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Výrobek je vybaven bezpečnostními
prvky. Pozorně si přečtěte bezpeč-
nostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno 
v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější
potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně
předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje 
před nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění 
elektrickým proudem.

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje
před možným těžkým poraněním 
a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje 
před poraněním a značnými věcnými
škodami. 

Upozornění POZOR varuje před
lehkým poraněním nebo poškozením.

Takto jsou označeny 
doplňující informace.

K tomuto návodu 
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Výrobek slouží jako reprodukční
 zařízení prostřednictvím Bluetooth®,
zvukového kabelu, kabelu s konektory
Cinch a také USB pro reprodukční
 zařízení, jako jsou smartphony, 
tablety, notebooky, MP3 přehrávače,
disky USB atd. 

Tento výrobek je určen pro soukromou
potřebu a není vhodný ke komerčním
účelům.

Výrobek je koncipován pro použití 
v suchých vnitřních prostorách. 
Výrobek používejte pouze v mírných
klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

Děti nerozpoznají nebezpečí, která•
mohou vzniknout při nesprávném
zacházení s elektrickými zařízeními.
Proto výrobek uchovávejte mimo
dosah dětí.

Obalový materiál se nesmí dostat •
do rukou dětem. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým
proudem

Zařízení ani síťový adaptér nepono -•
řujte do vody ani do jiných tekutin.
Nepoužívejte zařízení venku ani 
v místnostech s vysokou vlhkostí
vzduchu.

Neprovádějte na výrobku žádné•
změny. Případné opravy výrobku
nechávejte provádět pouze v od -
borných servisech nebo v našem
 servisním centru. Neodbornými
 opravami se uživatel vystavuje
značným rizikům.

V žádném případě neotevírejte ani•
neodstraňujte žádné části krytu. 
Do otvorů krytu nestrkejte žádné
předměty. Uvnitř krytu se nacházejí
vodivé části, které při dotyku mohou
způsobit úraz elektrickým proudem. 

Výrobek připojujte pouze do dobře•
 přístupných zásuvek instalovaných
podle předpisů a odpovídajících
„Technickým parametrům“.

Dbejte na to, aby připojovací kabel•
 síťového adaptéru nebyl zaklíněný 
ani přiskřípnutý.

Nezapojujte připojovací kabel•
síťového adaptéru do elektrické sítě,
pokud je viditelně poškozený.

Za bouřky vytáhněte síťový adaptér•
ze zásuvky. Přitom tahejte vždy 
za síťový adaptér, nikoli za kabel.

Pro úplné odpojení od elektrické sítě•
vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Používejte dobře přístupnou zásuvku,
abyste z ní v případě potřeby mohli
síťový adaptér rychle vytáhnout. 
Připojovací kabel položte tak, aby 
o něj nemohl nikdo zakopnout.



Nestavte na zařízení ani do jeho•
 bezprostřední blízkosti nádoby
naplněné kapalinou, jako jsou např.
vázy s květinami. Tyto nádoby by se
mohly převrhnout a kapalina by 
mohla narušit elektrickou bezpeč -
nost. Chraňte zařízení také před
vlhkostí a kapající a stříkající vodou. 
V opačném případě hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

Osoby, které trpí fotosenzitivní epi-•
lepsií, mohou dostat epileptické zá -
chvaty nebo upadnout do bezvědomí,
pokud jsou v každodenním životě 
vystaveny speciálním signálům blika-
jícího světla nebo světelným vzorům. 
K tomu může dojít i v případech, 
kdy u těchto osob nebyly doposud
pozorovány žádné symptomy epilep -
sie ani když ještě nikdy žádný epilep-
tický záchvat neprodělaly.

VÝSTRAHA před popálením/požárem 

Akumulátor není možné vyměnit •
nebo demontovat, ani jej nesmíte
vyměňovat ani demontovat Vy sami.
Při neodborné výměně akumulátoru
hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor
lze nahradit pouze stejným nebo
 rovnocenným typem. Pokud je aku-
mulátor poškozený, obraťte se na
odbornou opravnu nebo na naše
 servisní centrum.

