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POZNÁMKA : Přístroj iA100 je navržen pro použití s bezdrátovými zařízeními vybavenými
Bluetooth, která jsou kompatibilními se streamovacími audioprofily HFP, HSP, A2DP a
AVRCP. Nahlédněte do návodu k použití svého Bluetooth přístroje nebo kontaktujte
technickou podporu, zda váš Bluetooth přístroj tyto profily podporuje.

Údržba
• Pokládejte přístroj na rovný povrch, mimo dosah přímého slunečního svitu a přílišného
horka.
• Chraňte svůj nábytek, pokud pokládáte přístroj přímo na přírodní dřevo nebo lakovaný
povrch. Mezi přístroj a nábytek je pak vhodné položit textilii nebo jiný ochranný materiál.
• Svůj přístroj čistěte pouze pomocí vodou navlhčeného měkkého kusu tkaniny a jemného
mýdla. Silnější čistící prostředky jako např. benzen, ředidlo nebo podobné materiály mohou
povrch přístroje poškodit.

Informace o certifikaci FCC a IC
Tento přístroj splňuje Část 15 předpisů FCC a RSS-210 předpisů IC. Jeho provoz podléhá
dvěma následujícím podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2)
tento přístroj musí snášet jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit
jeho nesprávné fungování.
Upozornění: Změny nebo úpravy výslovně neschválené stranou odpovědnou za shodu
mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo zkoušeno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B
podle Části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou
ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a
může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.
Nicméně zde není žádná záruka, že k rušení v určité konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto
zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím
zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z
následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte přístroj do zásuvky v jiném obvodu než ke kterému je připojen přijímač.
• Ohledně pomoci se obraťte na dealera nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
Prohlášení o záření dle FCC a IC
Toto zařízení splňuje limity FCC pro záření stanovené pro nekontrolované prostředí a splňuje
výjimku z kusového vyhodnocování limitů v oddíle 2.5 předpisu RSS 102.
1. Tento vysílač nesmí být umisťován nebo provozován společně s jakýmikoliv anténami
nebo přijímači.
2. Toto zařízení splňuje limity FCC pro vysokofrekvenční záření stanovené pro
nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální
vzdáleností 20 cm od uživatele a kolemjdoucích.
Přístroj splňuje výjimku z kusového vyhodnocování limitů v oddíle 2.5 předpisu RSS 102 a
uživatelé mohou obdržet kanadské informace o vysokofrekvenčním ozáření a souladu od
kanadského představitele Burnport Holdings Ltd., 72MT Belcher Pls, East, Calgary, Alberta,
T2Z 2G1, CANADA. Tel.: 403-257-4961.

Začínáme
Děkujeme vám, že jste si zakoupili iHome iA100, radiobudík s rozšířenými funkcemi
pro iPad, iPhone nebo iPod. Přístroj iA100 je navržen pro přehrávání hudby přes
Bluetooth z vašeho mobilního telefonu nebo počítače (přes Bluetooth nebo zvukový
vstup), využívá technologii Bongiovi Digital Power Station s aktivním digitálním
zpracováním signálu.
Tento návod k obsluze popisuje základní provoz a péči o přístroj. Existuje mnoho zajímavých
vylepšení funkcí, která jsou dostupná pomocí bezplatného stažení aplikace iHome+Sleep z
iTunes App Store.
Kromě toho vám aplikace iHome+Radio (k dispozici jako placená aplikace v iTunes App
Store) poskytne přístup k tisícům internetových radiostanic po celém světě.
Pro informace o aplikaci iHome+Sleep a internetové radioaplikaci iHome+Radio a jejich
fungování s vaším iA100 použijte prosím následující zdroje:
uživatelské fórum: http://getsatisfaction.com/ihomeapps
web: www.ihomeaudio.com/apps

e-mail: apps@ihomeaudio.com
Poznámka: aplikace je pouze pro iPad, iPhone a iPod touch.
Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte si
ho pro budoucí nahlédnutí.

