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Návod k použití cs

Rádio do sprchy 
s funkcí Bluetooth®



Vážení zákazníci,

požitek s hudby pří koupání a sprchování: Vaše nové bezdrátové rádio 
do sprchy Vám přinese Vaši oblíbenou hudbu do koupelny.
Bezdrátové spojení přes Bluetooth® podporuje přenos zvukových souborů
ve všech formátech, které podporuje i Vaše mobilní zařízení.
Rádio do sprchy slouží také jako handsfree: Pokud jste připojeni
prostřednictvím Bluetooth® k nějakému mobilnímu zařízení a přichází
telefonní hovor, můžete tento hovor vést přímo přes rádio. Nebo můžete
poslouchat rádio – jak již napovídá název výrobku, s tímto zařízením 
to není žádný problém.

Zabudovaný akumulátor lze dobíjet přes USB port Vašeho počítače nebo
přes síťový adaptér s USB připojkou (není součástí balení); potřebný kabel
je součástí balení. 

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

Váš tým Tchibo
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K tomuto návodu
Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte 
bezpečnostní 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:

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.

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění 
elektrickým proudem.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Rádio do sprchy může přijímat VKV vysílače a kromě toho slouží jako
 reproduktor přes Bluetooth® pro mobilní přehrávací zařízení.

Toto rádio je určeno pro soukromou potřebu a není vhodné ke komerčním
účelům. 

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zachá-•
zení 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

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

Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy na výrobku nechte•
provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou
uživateli hrozit značná nebezpečí.

Akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vymě-•
ňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí
nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovno-
cenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, případně se obraťte na
odbornou opravnu.

Když budete zařízení nabíjet, dbejte následujících pokynů:

Akumulátor se nesmí nabíjet v koupelně ani v jiných vlhkých prostorách.•
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Nestavte na rádio 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 bezpečnost.

USB port po nabití vždy zavřete pomocí gumového krytu, který je k tomuto•
účelu určený.

VÝSTRAHA před popálením/požárem 

Rádio nestavte do zavřených skříní nebo regálů bez dostatečného větrání.•
Větrání rádia nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrbiny nezakrývejte
novinami, ubrusy, záclonami atd. Rádio musí mít do všech stran volný prostor
min. 5 cm.

Na rádio ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně,•
jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno
udržovat vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít 
k rozšíření ohně.

Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat,•
vhazovat do ohně ani zkratovat. 

POZOR na věcné škody

Rádio je chráněné proti vodě, když je USB port zavřený pomocí gumového•
krytu. Výrobek však neponořujte do vody a chraňte jej před přímým postří-
káním proudem vody.

Rádio chraňte před velkým horkem způsobeným např. přímým slunečním•
zářením nebo topnými tělesy.

Nepokládejte do bezprostřední blízkosti rádia průkazy s magnetickým•
proužkem, telefonní ani kreditní karty, zvukové nosiče, hodinky apod. 
Může dojít k jejich poškození magnety, které jsou vestavěné v rádiu. 

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí pro-•
středky. Používejte měkký hadřík nepouštějící vlákna a v případě potřeby
také jemný čisticí prostředek.
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Když přenesete rádio z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat•
vlhkost. V takovém případě nechte zařízení několik hodin vypnuté.

Informace o přísavkách

Přednosti přísavek

snadné připevnění na podklad bez jeho poškození •

snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků•

lze vždy znovu použít•

drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku•

Rozhoduje správná příprava!

Hladký podklad, např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované m

dlaždičky. 
Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí
fólie (v rozsahu dodávky). Díky tomu bude přísavka na podkladu držet 
znatelně déle.

Čistý a suchý podklad, zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných m

usazenin a nečistot. 
Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou
citronovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem). 

Čistá a suchá přísavka, zbavená mastných zbytků z výroby. m

Náš tip: Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně
 prodejným prostředkem na mytí nádobí. 

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

Podklad důkladně vyčistěte.1.

Fólii stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad. Pečlivě2.
ze středu k okrajům tlačte k podkladu. Počkejte 24 hodin, protože až
potom bude dosažena plná adhezní síla fólie!

Přísavku a fólii důkladně vyčistěte a osušte. 3.

Přísavku přitiskněte pevně na fólii.4.

Proč přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Na přísavky
nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbít. Přímo
pod přísavky také nepokládejte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

Tipy pro trvalé používání

Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte m

k podkladu!

Přísavka odpadla z podkladu? 

Podklad vyčistěte a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Pokud m

přísavka v krátkých intervalech pořád odpadává, pak není podklad buď
dostatečně hladký, nebo je přísavka příliš stará.