Zařízení nestavte do zavřených •
skříní nebo regálů bez dostatečného
větrání. 
Větrání zařízení nesmí být nijak ome-
zeno. Větrací štěrbiny nezakrývejte
novinami, ubrusy, záclonami atd.
Zařízení musí mít po všech stranách
min. 5 cm volný prostor. 

Nestavte na zařízení ani do jeho•
 blízkosti žádné zdroje otevřeného
ohně, jako např. hořící svíčky. Svíčky 
a jiné zdroje otevřeného ohně musíte
uschovávat vždy v dostatečné vzdále-
nosti od výrobku, aby nemohlo dojít 
k rozšíření ohně.

Výrobek obsahuje jeden lithium-ion-•
tový akumulátor. Ten se nesmí roze-
bírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

Nepřipojujte zařízení k výstupu pro•
reproduktor samostatného zesilovače
výkonu, protože by tím mohlo dojít 
k poškození zařízení.

Zařízení, resp. vestavěný akumulátor•
chraňte před silným žárem (např.
přímým slunečním zářením nebo
topnými tělesy), před prachem 
a vlhkostí.

Když přenesete zařízení z chladného•
místa do tepla, může v něm zkonden-
zovat vlhkost. V takovém případě
nechte reproduktor několik hodin
vypnutý.
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K čištění nepoužívejte žíraviny ani•
agresivní nebo abrazivní čisticí
prostředky. Použijte měkký hadřík
nepouštějící vlákna.

Nepokládejte do bezprostřední blíz-•
kosti výrobku průkazy s magnetickým
proužkem, telefonní ani kreditní karty
ani zvukové pásky, hodinky apod.
Mohou se poškodit magnety, které
jsou součástí výrobku.

Nelze zcela vyloučit, že některé laky,•
plasty nebo prostředky k ošetřování
nábytku nenaruší a nezměkčí proti -
skluzovou stojnou plochu výrobku.
Abyste zabránili nepříjemným
stopám, položte v případě potřeby
pod výrobek neklouzavou podložku.

Zabudované LED není díky jejich•
extrémně dlouhé životnosti třeba
vyměňovat. Není možné je vyměnit,
ani se nesmí vyměňovat. Při demon-
táži LED se výrobek poškodí.

6
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regulátor hlasitosti
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nabití
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zdrojedalší skladba
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předchozí skladba

Ovládací panel

síťový adaptér
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Přípojky

ON/OFF
zapnutí/vypnutí 
světelných efektů 

MP3
pro reprodukci
souborů MP3 nebo WMA

PATTERN
zapnutí/vypnutí 
fixního světelného vzoru

USB CHARGING
pro nabíjení 

mobilních zařízení 
(např. smartphonů)

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru,
je při dodání nabitý pouze na polovinu
kapacity. Před prvním použitím akumu-
látor úplně nabijte.

Akumulátor reproduktoru Boombox
nabíjejte přes libovolný síťový adaptér
v elektrické síti.

1. Vypínač 
a hlavní 
regulátor 
hlasitosti
otočte popř.
do polohy
OFF.

 

MAXMAX

CHARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

MAX

CHARGING
FULL

 

RED
LOW

Click !

Připojovací zástrčku síťového2.
 adaptéru zasuňte do připojovacího
konektoru DC IN na zařízení.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

DC IN
připojovací konektor

síťového adaptéru

LINE OUT
zvukový výstup

LINE IN
zvukový vstup

připojovací konektor zvuku
MIC IN

připojovací konektor
mikrofonu
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Síťový adaptér zasuňte do dobře3.
přístupné zásuvky.

Nabíjecí kontrolka
 CHARGING svítí modře.

Normální proces nabíjení vybitého
 akumulátoru trvá přibližně 5 hodiny.
Jakmile bude akumulátor úplně nabitý,
rozsvítí se nabíjecí kontrolka fialově.

Doba přehrávání přes Bluetooth®

(podle hlasitosti, zapnutých nebo
vypnutých světelných efektů atd.) 
činí min. 2 hodiny.