QDID: B016961

iA100 - Rychlý start
1: Napájení
Připojte kabel od síťového napájecího adaptéru do konektoru stejnosměrného proudu v
zadní části iA100 a druhý konec připojte do elektrické zásuvky ve zdi.
2: Spárujte svůj telefon vybavený Bluetooth s přístrojem iA100
a) Zvolte na svém telefonu Bluetooth/discover mode (viz váš návod k použití)
b) Stiskněte tlačítko Pairing (Párování) nacházející se na zadní části přístroje iA100.
Zařízení se přepne do režimu automatického párování a zahájí vyhledávání jiného
přístroje, se kterým by se spárovalo, režim je označen blikajícími ikonami Bluetooth a
párování.
c) Jste-li vyzváni, zadejte na svém přístroji přístupový kód pro iA100: 1234
d) Displej (na telefonu) by měl úspěšné spárování potvrdit.
3: Volání a příjem hovorů
Jakmile je iA100 spojen s vaším telefonem:
a) Vytočte číslo na svém telefonu
b) Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko Talk (Volat). Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko
End (Ukončit).
POZNÁMKA: Máte-li čekající druhý hovor, stiskněte pro příjem druhého hovoru a podržení
prvního tlačítko Talk.
4: Nastavení hodin pomocí synchronizace času
Vložte do dokovacího stojanu svůj iPad, iPhone nebo iPod (viz kroky 7 a 8).
Stiskněte a uvolněte tlačítko Clock (Hodiny) nacházející se na zadní straně přístroje iA100.
Na displeji se zobrazí „TIME SYNC“ („synchronizace času“) následované po úspěšné
synchronizaci nápisem „TIME UPDATED“ „(čas byl aktualizován“).
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iA100 - Rychlý start
5: Výběr režimu/obsluha rádia
a) Pro výběr režimu iPod, Bluetooth, FM rádio nebo Aux-in (zvukový vstup) mačkejte dle
potřeby tlačítko Mode (režim).
b) Pro nastavení předvoleb FM v režimu rádia mačkejte tlačítko ►║ , abyste si zvolili číslo
předvolby (P1 -P6), a pak přidržte tlačítko ►║, dokud nezačne zvolené číslo předvolby
na displeji blikat.
c) Pro naladění rádia na požadovanou rozhlasovou stanici mačkejte tlačítko ◄ nebo ►.
d) Pro potvrzení čísla předvolby pro aktuální stanici stiskněte tlačítko ►║.
6: Nastavení budíku 1 nebo budíku 2
a) Stiskněte a přidržte tlačítko Alarm 1 nebo Alarm 2, dokud nezačne blikat čas pro
nastavení budíku 1 nebo 2. (Pro nastavení budíku 2 použijte v následujících krocích
tlačítko Alarm 2 místo Alarm 1.)
b) Pro nastavení času buzení mačkejte tlačítko ◄ nebo ►.
c) Stiskněte opět Alarm 1 a pak mačkejte tlačítko ◄ nebo ► pro nastavení frekvence budíku
(weekdays - pracovní dny, atd.).
d) Stiskněte opět Alarm 1 a pak mačkejte tlačítko ◄ nebo ► pro zvolení zdroje zvuku pro
buzení. Je-li zvoleným zdrojem rádio, stiskněte tlačítko ►║ pro výběr přednastavené
stanice, nebo tlačítko ◄ nebo ► pro naladění rádia na požadovanou rozhlasovou stanici.
e) Stiskněte opět Alarm 1, pak stiskněte tlačítko ◄ nebo ► pro nastavení hlasitosti budíku.
f) Pro potvrzení nastavení budíku a opuštění režimu nastavení budíku stiskněte opět
Alarm 1.
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iA100 - Rychlý start
7: Vložení vašeho iPad/iPhone/iPod do dokovacího stojanu
odstraňte gumový dokovací chránič

