávání
10. Tlačítko Bluetooth Pairing, tlačítko Stop
11. LED osvětlení | LED zapnutí/vypnutí,
výběr barvy
12. Ovladače hlasitosti mikrofonu
13. Regulátor ozvěny
14. Víko CD
15. Otevření víka CD
16. Mikrofony
17. Zapnutí/vypnutí mikrofonů
18. Držáky mikrofonů | zapustitelné do pláště
19. Přípojky sluchátek 3,5 mm
20. Přípojky mikrofonů 3,5 mm
21. Síťová přípojka micro USB 5 V DC
22. Přípojka Line-In
23. Slot na SD kartu
24. GS síťový adaptér
25. Kabel Line-In

Dětský CD přehrávač Bobby Joey Jam Box

Obj. č.: 176 26 69

Obj. č.: 176 26 70
Účel použití
Přehrávač X4-TECH Bobby Joey Jam Box slouží k přehrávání audio CD, USB paměťových zařízení, SD karet
a také přes Bluetooth a Line-In ve vnitřních prostorách. Přístroj disponuje funkcí paměti, díky níž si například
pamatuje poslední přehrávané místo při poslechu mluveného slova.
Prostřednictvím mikrofonů mohou být hlasy Vašich dětí zesíleny a reprodukovány společně s hudbou
prostřednictvím reproduktorů.
Vážený zákazníku,

Přístroj není vybavený funkcí nahrávání.

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětského CD přehrávače Bobby Joey Jam Box.
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.

Rozsah dodávky
Bobby Joey Jam Box | 2 odnímatelné mikrofony | USB GS
Síťový adaptér | Kabel Line-In | Sada samolepek | Návod k obsluze

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
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Funkce Bluetooth

Napájení

•
•

Napájení bateriemi
•
•

Přístroj disponuje integrovaným akumulátorem, který lze napájet přes přiložený síťový adaptér.
Stav baterie a stav nabití můžete odečíst z LCD displeje. Úplné nabití akumulátoru trvá asi 4 hodiny.
Doba přehrávání činí asi 4 hodiny, v závislosti na zvolené hlasitosti.

Provoz se síťovým adaptérem
Přístroj se smí provozovat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
Připojení jiného síťového adaptéru může přístroj poškodit.
•

Zapojte nabíječku do vstupní zdířky micro USB 5 V DC. Jakmile síťový adaptér připojíte,
začne se akumulátor automaticky nabíjet. Ukazatel stavu baterie na displeji zobrazuje příslušný stav nabití.

•
•
•
•
•
•

Přístroj zapněte dlouhým stisknutím vypínače. Aktivujte Bluetooth na Vašem smartphonu/tabletu.
Opakovaně krátce stiskněte vypínač na přístroji, dokud nebude navolený režim Bluetooth.
Na displeji bliká „BT“.
Na přístroji podržte stisknuté tlačítko Bluetooth Pairing.
Současně pomocí smartphonu/tabletu hledejte Bluetooth zařízení v blízkosti.
Tlačítko Bluetooth Pairing na přístroji uvolněte, jakmile se Vám v seznamu zařízení na Vašem
smartphonu/tabletu objeví „Jam Box“.
Vyberte „Jam Box“. Produkt a přehrávající médium jsou nyní spárované a připravené k přehrávání.
Prostřednictvím smartphonu/tabletu vyberte požadovanou hudbu.
Má-li být po vypnutí funkce Bluetooth znovu vytvořeno spojení, i když už jsou zařízení spárovaná,
znovu stiskněte tlačítko Bluetooth na přístroji, dokud nebude vytvořeno spojení.

Přehrávání CD
•
•

Uvedení do provozu
Zapnutí/vypnutí
Přístroj zapněte dlouhým stisknutím vypínače. Rozsvítí se displej. Chcete-li přístroj vypnout, znovu déle
stiskněte vypínač. Krátkým stisknutím vypínače můžete přepínat mezi požadovanými režimy přehrávání.
Na displeji se Vám zobrazuje zvolený režim:
CD
= přehrávání CD
USB
= přehrávání z USB paměťového zařízení
CARD
= přehrávání z SD karty
BT
= přehrávání přes Bluetooth
LINE IN
= přehrávání přes kabel Line-In
Hlasitost / hlasitost mikrofonu / regulátor ozvěny
Abyste se vyhnuli poškození sluchu, neměli byste poslouchat delší dobu při vysoké hlasitosti!
Otočte ovladačem doprava, chcete-li zvýšit hlasitost / efekt ozvěny.
Otočte ovladačem doleva, chcete-li snížit hlasitost / efekt ozvěny.
Sluchátka
Po připojení sluchátek přes 3,5mm konektor se reproduktory vypnou. Hlasitost lze nastavit ovladačem hlasitosti.
OCHRANA SLUCHU VAŠICH DĚTÍ
•
•
•