Zobrazení stavu nabíjení akumulátoru

Okolo vypínače a hlavního regulátoru
hlasitosti se nachází indikátor stavu
nabíjení.

Během nabíjení zobrazují kontrolky
ukazatele stavu aktuální kapacitu 
akumulátoru.

 

CHARGINGCHARGING
F

 

 

CHARGING

 

Reproduktor Boombox•
můžete používat, zatímco se
akumulátor nabíjí. Prodlužuje
to však dobu nabíjení. 

Abyste co nejdéle zachovali•
plnou kapacitu akumulátoru, 
úplně jej nabijte minimálně 
1x za měsíc, i když zařízení
nepoužíváte.

Akumulátor nabíjejte při•
 teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží•
nejdéle při pokojové teplotě.
Čím nižší je okolní teplota, 
tím více se zkracuje doba 
přehrávání. 

Blikají modře 
3 kontrolky =
akumulátor je
plně nabitý. 

Blikají modře 
2 kontrolky =
akumulátor 
je nabitý jen 
z poloviny. 

Bliká fialově 
1 kontrolka =
akumulátor 
je nutné nabít.

Funkce automatického vypínání

Abyste zabránili zbytečné spotřebě
elektrické energie, je reproduktor
Boombox vybaven funkcí automatic-
kého vypínání, která jej automaticky
vypne, pokud po dobu přibližně 
8 minut nepřijal žádný audio signál
nebo pokud není v připojovací zdířce
USB CHARGING připojené žádné zařízení
za účelem nabíjení.

Když budete chtít reproduktor
Boombox opět zapnout, musíte jej
nejdřív vypnout vypínačem a hlavním
regulátorem hlasitosti. Počkejte
přibližně 10 sekund. Potom můžete
reproduktor Boombox opět zapnout.

 

HARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

HARGING
FULL

 

RED
LOW

 

HARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

HARGING
FULL

 

RED
LOW

 

HARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

HARGING
FULL

 

RED
LOW
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Připojení k zařízení Bluetooth®

Zapněte reproduktor Boombox.1.

Zapněte mobilní zařízení.2.

Aktivujte na mobilním zařízení3.
funkci Bluetooth®.

Spusťte na mobilním zařízení4.
 vyhledávání zařízení.

Ze seznamu vyberte TCM 3671205.
a zařízení vzájemně propojte.

Jakmile budou zařízení propojená,
bliká v rychlém rytmu modře provozní
kontrolka.

Případně je nutné zadat heslo.•
V takovém případě zadejte
0000. 

V každém případě se řiďte•
pokyny uvedenými v návodu 
k použití Vašeho mobilního
zařízení. 

Přerušení připojení Bluetooth®

S reproduktorem Boombox lze přes
Bluetooth® propojit vždy jen jedno
zařízení. Chcete-li spárovat jiné zaří-
zení, zrušte nejdříve stávající připojení,
a to tak, že na mobilním zařízení přeru-
šíte, resp. odpojíte funkci Bluetooth®.

Když mezitím zařízení vypnete,
spojí se po opětovném zapnutí
automaticky opět s naposledy
spojeným zařízením 
Bluetooth®. 
Zařízení s Bluetooth® musí být
v blízkosti, musí být zapnuté 
a musí na něm být aktivované
Bluetooth®. Jakmile je nale-
zeno zařízení Bluetooth®, 
bliká provozní kontrolka modře
pomaleji.   

Zapnutí

  Otáčejte 
vypínačem 
a hlavním
regulátorem
hlasitosti
pomalu 
ve směru

hodinových ručiček přes odpor,
dokud nezaslechnete kliknutí. 
Indikátor stavu nabíjení svítí a
 provozní kontrolka bliká modře.

