
                                                                                   Návod k obsluze
T615K - BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BOOMBOX BLUETOOTH MP3 

RADIO X-LINE

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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!

Popis: 
Velký přenosný oválný reproduktor BOOMBOX! Je vybaven až 4 nezávislými reproduktory o 
celkovém výkonu 16W! Dva woofery na bocích přístroje a dva výškoměry na přední straně! 
Díky své konstrukci umožňuje přehrávání čistého prostorového zvuku vysoké kvality (s 
možností dalšího zvýšení basů) v nejoblíbenějších formátech (MP3, WMA, WAV). Navíc, 
reproduktor je vybaven standardním hudebním přehrávačem, který je rozšířen o využití dalších
slotů, například: bluetooth s dosahem až 10 metrů, AUX konektor a jack, microUSB a USB 
porty a slot pro paměťovou kartu microSD / TF. Přístroj má také rádio FM se standardním 
kmitočtovým rozsahem, spolu s funkcí automatického vyhledávání rádiových stanic a možností 
uložit až 20 z nich. Reproduktor je zcela bezdrátový (má vestavěnou baterii Li-Io s kapacitou 
až 1500 mAh, kterou můžete nabíjet běžnou powerbankou nebo nabíječkou). Toto úžasné 
multifunkční audio zařízení poskytuje neuvěřitelné hudební zážitky i náročnějším uživatelům. 
Každým okamžikem zajistí přístup k elektrické síti ze sítě. Díky pohodlné rukojeti a speciálnímu
postroji, který je součástí sady, jej můžete snadno přesunout na libovolné místo nebo nosit s 
sebou. Vraťte se do 90. let!

Vlastnosti a specifikace produktu: 
• Zcela nový vysoce kvalitní produkt 
• Jmenovitý výkon (celkem): 16 W 
• Výkon jednotlivých reproduktorů: 2x 5 W + 2x 3 W 
• Frekvenční odezva: 150 Hz až 20 kHz 
• Poměr signálu k šumu / maximální hlasitost: 85 dB 
• Dva vestavěné stereo subwoofery s basovým posuvem 10W 
• Dva vestavěné výškoměry s celkovým výkonem 6W 
• Válcová konstrukce reproduktoru umožňuje snadné získání křišťálově čistého zvuku z 
reproduktorů se správným tónem a vysokou nosností! 
• Je schopen přehrávat prostorový zvuk díky konstrukci! 
• Zavedené LED podsvícení reproduktorů zvyšuje smysl výkonu a nenechává je projít 
bezděčně:)
• Vestavěný ergonomický ovládací panel s LCD displejem (na přední straně přístroje) 
usnadňuje používání boomboxu. 
• Čtečka paměťových karet SD (TF) a standardní port USB - vám umožní poslouchat hudbu z 
externích zdrojů! 
• AUX 3,5 mm line vstup (miniJack), například pro připojení dalších sluchátek. 
• Dodatečný DC 5V konektor (microUSB) pro připojení zařízení k napájení a jeho nabíjení! Vše,
co potřebujete, je obyčejná powerbanka nebo nabíječka, která poskytuje 5V výkon! 
• Vestavěný modul Bluetooth 3.0 s dosahem až 10 metrů! Zajišťuje kompatibilitu s jakýmkoli 
zařízením, které přehrává hudbu (MP3, MP4, smartphony a tablety)! 
• Podporuje všechny populární zvukové formáty, jako je MP3, WAV nebo WMA! 
• FM rádio s pamětí až 20 stanic a funkce automatického vyhledávání rádia! 
• Možnost přehrávání MP3 díky použití čtečky karet SD (TF) a portu USB! 
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• Možnost připojení až dvou mikrofonů současně díky dvěma portům 6.3 mm jack - poskytuje 
vynikající zábavu, jako je karaoke! 
• Materiál: vysoce kvalitní plast (ABS) 
• Rozměry: 15 cm x 15,8 cm x 37,7 cm 
• Barva: černá

Popis vstupů (IN), výstupů (OUT) a ovládacího panelu: 
• Knoflík zapnutí / vypnutí s ovládáním hlasitosti (potenciometrem) 
• Páčka na posílení BASS na levé straně panelu 
• tlačítka MODE, převíjení vzad / rychlé přehrávání dopředu a přehrávání / pozastavení 
• 2x mic jack 
• 1x 6,3mm AUX sluchátkový minijack 3,5 mm 
• Slot na paměťové karty microSD (TF) 
• 1x standardní USB typ A 
• LED displej, který zobrazuje základní informace, jako je číslo skladby, čas přehrávání, zdroj 
zvuk (AUX), frekvence aktuální vlny a hlasitost
 Technické parametry: 
• Celkový jmenovitý výkon: 16 W 
• 2 středotónové basy (woofer): 2x 5 W 
• 2 výškové reproduktory (trojkombinace): 2 x 3 W 
• Frekvenční odezva Zvuk: 150Hz - 20kHz 
• Maximální objem: 80-85 dB 
• prostorový zvuk 
• snadno čitelný displej LCD 
• LED podsvícení 
• reproduktor Bluetooth 3.0 - s dosahem až 10 metrů 
• FM rádio s automatickým vyhledáváním a 20 předvolbami 
• rozsah rádia: 87,5 - 108 MHz (standard) 
• Typ 1 USB A 
• 1 micro USB port ( 5V DC) - pro nabíjení zařízení 
• microSD karty (TF) 
• 1 AUX vstup minijack na 3,5 mm (pro sluchátka)
• 6,3 mm vstupní jack (mikrofon) 
• formáty přehrávání: MP3, WMA, WAV 
• Zabudovaná Li-Io baterie s kapacitou 1500 mAh (4-5h dokonce umožňuje nepřetržitý 
provoz) 