iPad s pouzdrem

Opatrně vložte do dokovacího stojanu svůj iPad, iPhone nebo iPod do 30pinového
dokovacího konektoru. Pokud používáte iPad, iPhone nebo iPod s pouzdrem nebo
návlekem, tak nejdříve odstraňte gumový dokovací chránič na přístroji iA100. Při umístění ve
stojanu se bude iPad, iPhone nebo iPod dobíjet. Pro přehrávání z vašeho iPadu, iPhonu
nebo iPodu stiskněte na přístroji iA100 tlačítko ►║.
8: Aktualizace firmwaru vašeho iA100
Pro dosažení co nejlepších výsledků se ujistěte, že jste aktualizovali firmware iA100. Chceteli tak učinit, stáhněte si zdarma z App Store aplikaci iHome+Sleep. Aplikaci spusťte, pak
přejděte na Settings/iA100 (Nastavení/iA100) a postupujte podle pokynů pro aktualizaci
firmwaru.
Poznámka: Aplikace iHome+Sleep a iHome+Radio nejsou v této brožuře podrobně
popsány. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak mohou tyto aplikace zlepšit vaše
zážitky, stáhněte si prosím zdarma z App Store aplikaci iHome+Sleep a prohlédněte si
Start Guide.
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Ovládací prvky a ukazatele
POHLED SHORA
Univerzální dokovací konektor pro iPad/iPhone/iPod
Tlačítko zrušení budíku/napájení/nastavení aplikací
Mikrofon
Zvýšit hlasitost
Snížit hlasitost
Tlačítko ukončení
Tlačítko hovoru
Tlačítko zpět / nastavit
Tlačítko přehrávání/pauza (pro iPhone, iPod a hudbu přes
Bluetooth)
Tlačítko vpřed
Tlačítko Bongiovi DPS
Tlačítko režimu (iPod, Bluetooth, FM nebo zvukový vstup)
Tlačítko usínání

Tlačítko opakovaného buzení/stmívání

POHLED ZEZADU
Tlačítko EQ

Tlačítko párování

Tlačítko buzení

Tlačítko krátkého zdřímnutí Tlačítko budíku 1

Tlačítko seřízení hodin
Zdířka síťového adaptéru
FM anténa
Tlačítko budíku 2
Zdířka zvukového vstupu

Displej iA100
Zobrazení času
Ukazatel PM
Ukazatel AM
Ukazatel budíku 1
Ukazatel aplikace iHome
Ukazatel budíku 2
Ukazatel vybití baterie
Ukazatel Bluetooth
Zobrazení rádia / času budíku / iPodu
POZNÁMKA: Ukazatele AM/PM se neobjeví, když jsou hodiny nastaveny na 24hodinový
režim zobrazení
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Používání iA100
Připojení iA100 ke zdroji napájení
Připojte kabel síťového napájecího adaptéru do zdířky na zadní straně systému, pak zapojte
přívodní kabel do elektrické zásuvky.

Zapnutí a vypnutí iA100
Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje iA100 na něm kdykoliv stiskněte tlačítko Power/App.
Všimněte si, že iPad, iPhone nebo iPod v dokovacím konektoru se bude i nadále nabíjet,
když je zařízení vypnuto a je k němu připojen síťový adaptér. iPod Classic (1G a 2G) se
nabíjet nebude.