 

MAXMAX

CHARGINGCHARGING
FULLFULL

MP3/BT

M

 

RED
LOW
RED
LOW

 

MAX

CHARGING
FULL

 

RED
LOW

Click !

m

Vypnutí

  Otáčejte 
vypínačem 
a hlavním
regulátorem
hlasitosti
pomalu
proti směru

hodinových ručiček přes odpor,
dokud nezaslechnete kliknutí. 
 Indikátor stavu nabíjení a provozní
kontrolky zhasnou.

m

 

MAXMAX

CHARGINGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

MAX

CHARGING
FULL

 

RED
LOW

Click !

Zapnutí a vypnutí zařízení



POZOR na věcné škody

Dodržujte také pokyny v návodech •
k použití zařízení, která chcete 
připojovat.

Než k sobě jakákoli zařízení připo-•
jíte nebo je od sebe odpojíte, vždy 
je nejdřív vypněte. 

Na všech zařízeních snižte hlasitost.•
Hlasitost opět zvyšte až po propo-
jení a zapnutí všech zařízení.

Dodržujte další informace 
uvedené v kapitole „Ovládání“.

Zapojení zvukového koncového
 zařízení do připojovacích konektorů
LINE OUT

Máte možnost připojit k zařízení další
zvuková koncová zařízení, např. stereo-
fonní zesilovač nebo zařízení typu
 Surround.

Zapojte externí zvukové zařízením

pomocí kabelu s vidlicemi Cinch
(není součástí sady) do připojova-
cího konektoru LINE OUT (R+L). 

U obou zařízení dbejte na barevné
označení na zástrčkách a konektorech
(červený pro pravý/bílý pro levý).
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Připojení jiných zdrojů přehrávání

Spuštění přehrávání

Reproduktor Boombox umí přehrávat
hudbu ve všech běžných formátech
souborů, které Vaše zařízení podpo-
ruje.

Spusťte přehrávání tak, že aktivu-m

jete odpovídající funkci na svém
mobilním zařízení.

Dodržujte další informace 
uvedené v kapitole „Ovládání“.

Resetování po závadě

Elektromagnetická záření v okolí
reproduktoru Boombox mohou vést 
k poruchám funkce. Pokud reproduktor
Boombox nefunguje správně, postu-
pujte následovně:

Vyjměte reproduktor Boombox 1.
z okruhu elektromagnetického
záření.

Reproduktor Boombox vypněte.2.

Počkejte přibližně 10 sekund.3.

Reproduktor Boombox znovu4.
zapněte.
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Zapojení externího zvukového 
zařízení do připojovacích konektorů
LINE IN

Přes připojovací konektory LINE IN
můžete připojit např. přehrávač MP3
nebo CD atd. 

Máte 2 možnosti připojení:

Multipárový kabel 3,5 mm

Zapojte externí zvukové zařízením

zvukovým kabelem (není součástí
sady) do LINE IN.

Kabel s vidlicemi Cinch

Zapojte externí zvukové zařízením

pomocí kabelu s vidlicemi Cinch
(není součástí sady) do připojo -
vacího konektoru LINE IN (R+L). 

U obou zařízení dbejte na barevné
označení na zástrčkách a konektorech
(červený pro pravý/bílý pro levý).

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Zapojení mikrofonu nebo hudebního
nástroje do připojovacího konektoru
MIC IN

Prostřednictvím připojovacího konek-
toru MIC IN můžete zapojit mikrofon, 
elektrickou kytaru atd. 

Zapojte zástrčku mikrofonu apod.m

(není součástí sady) do připojova-
cího konektoru MIC IN.

Zapojení USB zařízení do 
připojovacího konektoru MP3

K zařízení můžete připojit USB za -
řízení, jako je např. USB flash disk, 
a  přehrávat z nich soubory MP3 
a WMA, které jsou na nich uložené.

Zapojte USB zařízení (není m

součástí sady) do připojovacího
konektoru MP3.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

C

      
       

   
   

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

      
       

   
   



Všechny zdroje audio signálu

Nastavení hlavní hlasitosti

Vypínačemm

a hlavním
regulá to -
rem
 hlasitosti
nastavte
požado-
vanou
 hlasitost. 