•

V závislosti na použitých druzích sluchátek lze dosáhnout vysoké úrovně hlasitosti, která může při
dlouhodobém používání vést k trvalému poškození sluchu!
Na dítě byste přitom měli trvale dohlížet a je nutné zajistit, aby dítě používalo sluchátka pouze po krátkou
dobu a aby je nepoužívalo při vysoké hlasitosti.
Na začátku používání nastavte příjemnou hlasitost a udržujte ji. Protože si sluch v průběhu času na určitou
úroveň hlasitosti zvykne a protože citlivost vnímání hlasitosti klesá, člověk má sklony k pravidelnému zvyšování
hlasitosti. Tento postup nicméně neodmyslitelně vede k poškození sluchu.
Čím vyšší je hlasitost, tím rychleji se může sluch dítěte poškodit.

Provoz USB/SD/Line-In
SD karty / USB paměťová zařízení musejí být naformátovaná ve formátu FAT32! Nahrajte na SD kartu /
USB paměťové zařízení soubory MP3. Pokud nejsou názvy skladeb opatřené čísly (01_skladba…,
02_skladba…), budou skladby přehrány v pořadí, ve kterém byly na médium nakopírovány.
Zapojte USB paměťové zařízení, SD kartu nebo kabel Line-In do k tomu určené zdířky a krátce stiskněte vypínač,
abyste zvolili příslušný režim. Poté postupujte dále, jak je uvedeno v kapitole „Přehrávání CD“, počínaje bodem 4.
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•
•
•
•
•

Přístroj zapněte dlouhým stisknutím vypínače.
Otevřete víko CD lehkým stiskem na 4 bodech na víku CD. Vložte CD potiskem nahoru na osu vřetena
a zavřete víko CD.
Vyberte režim CD krátkým stisknutím vypínače.
Na displeji několik sekund bliká nápis „READING“. Kvůli interní paměti může trvat 30–60 sekund,
než se CD začne přehrávat. Následně se zobrazí celkový počet stop a také doba přehrávání CD.
Automaticky se spustí přehrávání.
Stiskněte
pro pozastavení přehrávání nebo opětovné spuštění stopy.
Chcete-li přehrávání ukončit, stiskněte 1x krátce tlačítko Bluetooth Pairing.
Hlasitost nastavte otáčením ovladače hlasitosti na příjemnou úroveň.

Volba určité stopy
Během přehrávání můžete pomocí
nebo
přeskočit na následující nebo předchozí stopu.
Zvolte stopu v režimu přehrávání, zastavení nebo přerušení pomocí
nebo
a spusťte přehrávání pomocí
Krátkým stisknutím tlačítka
přeskočte na následující stopu. Toto tlačítko můžete stisknout i opakovaně,
dokud se na displeji neobjeví požadovaný titul.
Krátkým stisknutím tlačítka
se vrátíte zpátky na začátek aktuálního titulu.
Chcete-li skočit zpátky o jeden nebo více titulů, stiskněte tlačítko
opakovaně.
Rychlé přetáčení vpřed/vzad
Podržte
nebo , chcete-li stopu rychle přehrát vpřed nebo vzad. Přitom se hlasitost automaticky sníží.
Funkce audioknihy
Přístroj disponuje funkcí paměti, díky níž si například pamatuje poslední přehrávané místo při poslechu
mluveného slova a přehrávání pak může pokračovat přesně od tohoto místa.
Médium se tak začne přehrávat od naposledy přehrávané stopy, tedy ne od 1. stopy.
Režimy přehrávání
Stisknutím tlačítka Program
můžete přepínat režimy přehrávání CD.
1x stisknout (REP ONE): Aktuální stopa se nekonečně opakuje.
2x stisknout (REP ALL): Aktuální CD se nekonečně opakuje.
3x stisknout (OFF): Aktuální CD přehraje 1x všechny stopy a pak se přehrávání zastaví.
Naprogramované přehrávání
•
•
•
•
•
•