Sada obsahuje: 
• 1 přenosný oválný reproduktor BOOMBOX s funkcemi 
• 1 kabel USB pro nabíjení zařízení. 
• 1 popruh pro přenos reproduktoru

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Chcete-li zapnout zařízení, otočte knoflíkem na pravé straně, dokud se nezobrazí 
charakteristické tlačítko potenciometru (spustí se zařízení). 
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2. přehrávání lze ovládat pomocí tří tlačítek umístěných na přední části stroje (zpět / pauza- 
stop / vpřed) 
3. Nastavení hlasitosti se provádí pohybem knoflíku vpravo od zařízení (vlevo = jemně, dokud 
není deaktivován, vpravo = hlasitěji na stupnici od 0 do 30)
4. Nastavení úrovně intenzity BASS se provádí posunutím knoflíku na levé straně přístroje 
(vlevo = slabší, vpravo = silnější). 
5. Stisknutím tlačítka MODE, vyberte režim přehrávání. Výchozí režim po spuštění zařízení je 
režim Bluetooth.
6. Dostupné režimy přehrávání (5): FM rádio (režim FM), paměťová karta SD, paměť USB 
(režim AUX), Line-In a Bluetooth. Není-li do přehrávače vložena žádná externí paměť, bude k 
dispozici pouze režim FM a Bluetooth. 
7. Přehrávač začne automaticky přehrávat hudbu po vložení USB nebo paměťové karty do 
příslušného slotu. 
8. Po vložení příslušného externího zdroje přístroj automaticky přejde do příslušného režimu. 
9. Přehrávání lze obnovit nebo pozastavit jediným klepnutím na tlačítko PLAY/PAUSE. 
10. FM rádio má funkci automatického nahrávání až pro 15 stanic. Vlnové pásmo a jeho 
aktuální frekvence jsou uvedeny na digitálním displeji na ovládacím panelu. Chcete-li se vrátit 
zpět do režimu automatického vyhledávání rádia, stiskněte tlačítko PAUSE / STOP, pokud je 
přístroj v režimu FM rádia. Přepínání mezi vlnami probíhá pomocí tlačítek Zpět a Vpřed. 
11. Chcete-li komunikovat s externím zařízením, který má modul Bluetooth, vyberte režim 
Bluetooth pomocí tlačítka MODE a pomocí funkce Bluetooth v přístroji zvolte připojení zařízení 
CH-M17. Přehrávání hudby lze pak ovládat z externího zařízení (telefonu) nebo pomocí tlačítek 
na předním panelu. 
12. Reproduktor má funkci ekvalizéru - pro změnu barvy přehrávané hudby stiskněte tlačítko 
EQ na dodaném dálkovém ovladači. Reproduktor má několik předdefinovaných nastavení tónu.
13. Externí zdroje hudby, například MP3 přehrávač, lze připojit ke vstupu Line-In DC-5V 
zařízení. 
14. Současně je možné připojit dva mikrofony k zařízení. Mikrofon by měl být připojen k 
jednomu ze dvou portů Jack označených MIC1 a MIC2. Ovládání hlasitosti zvuku z mikrofonu je
řízen pomocí potenciometru na pravé straně zařízení 
15. Zařízení má také vestavěný mini port (tlačítko MODE na hlavním panelu) 
16. Nabíjení baterie probíhá automaticky po připojení zařízení (síťový port DC-5V) do síťové 
nabíječky 5V nebo do počítače pomocí dodaného kabelu USB. To je indikováno červenou 
kontrolkou na levé straně konektoru. 
17. Doba nabíjení by měla trvat 3 až 5 hodin! Po uplynutí této doby byste měli přestat nabíjet 
zařízení. Nepoužívejte reproduktor během nabíjení, aby nedošlo k jeho ztrátě! 

Údržba a čištění 
 Produkt 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 pouzdro produktu. 
Nenastavujte přístroj na maximální úroveň hlasitosti delší dobu. Nevystavujte zařízení 
extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. Zařízení nenabíjejte po dobu delší než 5 hodin - 
mohlo by dojít k poškození baterie. Nikdy nepoužívejte přístroj při nabíjení!

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 prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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