Připojení Bluetooth® a MP3

Volba režimu

Stisknutím tlačítkam

MP3/BT můžete volit
mezi připojeným

 zařízením Bluetooth® a zařízením
USB zapojeným do připojovacího
konektoru MP3:
Bluetooth®  =   provozní kontrolka

bliká modře

     MP3
zařízení USB =  provozní kontrolka

bliká červeně

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zapojenéhom

zařízení  Bluetooth®,
resp. zařízení USB
zapojeného do konek-
toru MP3 můžete regu-
lovat otáčením regulá-
toru MP3/BT ve směru
nebo proti směru hodi-
nových ručiček. 

 

NGCHARGING
FULLFULL

 

RED
LOW
RED
LOW

 

NG
FULL

 

RED
LOW

 

MINMIN MAXMAX

MP3/BTMP3/BT

M

 

 

MIN MAX

MP3/BT

 

 

CCHARGING
F

MP3/BTMP3/BT

M

 

 

CMP3/BT

 

Spuštění přehrávání, přerušení,
 opětovné spuštění přehrávání, 
volba jiné skladby

přechod k předchozí
skladbě
spuštění/přerušení / 
opětovné spuštění 
přehrávání

přechod k následující
skladbě

LINE IN

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvukovéhom

zařízení zapojeného 
do připojovacího
konektoru LINE IN
můžete regulovat
 otáčením regulátoru
hlasitosti LINE IN ve
směru nebo proti
směru hodinových
ručiček. 

MIC 

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvukovéhom

zařízení zapojeného 
do připojovacího
konektoru MIC IN
můžete regulovat
 otáčením regulátoru
hlasitosti MIC ve směru
nebo proti směru
 hodinových ručiček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMP3/BT

M

 

 

M

 

MINMIN

LINE INLINE IN

MAXMAX

 

MIN

LINE IN

MAX

 

 

MINMIN MAXMAX

MICMIC

 

 

MIN MAX

MIC
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Ovládání



Zapnutí světelných efektů

Stiskněte tlačítko1.
 ON/OFF a držte jej
 stisknuté přibližně 
3 sekundy.

Tlačítko pusťte. 2.

VÝSTRAHA před
poškozením zdraví

Osoby, které trpí fotosenzitivní•
 epilepsií, mohou dostat epileptické
záchvaty nebo upadnout do bez -
vědomí, pokud jsou v běžném
životě vystaveny speciálním sig-
nálům blikajícího světla nebo
 světelným vzorům. 
K tomu může dojít i v případech,
kdy u těchto osob nebyly doposud
pozorovány žádné symptomy epi-
lepsie nebo když ještě nikdy žádný
epileptický záchvat neprodělaly.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Ve 2kanálovém reproduktoru se 
zobrazí krátce zelený trojúhelník. 
Světelné efekty jsou zapnuté. 

Opakovaným krátkýmm

stisknutím tlačítka
 PATTERN vyberete 
světelný efekt. Lze volit
ze 16 světelných efektů.

Vypnutí světelných efektů

Stiskněte tlačítko1.
 ON/OFF a držte jej
 stisknuté přibližně 
3 sekundy.

Tlačítko pusťte. 2.

Ve 2kanálovém reproduktoru se krátce
zobrazí červený trojúhelník. 
Světelné efekty jsou vypnuté. 
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Světelné efekty

Zapojování mobilních zařízení přes konektor USB CHARGING

Mobilní zařízení, které chcete nabít,1.
příp. vypněte.

Připojení USB CHARGING umož-
ňuje nabíjení akumulátorů 
v mobilních zařízeních do 
max. 5 V, 1 A, které jsou k tomu
určené a disponují příslušným
rozhraním USB (např. smart -
phon). Respektujte technické
parametry zařízení, která
chcete připojovat.

Zapojte mobilní zařízení prostřed-2.
nictvím vhodného připojovacího
kabelu USB do připojovacího konek-
toru USB CHARGING na reproduktoru
Boombox.

Připojené mobilní zařízení se nabíjí. 

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTIONCAUTION

CAUTION:CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for
charging small
portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.
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Zapnutí trvalého svícení

Stiskněte tlačítko 1.
PATTERN a držte jej
 stisknuté přibližně 
6 sekund.