Synchronizace času
Hodiny přístroje iA100 jsou přednastaveny na americký východní standardní čas.
Funkce synchronizace času přístroje iA100 vám umožní synchronizovat nastavení času v
iA100 s časem ve vašem iPadu, iPhonu nebo nejnovějším modelu iPod (iPod touch, iPod
nano a iPod Classic; starší modely iPod jako iPod mini tuto funkci nepodporují).
1. Stiskněte tlačítko Clock (hodiny) nacházející se na zadní straně přístroje, ve spodní části
displeje začne blikat „Time Sync“.
2. Jakmile je synchronizace dokončena, zobrazí se na displeji „Time Updated“ („čas byl
aktualizován“).
3. Pokud nebyla synchronizace úspěšná, zobrazí se na displeji „Sync Failed“
(„synchronizace se nezdařila“). Stane-li se to, zkuste synchronizaci ještě jednou
zopakovat, v případě potřeby s jiným iPadem/iPhonem/iPodem. Pokud se synchronizace
stále nedaří, podívejte se prosím na nastavení hodin níže v kapitole Nastavení času a
kalendáře.
POZNÁMKA: Čas v iPhonu je automaticky aktualizován na správný čas pomocí vysílačů
mobilní sítě. Čas ve vašem iPadu nebo iPodu je jen tak přesný, jak přesný byl čas na
počítači, když se s ním naposledy iPad nebo iPod synchronizoval. Mezi iA100 a
synchronizovaným iPhonem/iPodem je možné mít až 59sekundový rozdíl.

Ruční nastavení času a kalendáře
1. Stiskněte a přidržte tlačítko Clock (hodiny) nacházející se na zadní části přístroje, dokud
nezačne blikat zobrazení času.
2. Pro seřízení času mačkejte tlačítko ◄ nebo ► (pro rychlý posuv dopředu nebo zpět ho
na několik sekund přidržte). Nezapomeňte u hodin správně nastavit hodnotu AM nebo
PM. Ikona v levém horním rohu displeje indikuje čas AM nebo PM.
3. Stiskněte znovu tlačítko Clock. Ve spodní části displeje bude blikat rok. Mačkejte tlačítko
◄ nebo ►, dokud se nezobrazí aktuální rok.
4. Stiskněte znovu tlačítko Clock. Bude blikat měsíc a den. Mačkejte tlačítko ◄ nebo ►,
dokud se nezobrazí aktuální měsíc a den. Pro rychlý posuv tlačítko přidržte.
5. Stiskněte ještě jednou tlačítko Clock. Pro potvrzení nastavení uslyšíte dvě pípnutí a
opustíte režim nastavování času a kalendáře.
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Používání budíků
Nastavení budíků
Budík 1
a) Stiskněte a přidržte tlačítko Alarm 1, dokud ve spodní části displeje nebliká čas buzení.
b) Pro nastavení požadovaného času buzení mačkejte tlačítko ◄ nebo ►. Pro rychlý posuv
tlačítko přidržte.
c) Stiskněte znovu Alarm 1 a pak mačkejte pro nastavení frekvence buzení tlačítko ◄ nebo
► (7 dnů, pracovní dny, víkend nebo vlastní frekvence).
TIP: Pokud je zvoleno vlastní, musíte použít pro nastavení vlastních dnů buzení aplikaci
iHome+Sleep.
d) Stiskněte znovu Alarm 1 a pro volbu zdroje zvuku pro buzení (iPod, Radio, Playlist nebo
Tone) mačkejte tlačítko ◄ nebo ►.
Pro zbuzení pomocí iPadu, iPhonu nebo iPodu v dokovacím stojanu zvolte iPod.
• Je-li zvoleným zdrojem buzení rádio, stiskněte podle potřeby tlačítko pro výběr
přednastavené stanice nebo tlačítko ◄ nebo ► pro naladění rádia na požadovanou
stanici.
• Je-li zvolen playlist, budete probuzeni náhodnou písní z vlastní seznamu skladeb na
svém iPhonu/iPodu. Nejprve si na svém iPadu/iPhonu/iPodu musíte vytvořit vlastní
seznam skladeb a nazvat ho „iHome“.
• Je-li zvolen zvukový signál, můžete pro výběr signálu buzení použít aplikaci
iHome+Sleep.
e) Stiskněte znovu Alarm 1 a pak pro nastavení hlasitosti buzení mačkejte tlačítko ◄ nebo
►.
f ) Pro potvrzení nastavení buzení a opuštění režimu nastavení budíku stiskněte zase
Alarm 1.
Chcete-li nastavit budík 2, postupujte podle výše uvedených kroků, ale použijte
tlačítko Alarm 2
Poznámka: Pokud je iPod vybrán jako zdroj buzení, ale zařízení žádný iPad/iPhone/iPod
nezjistí, použije standardně buzení zvukovým signálem. Je-li jako zdroj playlist a přístroj
nezjistí vlastní seznam skladeb „iHome“, bude budík budit poslední na vašem přístroji
přehrávanou písní. Cyklus buzení trvá po dobu jedné hodiny; ujistěte se, že máte na svém
iPadu, iPhonu nebo iPodu dostatek hudby, která by tak dlouho trvala.

