Model: iP15 (pro Velkou Británii)
Návod k použití (angličtina)
Datum: 17. ledna 2011
Barva tisku: Černý text na bílém papíru

Model iP15
Stereosystém pro nabíjení a
přehrávání z vašeho iPhonu / iPodu
se změnou barvy světelných diod

Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.com
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Tento výrobek nese symboly selektivního tříděno pro odpad z elektrických a elektronických
zařízení (WEEE).
To znamená, že s tímto výrobkem musí být nakládáno v souladu s Evropskou směrnicí
2002/96/ES, aby byl recyklován nebo likvidován, a minimalizoval se dopad na životní
prostředí.
Pro další informace kontaktujte prosím své místní nebo regionální orgány.
Elektronické výrobky nezahrnuté do procesu selektivního třídění jsou potenciálně
nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

Začínáme
Děkujeme vám, že jste si zakoupili reproduktorový systém se změnou barev iHome iP15 pro váš iPhone nebo iPod.
Díky navržení speciálně pro práci s vaším iPhonem nebo iPodem poskytuje tento systém vysokou kvalitu zvuku
v kombinaci se relaxačním barevným osvětlením navozujícím určitou náladu. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě
tento návod a uschovejte si ho pro případné budoucí nahlédnutí.
Nainstalujte vložku pro iPhone/iPod
Váš přístroj iP15 se dodává s 5 odnímatelnými vložkami pro populární modely iPodů a iPhonů, aby váš iPhone/iPod
správně zapadl do dokovací stanice (podívejte se prosím do tabulky v části „Rychlý start“). I když není dodána vložka
pro váš konkrétní model iPhonu nebo iPodu, stejně můžete svůj iPhone nebo iPod vkládat do dokovací stanice za
předpokladu, že ho vždy vkládáte do dokovací stanice a vytahujete ho z ní pomalu a opatrně.
Připojte napájení
Zapojte kabel síťového adaptéru do zdířky napájení na zadní straně přístroje, a druhý konec do standardní 120V
elektrické zásuvky.

Ovládací prvky a kontrolky
Horní panel

Dokovací stanice iPhonu/iPodu
Vyberte si vložku a vložte do dokovací
stanice iPhone/iPod

Tlačítko zvýšení hlasitosti

Tlačítko napájení

Zvýšit hlasitost

Stisknutím se přístroj zapne nebo vypne

Tlačítko barev

Tlačítko snížení hlasitosti

Stisknutím se cyklicky nastavují barvy

Snížit hlasitost

Zadní panel

Zdířka zvukového vstupu
Pro připojení externího zvukového zdroje použijte audiokabel (není součástí balení)
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iP15 Rychlý start
2: vložky

Pro přehrávání a nabízejí
iPhonu/iPodu zapojte kabel
síťového adaptéru do zdířky na
zadní straně přístroje iP15 a druhý
konec zapojte do elektrické
zásuvky.

Použijte tuto vložku
Pro tento iPhone /
iPod

iPhone 3G
vložka 15
iPhone 3G/3GS

Z tabulky níže si vyberte dokovací
vložku pro svůj model
iPhone/iPodu, a vložte ji do
dokovací stanice.
Chcete-li vložku vyjmout, zasuňte
nehet palce do štěrbiny a jemně
vytáhněte vložku nahoru.

iPod touch 2G
vložka 16
iPod touch 2G/3G

nano 5G
vložka 18
nano 5G

Hrající iPhone/iPod vložte do dokovací
stanice (nesmí být v „návleku“ nebo
pouzdře).
V dokovací stanici se bude iPhone/iPod
nabíjet.
Pro poslech ze svého iPhonu/iPodu
stiskněte na přístroji iP15 tlačítko napájení.

iPhone 4
vložka 19
iPhone 4

nano 6G/touch 4G
vložka 20
nano 6G/
iPod touch 4G

Údržba
•
•
•

Umístěte přístroj na rovnou plochu mimo dosah přímých slunečných paprsků a přílišného tepla.
Při umístění přístroje na přírodní dřevo a lakovaný povrch chraňte svůj nábytek. Mezi přístroj a nábytek je
vhodné položit kus tkaniny nebo jiného ochranné materiálu.
Svůj přístroj čistěte měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlem a vodou. Silné čisticí prostředky jako benzol
nebo podobné materiály by mohli povrch přístroje poškodit.
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Přehrávání a nabíjení vašeho iPhonu/iPodu
1.

2.
3.
4.