Tlačítko pusťte. 2.

2kanálový reproduktor produkuje 
konkrétní barvu (např. modrou).

Opakovaným krátkýmm

stisknutím tlačítka
 PATTERN můžete barvy
světla změnit. Lze volit
ze 7 barev.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Vypnutí trvalého svícení

Stiskněte tlačítko1.
 PATTERN a držte jej
 stisknuté přibližně 
6 sekund.

Tlačítko pusťte. 2.

Světlo ve 2kanálovém reproduktoru
zhasne.

Pokud vypnete trvalé světlo 
a předtím jste aktivovali 
světelné efekty, pak se při
vypnutí trvalého světla 
světelné efekty znovu aktivují.

   
 
 

 

      
       

   
   

   
 
 

 

      
       

   
   

Přeprava reproduktoru Trolley Boombox

Stiskněte tlačítko nahoře na rukojeti
konstrukce a vytáhněte její rukojeť 
až na doraz.

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CA
UTI

ON

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MINMIN

LINE IN
LINE IN

MAX
MAX

MINMIN

MAX
MAX

CHARGING

CHARGING

FULL
FULL

MP3/BT
MP3/BT

MP3/BT
MP3/BT

MINMIN

MAX
MAX

MICMIC

MP3/BT PLAYER

MP3/BT PLAYER

REDLOW
REDLOW

USB output is for

charging small

portable USB

devices only

CAU
TIO

N

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

MIN

LINE IN

MAX

MIN

MAX

CHARGING

FULL

MP3/BT

MP3/BT

MIN

MAX

MIC

MP3/BT PLAYER

REDLOW

Reproduktor Trolley Boombox můžete
přenášet jako kufřík.

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION

CAUTION:
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

USB output is for

charging small

portable USB
devices only

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER

SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER

SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

1.

2.
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Výrobek 
nefunguje.

Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor?•
Dobijte akumulátor reproduktoru Trolley Boombox
pomocí přiloženého síťového adaptéru v zásuvce.

Žádné připojení
Bluetooth®.

Je Vaše mobilní zařízení vybavené funkcí Bluetooth®?•
Přečtěte si návod k použití daného mobilního zařízení.

Není deaktivovaná funkce Bluetooth® na přehrávacím•
zařízení? Zkontrolujte nastavení. Případně aktivujte 
Bluetooth®. Zkontrolujte, zda se reproduktor Trolley
Boombox zobrazuje v seznamu nalezených zařízení.
Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. 
Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým 
přenosem.

Není u Vašeho přehrávacího zařízení potřeba zadat•
heslo? Zkontrolujte nastavení.

Nepřehrává se
zvuk.

Není na přehrávacím zařízení nastavená příliš nízká•
 hlasitost?

Není na reproduktoru Trolley Boombox nastavená příliš•
nízká hlasitost?

Přehrávání zvuku
zní zkresleně.

Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor?•
Dobijte akumulátor reproduktoru Trolley Boombox
pomocí přiloženého síťového adaptéru v zásuvce.

Světelné efekty
nefungují správně.

Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor?•
Dobijte akumulátor reproduktoru Trolley Boombox
pomocí přiloženého síťového adaptéru v zásuvce.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek 367 120 splňuje 
v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení
 směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové
stránce www.tchibo.cz/navody

Závada / náprava
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Technické parametry

Model:                      367 120

Verze softwaru:      6372B500

Síťový adaptér

     Vstup:                 100–240 V ~ 50/60 Hz, 
max. 1,5A

     Výstup:              13,5 V 2500 mA
(symbol označuje
stejnoproud)

Třída ochrany:        II  

Akumulátor          lithium-iontový 
2200 mAh

     Doba nabíjení:   cca 5 hodiny

     Doba 
     přehrávání:       min. 2,5 hodiny 

(bez světelných
efektů nebo  trvalého
svícení)

     Doba 
     přehrávání:        min. 2 hodiny 

(se světelnými 
efekty nebo 
trvalým svícením)