Je možné, že podklad není dostatečně hladký?m

Náš tip: Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku
ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdříve po
2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)  

Není přísavka příliš stará?m

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat podle zbarvení
běžně průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou
přísavku, protože stará přísavka dosáhla konce své přirozené životnosti.
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Přehled (rozsah dodávky)
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1x samolepicí
fólie (bez obr.)
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číslo           symbol         funkce

1                            – přechod na předchozí skladbu
– snížení hlasitosti
– výber předchozí rozhlasové stanice

2                            zapnutí a vypnutí zařízení

3                 M                 – změna režimu mezi Bluetooth®/ rádio / 
standby (čas)

                                        – nastavení času

4                          používání minutky

5                displej

6                           – přechod k nasledující skladbě
– zvýšení hlasitosti
– výběr další rozhlasové stanice

7                          – spuštění / zastavení přehrávání
- vyhledávání rozhlasové stanice

8                mikrofon pro telefonování

9                nabíjecí kabel USB

10               přísavka pro upevnění na zeď / podlahu (odnímatelná)

11                USB - USB port a vypínač reset (za gumovým krytem)

12               reproduktor
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Uvedení do provozu
Vybalení

Odstraňte veškerý obalový materiál.m

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. 
Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor rádia můžete nabíjet přes počítač nebo síťový adaptér s USB 
přípojkou (není součástí balení) v elektrické síti. 

1.    Vyklopte gumový kryt USB portu tak, 
jak vidíte na obrázku.

2.   Vypnuté rádio zapojte pomocí nabíjecího
kabelu USB, který je součástí balení, do
USB portu Vašeho počítače nebo k síťo-
vému adaptéru. 

   

Na displeji bliká symbol baterie 
a ukazuje postup nabíjení. 

Jakmile se akumulátor úplně nabije 
(cca 2 až 3 hodiny), svítí symbol baterie
trvale. 

3.     Nakonec gumový kryt znovu opatrně nasaďte na USB port, aby do zařízení
nemohla vniknout voda. 

NEBEZPEČÍ pro děti – ohrožení života udušením / spolknutím

Obalové materiály se nesmí dostat do rukou dětem.  •
Okamžitě je zlikvidujte. 
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•  Během nabíjení akumulátoru můžete rádio používat. 
To však prodlužuje dobu nabíjení.

•  V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti apod. činí doba pro-
vozu nebo doba hovoru s úplně nabitým akumulátorem cca 6 hodin
(při 60% hlasitosti). 

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

•  Akumulátor je nutno nabít, pokud se každou minutu ozve krátký 
signální tón. Pokud akumulátor nyní nenabijete, rádio se vypne po
několika minutách automaticky. 

Připevnění rádia

Přísavka je předmontovaná. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Informace 
o přísavkách“.

Rádio připevněte na požadované místo.m

Přitom přísavku pevně přitlačte.

• Přísavky se mohou po nějaké době uvolnit. Proto přísavku průběžně
vždy znovu pevně přitlačujte k povrchu, popř. kontrolujte pevnost
jejího přichycení. Připevněte přísavku tak, aby se nic nepoškodilo,
kdyby se přísavka někdy přece jen uvolnila a společně s rádiem spadla.

       • Alternativně můžete rádio připevnit na zeď také bez přísavky, např. 
na háček nebo hřebík.  
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Všeobecné ovládání
Zapnutí/vypnutí rádia

Když budete chtít rádio zapnout ma -
nuálně, stiskněte tlačítko a držte 
jej stisknuté tak dlouho, dokud nezazní
krátká melodie. Na displeji se krátce 
zobrazí HI. 
Když budete chtít rádio vypnout ma -
nuálně, stiskněte tlačítko a držte 
jej stisknuté tak dlouho, dokud nezazní
krátká melodie. Na displeji se krátce 
zobrazí OFF. 

Změna režimu mezi Bluetooth®/ rádio / standby (čas)

 Ke změně jednotlivých režimů stiskněte, příp. vícekrát krátce tlačítko M.

V režimu standby (čas) se ukazuje na displeji
jen čas.

V režimu Bluetooth® navíc na displeji bliká,
resp. svítí Bluetooth® symbol .

V režimu rádio se zobrazuje frekvence
 vysílače a FM.

m

m

m
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Regulace hlasitosti

K zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté.m

Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

K snížení hlasitosti stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté.m

Když je dosaženo nejnižší hlasitosti, ozve se signální tón.

Nastavení času
Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími
tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se
automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.