Vložte do dokovací stanice příslušnou vložku pro svůj iPhone nebo iPod (viz tabulka vložek v části „Rychlý
start“), pak opatrně vložte do dokovací stanice hrající iPhone nebo iPod. Přístroj se zapne a vy uslyšíte svou
hudbu. Když se iPhone nebo iPod nachází v dokovací stanici, tak se bude nabíjet, dokud se úplně nenabije.
Nabitý iPhone nebo iPod se již dále nabíjet nebude.
Pokud není iPhone nebo iPod v režimu přehrávání, tak pro přehrávání z vašeho iPhonu nebo iPodu stiskněte na
přístroji iP15 tlačítko . Rozsvítí se kontrolka zapnutí napájení signalizující, že je přístroj iP15 zapnutý.
Pro upravení hlasitosti stiskněte tlačítko
nebo .
Pro vypnutí přístroje stiskněte opět tlačítko ..

Režim změny barev
K dispozici je 5 nastavení barev. Pro jejich cyklickou změnu mačkejte tlačítko barev. Nastavení jsou: pomalá změna
barev (výchozí), pevná barva (stiskněte tlačítko barev, když daná barva svítí, tím se zvolí), pulsace podle hudby,
rychlá změna barev a vypnuté svícení.

Použití zvukového vstupu
1.
2.
3.
4.

Připojte jeden konec propojovacího audiokabelu (je k dispozici na www.ihome.com) do sluchátek nebo do
zdířky zvukového výstupu na vašem audiozařízení, a druhý konec propojovacího kabelu do zdířky zvukového
vstupu nacházející se na zadní straně přístroje iP15.
Pro přehrávání z vašeho audiozařízení stiskněte tlačítko na přístroji iP15. Rozsvítí se kontrolka zapnutého
napájení signalizující, že je přístroj iP15 zapnut. Přepněte své zařízení do režimu přehrávání.
Pro upravení hlasitosti stiskněte tlačítko
nebo .
Pro vypnutí přístroje stiskněte opět tlačítko . Nezapomeňte vypnout také své audiozařízení.

POZNÁMKA: NEPŘEHRÁVEJTE přes zvukový vstup, když posloucháte svůj iPhone/iPod, slyšeli byste oba zdroje
zvuku najednou.
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Průvodce zákazníka oblastí bezpečnosti výrobku

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento přístroj je zkonstruován a vyroben tak, aby byla při správném použití zajištěna vaše osobní bezpečnost. Avšak
nesprávné používání může mít potenciálně za následek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Před
instalací a používáním přístroje si prosím pozorně přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny, a uschovejte si
je v dosahu pro případné budoucí nahlédnutí. Zvláštní pozornost věnujte všem upozorněním uvedeným v tomto
návodu a na zařízení.
1. Voda a vlhkost – Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. Například v blízkosti koupací vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu, prádelního umyvadla, blízkosti plaveckého bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. Větrání – Přístroj by měl být umístěn tak, aby jeho umístění a poloha nebránily jeho správnému odvětrávání. Není
například vhodné pokládat jej na postel, pohovku, rohož nebo podobné povrchy, které by mohly ucpat větrací
otvory, nebo do vestavěného nábytku, např. do knihovny nebo skříně, který by mohl bránit proudění vzduchu skrz
větrací otvory.
3. Teplo – Přístroj by měl být umístěn mimo přímý dosah zdrojů tepla, např. radiátorů, tepelných regenerátorů,
sporáků a jiných spotřebičů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
4. Síťové zdroje – Přístroj připojujte ke zdroji napájení pouze odpovídajícího typu, který je popsaný v návodu k
obsluze resp. označen přímo na spotřebiči.
5. Ochrana napájecího kabelu – Napájecí kabely veďte tak, aby na ně nešlapaly osoby nebo aby nedocházelo k
jejich skřípnutí předměty umístěnými na ně nebo vedle nich. Nejlepší je vždy ponechat mezi výstupem kabelu z
přístroje a zásuvkou elektrické sítě volný prostor.
6. Čištění – Přístroj čistěte pouze způsobem doporučeným výrobcem. Viz pokyny pro čištění v části „Údržba“ tohoto
návodu.
7. Vniknutí cizích předmětů a tekutin – Dbejte opatrnosti, aby do přístroje skrze štěrbiny nebo mřížky nezapadly
žádné cizí předměty nebo nevtekly žádné tekutiny.
8. Příslušenství – Nepoužívejte žádné příslušenství nedoporučené výrobcem přístroje.
9. Ochrana proti bleskům a proudovým rázům – V případě bouřky s výskytem blesků nebo pokud přístroj
ponecháváte bez využití a bez dozoru po delší dobu, odpojte přístroj od elektrické zásuvky a odpojte od něho
anténu nebo kabelový systém. Takto zabráníte možnému poškození přístroje bleskem nebo proudovými rázy v
napájecí síti.
10. Přetížení – Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrální zásuvky - může vzniknout
nebezpečí požáru nebo úderu elektrickým proudem.
11. Poškození vyžadující opravu – Přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál, když:
A. dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky;
B. došlo k pádu cizích předmětů nebo zatečení tekutiny do krytu přístroje;
C. byl přístroj vystaven dešti;
D. přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu;
E. přístroj vykazuje výrazné funkční změny nebo nefunguje normálním způsobem.
12. Anténa – Nepřipojujte k přístroji externí anténu (jinou než je přiložená anténa).
13. Období nevyužívání přístroje – Pokud bude přístroj ponechán bez využití po delší dobu, např. jeden měsíc nebo
déle, odpojte napájecí kabel od zařízení a vyjměte ze zařízení baterie, aby nedošlo k jeho poškození nebo korozi.
14. Opravy – Uživatel se nesmí pokoušet sám provádět servis přístroje nad rámec úkonů popsaných v návodu
k obsluze. Všechny ostatní opravy musejí být svěřeny kvalifikovanému servisnímu personálu.

Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.com
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Řešení problémů
Příznak
Přístroj nereaguje
(je bez napájení)

iPhone/iPod se nemůže
správně připojit k dokovací
stanici

Možný problém

Řešení

Elektrický adaptér není připojen do elektrické
zásuvky nebo zástrčka není zapojena do zdířky
napájení na zadní straně přístroje
Nefunguje elektrická zásuvka
Použití nesprávné vložky

Možná překážka v oblasti dokovací stanice
nebo na iPhonu/iPodu (překáží návlek nebo
pouzdro)

iPhone/iPod přehrává, ale
chybí zvuk

iPhone/iPod není správně vložen do dokovací
stanice

Váš iPhone/iPod nepřehrává
iPhone/iPod je zablokovaný

iPhone/iPod se nenabíjí

Používání iPodu 1. nebo 2. generace, iPodu
Shuffle nebo jiného přístroje
iPhone/iPod není správně vložen do dokovací
stanice

iPhone/iPod je zablokovaný/zamrzl
iPhone/iPod má problém s baterií
Zvuk je zkreslený

Úroveň hlasitosti je nastavená příliš vysoko
Je zkreslený zdroj zvuku
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Zapojte elektrický adaptér do elektrické zásuvky a
připojte zástrčku do zdířky napájení na přístroji
Zapojte do stejné elektrické zásuvky jiný přístroj,
abyste si ověřili funkčnost zásuvky
Ujistěte se, že dokovací vložka odpovídá vašemu
iPhonu/iPodu
Vyjměte svůj iPhone/iPod z konektoru a zkontrolujte
případnou přítomnost překážek na konektoru v
dokovací stanici a na svém iPhonu/iPodu. Zkuste ze
svého iPhonu/iPodu sundat pouzdro nebo návlek.
Pak zasuňte přístroj zpět do dokovací stanice.
Vyjměte svůj iPhone/iPod z konektoru a zkontrolujte
případnou přítomnost překážek na konektoru v
dokovací stanici a na svém iPhonu/iPodu. Pak
zasuňte přístroj zpět do dokovací stanice.
Stiskněte tlačítko přehrávání na svém iPhonu/iPodu
pro ruční přehrávání.
Před připojením přístroje do dokovací stanice se
prosím ujistěte, že váš iPhone/iPod funguje správně.
Podobnosti – viz váš návod.
Připojte ho prosím pomocí zvukového vstupu.
Vyjměte svůj iPhone/iPod z konektoru a zkontrolujte
případnou přítomnost překážek na konektoru v
dokovací stanici a na svém iPhonu/iPodu. Pak
zasuňte přístroj zpět do dokovací stanice.
Před připojením přístroje do dokovací stanice se
prosím ujistěte, že váš iPhone/iPod funguje správně.
Podobnosti – viz váš návod.
Snižte hlasitost přístroje
Má-li zdrojový soubor původního zvuku špatnou
kvalitu, je možné si zkreslení a šumu všimnout při
použitý výkonných reproduktorů.
Vyzkoušejte soubor z ověřeného zdroje hudby jako
iTunes
Pokud používáte iPod Shuffle nebo externí zdroj
zvuku jako starší generaci iPodu, zkuste snížit
hlasitost na výstupu na samotném přístroji.
V nastavení iPodu zkuste také vypnout zesílení basů
(bass boost).
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