
Návod k použití a záruka
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67315HAMOX66IIZAMIT

Hudební přijímač Bluetooth



Vážení zákazníci,

s Vaším novým hudebním přijímačem Bluetooth můžete
poslouchat svou oblíbenou hudbu ze zařízení s Bluetooth,
např. ze svého mobilního telefonu nebo přes domácí stereo
hifi věž. 

Hudební přijímač Bluetooth lze rychle připojit bez použití
jakéhokoli rušivého kabelu. Ovládání přehrávání probíhá
výhradně přes zařízení s Bluetooth, které hudbu přehrává. 

Věříme, že Vám bude tento inovativní výrobek dlouho
sloužit k Vaší spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

Stáhněte ochrannou fólii z horní strany hudebního 
přijímače Bluetooth. 
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K tomuto návodu

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte 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 předejte i tento návod.

Symboly v tomto návodu:

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.

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění
 elektrickým proudem.

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití

• Hudební přijímač Bluetooth je určen k připojení k nějakému
audio zařízení. 

• Výrobek je koncipován pro osobní potřebu a není vhodný
ke komerčním účelům. 

• Výrobek používejte pouze v mírných klimatických
 podmínkách. 

NEBEZPEČÍ pro děti 

• Děti nepoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při
 neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek
uchovávejte mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Neponořujte výrobek do vody ani do jiných tekutin, 
protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Nepoužívejte výrobek venku ani v místnostech 
s vysokou vlhkostí vzduchu. Nedotýkejte se síťového

adaptéru vlhkýma rukama.

• Chraňte přístroj před vlhkostí. Nestavte do jeho  bezpro -
střední blízkosti žádné nádoby naplněné tekutinami (např.
vázy s květinami apod.). Přístroj nesmí být vystaven kapa-
jící ani stříkající vodě. Zabráníte tím nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.

• Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle před-
pisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům
přístroje.
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• K provozu používejte výhradně síťový adaptér, který je
součástí dodávky. 

• Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... po použití,
... za bouřky, 
... než začnete přístroj čistit;
... když přístroj nebudete delší dobu používat.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací
kabel. 

• Hudební přijímač Bluetooth nemá vypínač. Když chcete
přístroj odpojit od elektrické sítě, musíte vytáhnout ze
zásuvky síťový adaptér. Používejte proto dobře přístupnou
zásuvku, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér
rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby nebylo
možné o něj zakopnout. 

• Přístroj nepoužívejte, pokud je přístroj, síťový adaptér nebo
připojovací kabel viditelně poškozen.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy
nechávejte provádět pouze ve specializované opravně
nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborně
provedených oprav může dojít k ohrožení uživatele.

• Síťový adaptér není možné opravit ani se nesmí opravovat.
Pokud je síťový adaptér nebo připojovací kabel poškozený,
tak jej už nepoužívejte, ale nahraďte jej síťovým adaptérem
stejného typu. 
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POZOR na poranění a věcné škody 

• Přístroj chraňte před nárazy, pády, prachem, vlhkostí,
přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
Přístroj umisťujte do dostatečné vzdálenosti od silných
zdrojů tepla, např. topných těles. 

• K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani leptavé
prostředky ani tvrdé kartáče apod. 

• Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo
prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí
materiál, ze kterého je vyrobena protiskluzová spodní
strana. Proto v případě potřeby pod výrobek položte
neklouzavou podložku, abyste zabránili tvorbě nechtěných
skvrn na nábytku.
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Přehled (rozsah dodávky)

DC in

5V/18
0mADC in

5V/18
0mA

síťový adaptér 
s připojovacím kabelem

audio kabel s jackem 3,5 mm 

modrá LED dioda

vstup k napájení el. energií DC in 5 V/180 mA

audio vstup 

stereo kabel s cinch

Hudební přijímač Bluetooth
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Použití

Připojení hudebního přijímače Bluetooth 

Jaký připojovací kabel je třeba použít závisí na tom, jaké
možnosti připojení nabízí Vaše audio zařízení, které chcete 
k hudebnímu přijímači Bluetooth připojit. 

1. možnost připojení 

Jednodušší zařízení,
jako je např. rádio-
budík, můžete připojit
za pomoci audio
kabelu s jackem 
3,5 mm. Takový druh
vstupu je často ozna -
čen nápisem „Audio
in“ nebo podobně. 

DC in
5V/180mA

DC in
5V/180mA

AUXAudio in

POZOR na věcné škody

• Než k sobě budete jakékoli přístroje připojovat,
nejdřív je vypněte nebo je odpojte od napájení
 elektrickým proudem. 

• Dbejte pokynů uvedených v návodu k použití 
k zařízení, které budete k přijímači Bluetooth
 připojovat. 
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2. možnost připojení

Větší audio zařízení
(např. hifi věže) jsou
většinou vybaveny
dvěma červeno-
bílými audio vstupy,
které jsou zpravidla
označeny nápisy 
AUX nebo AUX IN. 
V takovém případě
použijte stereo kabel
s cinchem.

Připojení zařízení 

1. Zástrčku s jackem 3,5 mm zasuňte do zdířky hudebního
přijímače Bluetooth.

2. Druhý konec (zástrčku s jackem 3,5 mm nebo 2x cinch)
zasuňte do vstupu (vstupů) audio zařízení, které chcete
připojit. U přípojky cinch: Dbejte na barevné označení
vstupů a zástrček. 