1. Stiskněte tlačítko M případně opakovaně
tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí čas. 

Stiskněte tlačítko M a držte jej stisknuté cca 3 sekundy, dokud na displeji2.
nezačnou blikat hodiny.

Nastavte hodiny tlačítkem a . 3.

Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko . 4.
Na displeji začnou blikat minuty.

Nastavte minuty tlačítkem a . 5.

Pro potvrzení zadání a ukončení nastavování stiskněte tlačítko .6.
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Spojení se zařízením Bluetooth®

Přes rádio můžete přehrávat hudbu ze všech mobilních zařízení (mobilních
telefonů a zařízení tablet PC), která jsou vybavená Bluetooth®.

• Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě 
zadejte 0000.

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

Vytvoření připojení Bluetooth®

1. K aktivaci funkce Bluetooth® na rádiu 
stiskněte popř. několikrát tlačítko M. 
Zazní jeden krátký tón zvonění. Na displeji
začne blikat symbol Bluetooth® . 

Zapněte své mobilní zařízení.2.

Aktivujte na svém mobilním zařízení funkci Bluetooth®.3.

Spusťte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.4.

Ze seznamu vyberte TCM 375383 a zařízení vzájemně propojte.5.

Jakmile jsou přístroje spolu spojené, ozve se krátký signální tón a symbol
Bluetooth® se na displeji zobrazuje trvale.

Pokud mezitím rádio vypnete, spojí se po opětovném zapnutí auto -
maticky se zařízením Bluetooth® – pokud je toto zařízení v blízkosti, 
je zapnuté a funkce Bluetooth® je aktivní. Jakmile dojde k vyhledání 
zařízení Bluetooth®, zazní krátký signální tón. Pokud se zařízení
 Bluetooth® nepodaří najít, přepne rádio automaticky do režimu 
párování a můžete jej opět spojit se svým mobilním zařízením. 

16
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Přerušení spojení Bluetooth®

S rádiem může být přes Bluetooth® současně spojené jenom jedno zařízení.
Pokud budete chtít připojit jiné zařízení, je nutno nejdřív přerušit již stávající
připojení.

Stiskněte tlačítko na rádiu a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud 1.
se neozve jeden krátký tón zvonění. Na displeji začne blikat symbol 
Bluetooth® . 
Alternativně můžete také zrušit spárování zařízení na svém mobilního 
zařízení.

K připojení jiného zařízení postupujte tak, jak je popsáno v kapitole 2.
„Vytvoření připojení Bluetooth®“.

Automatické vypnutí

Aby nedocházelo k nadměrné spotřebě energie, je rádio v režimu Bluetooth®

vybavené funkcí automatického vypínání. Rádio se automaticky vypne, pokud
po dobu 8 minut nepřijme žádný signál.

Když budete chtít rádio vypnout manuálně, stiskněte tlačítko a držtem

jej stisknuté tak dlouho, dokud nezazní krátká melodie.

Bluetooth®: přehrávání hudby a telefonování
Přehrávání hudby

Rádio přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní
zařízení podporuje.

V závislosti na druhu mobilního zařízení se může stát, že první spuštění
přehrávání hudby z rádia nebude fungovat. V takovém případě spusťte
přehrávání manuálně.
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Stiskněte krátce tlačítko na rádiu …m

… nebo spusťte přehrávání tak, že aktivujete odpovídající funkci na svém
mobilním zařízení. 

Když budete chtít přehrávání přerušit,
stiskněte krátce tlačítko na rádiu. 
Na displeji se zobrazí symbol pauzy II.

K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte znovu krátce tlačítko .m

Volba skladby

Pro přechod k následující skladbě stiskněte krátce tlačítko .m

Pro přechod na začátek skladby stiskněte 1x krátce tlačítko .m

Pro přechod k předchozí skladbě stiskněte 2x krátce tlačítko .m

Telefonování

Rádio můžete používat také jako handsfree, pokud existuje spojení Bluetooth®

k Vašemu mobilnímu zařízení. Rádio je vybavené integrovaným mikrofonem.

Hovory můžete přijímat, odmítat nebo ukončovat. 
Pomocí funkce opakování volby můžete přes rádio vytočit naposledy volané
číslo.

Příjem hovoru

Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte
zvonění přes rádio.

Příchozí hovor přijmete tak, že …m

       ... krátce stisknete tlačítko na rádiu.

       Rozhovor se přenáší přes rádio. Prostřednictvím integrovaného mikrofonu
můžete volně hovořit. Ideální vzdálenost od mikrofonu je 30 - 60 cm.