Kontrola a vypnutí budíků (vypnutí a zapnutí funkce buzení)
Budíky se po nastavení aktivují automaticky. Aktivní budíky jsou označeny ikonami budíků
na displeji.
1. Stiskněte jednou tlačítko Alarm 1 nebo Alarm 2. Na displeji se zobrazí aktuálně
nastavený zdroj buzení a čas buzení.
2. Pro vypnutí budíku stiskněte znovu tlačítko Alarm 1 nebo Alarm 2 (příslušná ikona
budíku zmizí). Pro opětovné zapnutí budíku stiskněte tlačítko ještě jednou.

Resetování budíku, aby následující den pokračoval v buzení
1. Při zvuku budíku stiskněte pro zastavení buzení a jeho opětovné pokračování následující
den ve stejnou dobu tlačítko ....
TIP: Když běží aplikace iHome+Sleep, stiskněte pro přístup k profilům buzení tlačítko
wakeup (buzení). Když aplikace neběží, můžete pro vypnutí přístroje a opětovné nastavení
budíku na pokračování v nastavený čas stisknout tlačítko wakeup.

Opakované buzení
1. Pro naprogramování vlastního času opakovaného buzení během normálního používání
(když není slyšet budík) stiskněte a přidržte tlačítko Snooze (opakované buzení), dokud

se na displeji nezobrazí minuty pro opakované buzení. Pro nastavení doby opakované
buzení od 1 do 29 minut mačkejte tlačítko ◄ nebo ►. TIP: Dobu opakované buzení
můžete seřídit také pomocí aplikace iHome+Sleep.
2. Po spuštění zvuku budíku stiskněte tlačítko Snooze. Budík se ztiší a začne opět budit o 9
minut později (nebo po vlastním počtu minut, který nastavíte). Opakované buzení je
možné během 1hodinového cyklu budíku stisknout několikrát.

Zaručený budík
Zařízení iA100 má funkci zaručeného budíku, takže bzučák budíku bude slyšet i v případě
výpadku napájení, pokud jsou nainstalovány záložní baterie (viz strana 9). Nevydává-li váš
iPad/iPhone/iPod po 20 sekund žádný zvuk nebo není-li přítomen, přepne se iA100
automaticky na buzení zvukovým signálem.
Tip: Stáhněte si bezplatně aplikaci iHome+Sleep pro funkce pokročilé buzení, opakované
buzení a uspání.
6