3. Síťový adaptér zasuňte do vstupu k připojení el. napájení
DC in 5 V/180 mA hudebního přijímače Bluetooth. 

4. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky. Krátce se rozsvítí
modrá LED dioda. Hudební přijímač Bluetooth je nyní
možné spojit se zařízením s Bluetooth. 

L R
AUDIO AUDIO

FM

DC in
5V/180mA

DC in
5V/180mA
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Spojení zařízení a poslech hudby 

Hudební přijímač Bluetooth můžete spojit s různými zařízeními
s Bluetooth, jako jsou např. smartphony, MP3 přehrávače nebo
notebooky. 

Příslušné informace k tomuto tématu najdete take v návodu 
k použití zařízení, které chcete připojit. 

V následujícím popisu uvádíme jako příklad spojení hudebního
přijímače Bluetooth se zařízením iPhone. 

1. Vyberte si u svého zařízení iPhone Nastavení > Všeobecné >
Bluetooth. 

2. Spusťte vyhledávání zařízení s Bluetooth. 

3. Vyberte si položku Music Receiver (Hudební přijímač). 

4. Když budete vyzváni, abyste zadali kód PIN, vyťukejte
„0000“. 

Jakmile budou přístroje spojené, začne na hudebním přijímači
Bluetooth svítit modrá LED dioda. 

5. Spusťte přehrávání.

Hudba se začne přehrávat přes připojené audio zařízení. 

• LED dioda svítí i tehdy, když došlo ke spojení 
s nějakým dříve spojeným zařízením. 

• Když se spojení přeruší, modrá LED dioda zhasne. 

ID tohoto zařízení se nachází také jako nálepka na
spodní straně hudebního přijímače Bluetooth. 
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Obnovení spojení zařízení

Když se budete nacházet mimo dosah, který činí max. 10 metrů,
nebo vypnete funkci Bluetooth na spojeném zařízení, přeruší
hudební přijímač Bluetooth spojení se zařízením. 

Když budete později chtít spojení opět obnovit, přejděte 
do správce Bluetooth na Vašem zařízení a vyberte  odpo -
vídající zařízení Belkin ze seznamu. 

Spojení dalších zařízení

S hudebním přijímačem Bluetooth můžete spojit až šest
zařízení, přičemž je možné přehrávat hudbu vždy pouze 
z jednoho ze spojených zařízení. 

Postupujte podle popisu v kapitole „Spojení zařízení“. 

Přepínání mezi spojenými zařízeními 

Když budete chtít přepínat z jednoho spojeného zařízení 
na druhé, postupujte podle následujícího popisu: 

1. Přerušte již existující spojení Bluetooth. 

2. Přes správce Bluetooth deaktivujte funkci Bluetooth
 odpovídajícího zařízení.

Hudební přijímač Bluetooth může navázat pouze jedno
spojení s jiným zařízením s Bluetooth. 

3. K navázání spojení s jiným zařízením postupujte podle
popisu v kapitole „Spojení zařízení a poslech hudby”. 

Kód PIN nemusíte znovu zadávat. 

m
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Překročení dosahu / žádný signál 

Když se hudební zařízení nachází mimo dosah hudebního
 přijímače Bluetooth, který činí 10 metrů, nebo je signál
 Bluetooth blokován, zhasne modrá LED dioda na hudebním
přijímači Bluetooth. 

V takovém případě postupujte podle následujícího popisu:

Hudební zařízení přeneste opět do dosahu hudebního
 přijímače Bluetooth. 

Zajistěte, aby se mezi přijímačem a hudebním zařízením
nenacházely žádné překážky. 

• Spojení se během 15 vteřin automaticky opět obnoví 
a modrá LED dioda se opět rozsvítí. 

• Pokud bylo spojení přerušeno déle než 15 vteřin, musí 
být opět obnoveno. Postupujte podle popisu v kapitole
„Obnovení spojení zařízení“. 

m

m
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Závada / náprava

Přes připojené audio zařízení neprobíhá žádné přehrávání. 

• Je audio zařízení zapnuté?

• Jsou všechny zástrčky správně a úplně zasunuté? 

• Při používání stereo kabelu cinch (připojení do zdířek AUX):
Nastavili jste u audio zařízení jako zdroj zvuku „AUX“?

• Je na audio zařízení nastavená dostatečně vysoká hlasitost?
Není aktivovaná funkce vypnutí zvuku? 

• Není vzdálenost mezi zařízeními příliš vysoká? 
Maximální vzdálenost činí 10 m.

Čištění

Otřete přístroj měkkým suchým hadříkem nepouštějícím
vlákna.

POZOR na věcné škody

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo
abrazivní čisticí prostředky.

m



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných
materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní
prostředí.

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

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
 vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste
ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých
 bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy.
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Technické parametry

Model: 288 156

Síťové napětí: 230 V ~ 50 Hz 

Síťový adaptér: vstup: 230 V ~ 50 Hz 

výstup: 5 V 180 mA 

Třída ochrany: II  

Verze Bluetooth: 2.0 + EDR

Dosah: 10 m

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.

+ –
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Prohlášení o shodě



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 veškeré
 materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro  poskytnutí
záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné
z partnerských  prodejen  autorizovaných společností Tchibo.
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 neodbornou
 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.

17
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Česká republika TCHIBO servisní centrum 
SÖMMERDA
P.O. Box 21  
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA

844 844 819
(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

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

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

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.

Číslo výrobku: CZ 288 156



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

Servisní šek

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

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Zašlete mi prosím  neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet  nákladů,
pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

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

Chyba/vada

Datum prodeje Datum/podpis

Číslo výrobku: CZ 288 156