       ... jej přijmete jako obvykle na svém mobilním zařízení.

m
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V závislosti na typu smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet
na rádio nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na smartphonu.

Odmítnutí hovoru

K odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko a držte jej stisknutém

po dobu cca 3 sekund.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte tak, že ...m

       ... krátce stisknete tlačítko na rádiu nebo

       ... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém mobilním zařízení.

V závislosti na druhu mobilního zařízení bude po ukončení hovoru přehrávání
hudby automaticky pokračovat nebo ho budete muset znovu spustit podle 
uvedeného popisu.

Používání funkce opakování volby

K vytočení naposledy volaného čísla na mobilním zařízení stiskněte m

2x krátce tlačítko . 

Případné přehrávání hudby se automaticky přeruší a bude znovu pokračovat
po ukončení telefonního hovoru. 

Poslech rádia
Stiskněte, příp. víckrát krátce tlačítko M,
než z displeje zmizí dosud zobrazovaná
frekvence a ukáže se FM.

Spuštění automatického vyhledávání rozhlasových stanic

Přepněte zařízení do režimu rádia podle uvedeného popisu.1.

m
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Ke spuštění automatického vyhledávání rozhlasových stanic stiskněte 2.
tlačítko a držte jej stisknuté po dobu cca 2 sekund. 
Při vyhledávání rozhlasových stanic vysílajících na VKV zařízení automa-
ticky uloží do paměti prvních 30 stanic s dostatečnou kvalitou příjmu. 

Jakmile vyhledávání po několika minutách skončí, začne přehrávání první
 uložené stanice. 

Spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic

Pokud se při automatickém vyhledávání rozhlasových stanic nenašla Vaše 
oblíbená rozhlasová stanice, můžete spustit manuální vyhledávání rozhlaso-
vých stanic. 

Přepněte zařízení do režimu rádia podle uvedeného popisu.1.

K spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic stiskněte vždy 2.
1x krátce tlačítko a potom podržte tlačítko nebo . Vyhledávání
začne u rozhlasové stanice, kterou jste poslouchali jako poslední, a zastaví
se u následující nalezené rozhlasové stanice s dostatečnou kvalitou.

K uložení nalezené rozhlasové stanice stiskněte 1x krátce tlačítko .3.

Když rádio potom vypnete, vyhledá se při opětovném zapnutí režimu
rádia poslední nalezená rozhlasová stanice. 

Přepnutí rozhlasové stanice

K vyvolání následující rozhlasové stanice uložené v paměti stiskněte vždym

krátce tlačítko .

K vyvolání předchozí rozhlasové stanice uložené v paměti stiskněte vždym

krátce tlačítko .

Zlepšení příjmu
Kvalitu příjmu můžete zlepšit tak, že zasunete nabíjecí kabel USB do USB 
portu na rádiu a druhý konec necháte volně viset. Tak bude nabíjecí kabel USB
působit jako zesilovač antény. V takovém případě však rádio nedávejte 
do blízkosti stříkající vody nebo do příliš vlhkého prostředí!

20



21

Nastavení času buzení
K nastavení času buzení musí být přístroj zapnutý a na displeji zobrazený čas.

Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími
tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se
automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.

1. Stiskněte tlačítko nebo tlačítka a 
a držte jej stisknuté přibližně 2 sekundy. 
Na displeji se krátce objeví nápis ALARM 
a potom OFF. 

Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce alarmu (ALARM -> ON).1.

Stiskněte tlačítko pro potvrzení zadání. 2.
Po několika sekundách se na displeji  zobrazí 00:00, resp. naposledy
nastavený čas buzení. Začnou blikat hodiny.

Nastavte požadovanou hodinu tlačítkem a .3.

Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko . 4.
Začnou blikat minuty.

Pomocí tlačítek nebo nastavte požadované minuty.5.

Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko . 6.
Na displeji se zobrazí hlasitost signálu buzení VOL a zazní řada signálních
tónů v aktuálně nastavené hlasitosti.

Požadovanou hlasitost signálu buzení nastavíte tlačítky a . 7.
Hlasitost signálu buzení můžete nastavit od V00 (tichý) do V30 (hlasitý). 

V nastavenou dobu buzení zazní zvukový signál. 

K ukončení signálu buzení stiskněte krátce tlačítko nebo . m
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Minutka (funkce timer)
Minutkou můžete nastavit čas od 1 minuty až do 5 hodin. Po uplynutí nastavené
doby zazní signální tóny. Rádio musí být k tomuto účelu zapnuto a nacházet se
v pohotovostním režimu.

Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími
tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se
automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.

1. 1x krátce stiskněte tlačítko . Na displeji
se objaví 005 (5 minut – přednastavení). 

Nastavte tlačítkem a požadovaný čas. 2.

Pro potvrzení zadání stiskněte tlačítko . Když zadání nepotvrdíte, 3.
začne po 5 sekundách měření času.

Po uplynutí nastavené doby zazní signální tóny se stoupající hlasitostí.

K jejich vypnutí stiskněte tlačítko .4.

K ukončení měření času před uběhnutí nastavené doby držte tlačítkom

stisknuté po dvě sekundy. 

Resetování
Pokud přehrávání přes Bluetooth® evidentně „zamrzne“, můžete využít funkci
resetování. Vypínač reset se nachází v malém otvoru vedle zdířky USB. Funkci
resetování nepoužívejte, pokud zařízení funguje bez problémů, protože
všechna Vámi zvolená nastavení se tím vymažou. 

Použijte tenký předmět (např. párátko) a zatlačte jeho tupou stranou nam

tlačítko reset tak, aby citelně a slyšitelně „kliknul“. Přístroj je tím vrácen
na nastavení z výroby a po několika sekundách opět nastartuje.
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Závada / náprava

23

Výrobek 
nefunguje.

Není vybitý akumulátor? •
Rádio nabijte přes USB port svého počítače nebo pomocí
síťového adaptéru, který zasunete do zásuvky. Za urči-
tých okolností to může trvat až přibližně 10 – 15 minut,
dokud nebude akumulátor natolik nabitý, aby se dalo
rádio opět zapnout.

Nepřehrává 
se zvuk.

Je možné, že na Vašem mobilním zařízení nejsou žádné•
hudební soubory? Překontrolujte příslušnou složku médií.
Případně si přečtěte návod k použití daného zařízení.
Není mobilní zařízení vzdálené příliš daleko od rádia? •
Je s rádiem spárované?
Není přerušené přehrávání? K opětovnému spuštění •
přehrávání stiskněte krátce tlačítko na rádiu. 
Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte přehrávání na•
mobilním zařízení.
Není na mobilním zařízení nastavená příliš nízká hlasitost?•
Není na rádiu nastavena příliš nízká hlasitost?•

Žádné připojení
Bluetooth®.

Je Vaše mobilní zařízení vybavené funkcí Bluetooth®?•
Přečtěte si návod k použití daného mobilního zařízení.
Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci Blue-•
tooth®? Zkontrolujte nastavení. Funkci Bluetooth®

případně aktivujte. Zkontrolujte, jestli se rádio objeví 
na seznamu nalezených zařízení. Pokud se na něm neob-
jeví, spárujte rádio znovu se svým mobilním zařízením.
Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. Z okolí
odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo?•
Zkontrolujte nastavení.

Rádio 
nereaguje.

Zařízení resetujte.•
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Technické parametry
Model:                                  375 383

Verze softwaru:                   AC6926_20190119V1.0

Akumulátor                       lithium-iontový akumulátor / 3,7 V 600 mAh
                                        (není možné vyměnit)

(symbol označuje stejnosměrný proud)

Jemnovitá energie:             2,22 Wh

Doba nabíjení:                     cca 2 až 3 hodiny

Doba přehrávání:                cca 6 hodin (při 60 % hlasitosti)

Bluetooth®

Verze:                                  5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)

Dosah:                                  cca 10 m

Frekvenční rozsah:             2,402 GHz až 2,480 GHz

Úroveň výkonu:                   max. 4 dBm

USB port:                              mikro USB, 5 V 500 mA

Rádio
Rozsah VKV:                         87,5 MHz - 108 MHz

Paměťová místa:                 max. 30

Zesilovač
Výstupní výkon:                  2,8 W RMS

Okolní teplota:                    +10 až +40 °C

Stupeň krytí:                        IPX5 (chráněno proti tryskající vodě (beztlakově))

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

smartphonem nebo tabletem s funkcí Bluetooth® Smart

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 společ-
nosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH 
podléhá licenci.

Prohlášení o shodě
Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek 375 383 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.
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Likvidace
Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklo-
vatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní pro-
středí.

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

Zařízení označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domov-
ního odpadu!

Staré zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domov-
ního odpadu. Informace o sběrných místech, 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.

Upozornění! Toto zařízení obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních
důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť
zařízení. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto zařízení
odevzdejte neotevřené na sběrném místě, které odborně zlikviduje zařízení
i akumulátor.
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www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

375 383

Made exclusively for:          

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