Poslech iPadu, iPhonu nebo iPodu
1. Vložte už hrající iPad, iPhone nebo iPod do dokovacího stojanu. iA100 se automaticky
zapne a uslyšíte hudbu přehrávanou ze svého iPadu/iPhonu/iPodu.
Poznámka: Pokud je hlasitost přehrávaného zdroje hudby na samotném iPad/iPhone/iPod
příliš nízká, může se stát, že iA100 nedetekuje režim přehrávání na iPadu/iPhonu/iPodu.
Nastane-li to, tak jedno stisknutí tlačítka ... na hlavním přístroji může přehrávání spustit.
2. Když je iPad/iPhone/iPod vložen do dokovacího stojanu a nachází se v pohotovostním
režimu, stiskněte pro přehrávání z iPadu/iPhonu/iPodu tlačítko ►║ na přístroji iA100.
Pokud je iA100 již zapnut, mačkejte tlačítko Mode, dokud se ve spodní části displeje
neobjeví nápis „iPod“, což znamená, že je iA100 v režimu iPod. Je-li váš iPad, iPhone
nebo iPod touch v režimu video, uvidíte posuvný ovladač na displeji iPadu/iPhonu/iPodu
„zablokovaný“. Nastane-li to, musíte svůj iPad/iPhone/iPod odblokovat.
3. Pro přerušení přehrávání stiskněte na přístroji iA100 tlačítko ►║; pro pokračování v
přehrávání jej stiskněte znovu.
4. Pro přeskočení na následující nebo předcházející skladbu stiskněte na přístroji iA100
tlačítko ◄ nebo ► . Pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad v rámci přehrávané skladby
tlačítko stiskněte a přidržte.
Úprava zvuku na přístroji iA100
Na přístroji iA100 můžete při poslechu jakéhokoliv zdroje zvuk upravit.
1. Pro úpravu hlasitosti systému stiskněte na iA100 tlačítko ... nebo .... Pro nejlepší zvuk
stiskněte a přidržte tlačítko EQ nacházející se na zadní části přístroje a znovu ho dle
potřeby stiskněte pro cyklické přepnutí na výšky, basy a střední zvukovou volbu, pak pro
úpravu každé volby mačkejte tlačítko ◄ nebo ►. Obvod pro vylepšení zvuku Bongiovi
DPS je ve výchozím nastavení zapnut. Pro vypnutí a zapnutí obvodu stiskněte tlačítko ....
TIP: Efekt EQ a Bongiovi může upravit pomocí aplikace iHome+Sleep.

Poslech rádia
Instalace antény
1. Pro nejlepší příjem plně roztáhněte kabelovou FM anténu. Anténu nezkracujte,
neupravujte ani k ní nepřipojujte jiné antény.
Naladění a poslech rádia
1. Mačkejte tlačítko Mode, dokud se na displeji neobjeví aktuální rádiová FM frekvence.
2. Pro naladění rádia na požadovanou stanici mačkejte tlačítka ◄ nebo ► . Pro
automatické skenování/vyhledávání další stanice s dobrým signálem tlačítko krátce
přidržte.
3. Pro uložení stanice do předvoleb:
A. Pro procházení mezi šesti předvolbami (P1 - P6) mačkejte podle potřeby tlačítko ►║
do čísla, které chcete přiřadit, a pak tlačítko ►║ přidržte, dokud nezačne zvolené číslo
předvolby na displeji blikat.
B. Pro naladění na požadovanou stanici mačkejte tlačítko ◄ nebo ► . Pro automatické
skenování/vyhledávání další stanice s dobrým signálem tlačítko krátce přidržte.
C. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko ►║, potvrzovací pípnutí potvrdí nastavení a
číslo předvolby, kterou chcete přiřadit. Pro přednastavení až šesti stanic kroky A až C
opakujte.
4. Chcete-li poslouchat přednastavenou stanici, použijte pro nastavení režimu FM tlačítko
Mode, pak pro zvolení požadované předvolby stiskněte tlačítko ►║.
5. Pro úpravu hlasitosti systému stiskněte na přístroji iA100 tlačítko ... nebo ....
TIP: Chcete-li si na svém iA100 užívat tisíců internetový radiostanic z celého světa, stáhněte
si z App Store aplikaci iHome+Radio.
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Poslech dalších přenosných audiopřístrojů
Prostřednictvím přístroje iA100 můžete přes jeho zvukový vstup nechat hrát MP3 přehrávač
nebo jiné přenosné audiozařízení.
1. Zapojte jeden konec propojovacího audiokabelu (k dispozici na adrese
http//:www.ihomeaudio.com) do zdířky pro sluchátka nebo zdířky zvukového výstupu na
vašem přístroji a druhý konec propojovacího audiokabelu do zdířky zvukového vstupu
iA100, která se nachází se na zadní části zařízení.
2. Zapněte přístroj iA100 a mačkejte tlačítko Mode, dokud se ve spodní části displeje
nezobrazí „Aux-in“ označující režim přehrávání ze zvukového vstupu.
3. Zapněte svůj přístroj a přehrávání.
4. Pro seřízení hlasitosti systému mačkejte na iA100 tlačítko ... nebo .... Možná bude třeba
upravit i hlasitost na vašem zařízení.
Nezapomeňte přístroj po dokončení přehrávání vypnout.