     Výkon:                24 W

Přípojky

    LINE OUT:             zástrčky Cinch

     LINE IN:                zástrčky Cinch / 
3,5 mm, západka

     MIC:                     6,3 mm, 
zástrčky Cinch

     MP3:                    5 V 300 mA

     USB CHARGING:     5 V 1 A

Zesilovač

     Výstupní 
     výkon:                18 W (10 % THD)

(THD = Total Harmonic
 Disortion)

Bluetooth®

     Verze:           3.0

     Dosah:          cca 10 m

     Frekvenční 
rozsah:          2,402 GHz až

2,483 GHz

Okolní 
teplota:              +10 až +40 °C

Made 
exclusively 
for:                     Tchibo GmbH,

Überseering 18,
22297 Hamburg,
 Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku 
si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.

The Bluetooth® word mark and logos
are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Tchibo GmbH is under
license.

Textová značka a loga Bluetooth®

jsou registrované obchodní značky
společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
Používání těchto značek společností
Tchibo GmbH podléhá licenci.
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Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumu-
látor byly vyrobeny z cenných recyklo-
vatelných materiálů. 
Recyklace snižuje množství odpadu 
a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte
místních možností ke sběru papíru,
lepenky a lehkých obalů.

Zařízení označené tímto
 symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!

Staré zařízení jste ze zákona povinni
likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných mís-
tech, na kterých bezplatně přijímají
staré zařízení, získáte u obecní nebo
městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří
do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze
zákona povinni odevzdávat ve sběrně
určené obecní nebo městskou správou
nebo ve specializované prodejně, ve
které se prodávají baterie.

Pozor! Toto zařízení obsahuje akumu-
látor, který je z bezpečnostních důvodů
pevně namontovaný a není jej možné
vyjmout, aniž byste zničili plášť zaří-
zení. Neodborná demontáž předsta-
vuje bezpečnostní riziko. Proto zařízení
odevzdejte neotevřené na sběrném
místě, které odborně zlikviduje zařízení
i akumulátor.



Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo  

Země

Tel. č. (přes den)

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
 společně s výrobkem.

Pokud se nejedná
o opravu ze záruky*:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
 neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud vzniknou.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími
 výrobními postupy a podroben přísné
kontrole kvality. Zaručujeme  bezvadnou
kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně
 odstraníme veš keré  materiálové
a výrobní vady. Předpokladem pro
 poskytnutí záruky je předložení
účtenky z obchodu Tchibo nebo jed-
noho z prodejních partnerů autorizo-
vaných společností Tchibo. Tato záruka
platí v rámci EU, ve Švýcarsku a
v Turecku. Pokud by se proti očekávání
 vyskytla závada, vyplňte přiložený
 servisní šek a zašlete jej spolu s kopií
účtenky a pečlivě  zabaleným výrobkem
do našeho  servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do
opravy  zavolejte prosím  do našeho
zákaznického  servisu Tchibo nebo
výrobek osobně odevzdejte v nejbližší
 po bočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody
 způsobené  neod bornou  manipulací, na
díly podléhající  rychlému opotřebení
ani na spotřební materiál. Tyto můžete
objed nat na uvedeném  telefon ním
čísle.
Opravy, na které se záruka nevztahuje,
můžete nechat  provést na vlastní
náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná
záruční práva.

*Pokud již výrobek není
v záruční době a nevzta-
huje se na něj záruka,
 hradíte náklady na  zaslání
výrobku zpět.



Chyba/vada

Datum prodeje                             Datum/podpis

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej  společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 367 120

Číslo výrobku: 367 120

TCHIBO REPAIR CENTER 
EURO REPAIR 
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO

800 090 460
(zdarma)

pondělí - pátek  8:00 - 20:00 hod.
sobota                8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat  příslušenství
nebo máte nějaké dotazy  k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
 zákaznického  servisu Tchibo. Při  dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Výrobek bude opraven ve zmíněném  ser visním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a  zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu  servisního centra.
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