Můžete si naprogramovat až 20 skladeb pro přehrávání v libovolném pořadí.
Chcete-li skladbu zastavit, stiskněte během přehrávání jednou tlačítko Bluetooth Pairing.
Následně jednou stiskněte tlačítko Program. Na displeji se objeví nápis „PROG“.
a
můžete vybrat požadovaný titul.
Pomocí tlačítek
Znovu jednou stiskněte tlačítko Program – tím titul uložíte v pořadí pro přehrávání.
Opakujte bod 3 a 4, dokud nepřidáte na seznam pro přehrávání celkem 20 titulů.
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•
•
•

Následně stiskněte tlačítko Play a spusťte přehrávání.
Chcete-li naprogramovaný titul přehrát znovu, stiskněte během přehrávání tlačítko Program a zvolte
„REP ONE“ nebo „REP ALL“, jak je popsáno v kapitole „Režimy přehrávání“.
2x stiskněte tlačítko Bluetooth Pairing, chcete-li naprogramovaný seznam pro přehrávání opět smazat.
Na displeji se zobrazí „PROG“.

Funkce karaoke
Přístroj je vybavený dvěma rovnocennými, snímatelnými mikrofony.
•
•
•
•
•
•
•
•

Přístroj zapněte.
Zvolte případně požadované médium pro přehrávání a zapněte je tak, jak je popsáno v předchozí kapitole.
Mikrofony lze používat i bez hudebního doprovodu.
Zvolte za tím účelem režim přehrávání, ke kterému v daném okamžiku není připojený žádný datový nosič,
nebo stáhněte hlasitost na minimum.
Posuňte přepínač ON/OFF na mikrofonu nahoru a tím mikrofon zapněte.
Hlasitost mikrofonu nastavte otáčením ovladače hlasitosti mikrofonu na požadovanou úroveň.
Nyní můžete do mikrofonů zpívat nebo mluvit za doprovodu hudby z CD.
Uchycení mikrofonů lze zapustit do pláště přístroje. Doporučujeme Vám, abyste je během hraní měli zasunutá.

Skladování CD
Poté, co jste si CD přehráli, vložte je do příslušného obalu. Datový nosič nevystavujte přímému slunečnímu
záření nebo zdroji tepla. Nenechávejte datový nosič ležet ve vozidle, kde by mohl být vystaven přímému
slunečnímu záření.
Čištění CD
Otisky prstů a prach, který ulpěl na CD, mohou způsobit zhoršení kvality zvuku během přehrávání.
V takovém případě je můžete vyčistit čistým hadříkem. Otírejte vždy směrem zevnitř ven.

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.

Dbejte na to, abyste se s mikrofonem příliš nepřiblížili k reproduktoru, protože jinak vznikne akustická
zpětná vazba (pískání v reproduktorech). Čím výše je nastavená hlasitost mikrofonu, tím vyšší je jeho
citlivost, pokud jde o zpětnou vazbu.

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!

LED osvětlení
Přístroj je vybavený integrovaným LED osvětlením, které se ovládá příslušným tlačítkem
•
•
•
•
•

.

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

Přístroj zapněte.
Při stisknutí tlačítka osvětlení se osvětlení aktivuje:
Stiskněte 1x: Osvětlení svítí modře
Stiskněte 2x: Osvětlení svítí zeleně
Stiskněte 3x: Osvětlení svítí červeně

Šetřete životní prostředí!

Recyklace

Stiskněte 4x: Osvětlení je vypnuté
•

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

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje.
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 veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
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.
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 přístroje.
Zacházení s CD
Nedotýkejte se strany s nahrávkou.
Datový nosič uchopte za jeho hrany, tak aby se na něj nedostaly otisky Vašich prstů.
Na datový nosič nikdy nenalepujte papír nebo lepicí pásku.
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Technické údaje
Napájení
Rozměry
Hmotnost
Sluchátka / přípojka mikrofonu
Formáty

Akumulátor 2 000 mAh 5 V 2 A
Síťový adaptér 5 V 2 A DC USB
21,7 x 20,1 x 12,1 mm
1,45 kg
3,5 mm
CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Bluetooth 4.2
USB 1.1, 2.0, 3.0
SD karta
formáty MP3; datový nosič musí být naformátovaný ve formátu FAT32;
kapacita až 128 GB, podporuje až 99 složek, 8-úrovňový podadresář

Překlad tohoto návodu zajistila společnost 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.
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