Poslech hudby přes Bluetooth
Než budete moci automaticky spojit pro přehrávání/streamování Bluetooth hudbu přes iA100,
musíte s iA100 svůj přístroj Bluetooth spárovat. Párování vytvoří trvalou „vazbu“, takže oba
přístroje se vždy vzájemně rozpoznají.
Párování:
1. Pro zahájení operace párování stiskněte tlačítko Pairing (párování). Bude blikat ikona
Bluetooth a „pairing“.
2. Pro spojení s iA100 aktivujte na svém přístroji Bluetooth podle návodu k použití přístroje.
Možná budete muset zadat přístupový kód přístroje iHome: „1234“.
3. Po připojení zůstane ikona Bluetooth zobrazena.
4. iA100 se automaticky spojí s posledním připojeným přístrojem, když je tento přístroj v
dosahu.
Přehrávání hudby přes Bluetooth:
1. Jakmile jsou váš přístroj a iA100 spojeny, můžete začít přehrávat přes iA100 Bluetooth
hudbu.
2. Zapněte přístroj iA100 a mačkejte tlačítko Mode, dokud se ve spodní části displeje
neobjeví „Bluetooth“.
3. Pro přehrávání ze svého přístroje vybaveného Bluetooth stiskněte na přístroji iA100
tlačítko ►║. Displej zobrazí „Bluetooth“. (V závislosti na vašem Bluetooth přístroji, který
používáte, budete možná muset ručně přejít do režimu přehrávače médií v zařízení, aby
váš přístroj správně fungoval).
4. Pro pozastavení přehrávání znovu stiskněte tlačítko ►║; pro pokračování v přehrávání
ho stiskněte ještě jednou.
5. Pro úpravu hlasitosti systému stiskněte tlačítko ... nebo ....
Nezapomeňte prosím Bluetooth přístroj ručně vypnout.
POZNÁMKA: iA100 se musí nacházet v Bluetooth režimu pro přehrávání z jihého
přístroje vybaveného Bluetooth.
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Telefonování s mobilním telefonem vybaveným Bluetooth
Než začnete s iA100 volat, musíte svůj telefon vybavený Bluetooth s iA100 spárovat a spojit.
Prostudujte si prosím postup párování na straně 8.
Přijetí hovoru:
1. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko .... Nyní můžete použít iA100 jako hlasitý telefonní
přístroj.
2. Mluvte do mikrofonu (umístěného nad tlačítkem ...) a pro úpravu hlasitosti hovoru
stiskněte na přístroji iA100 tlačítko ... nebo ....
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko ....
Vytáčení/opakované vytáčení:
1. Jakmile je iA100 spárován s mobilním telefonem vybaveným Bluetooth, můžete pro
vytáčení telefonního čísla používat klávesnici na svém telefonu. Pro zrušení hovoru
stiskněte tlačítko ....
2. Pro opakované vytočení posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko ....
3. Pro úpravu hlasitosti hovoru stiskněte na přístroji iA100 tlačítko ... nebo ....
POZNÁMKA: Změny nastavení hlasitosti pro telefonní operace mohou mít vliv na hlasitost
ostatních režimů.
4. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ....

Funkce usínání
Režim usínání vám umožní usnout s hudbou z iPadu/iPhonu/iPodu, přes Bluetooth nebo z
rádia, přitom se postupně snižuje její hlasitost, dokud se přístroj ve zvoleném čase nevypne.
1. Pro přepnutí do režimu usínání stiskněte tlačítko Bedtime (usínání). Na displeji se
zobrazí příslušná ikona indukující režim usínání. Režim usínání má funkci pozvolného
usínání, která postupně snižuje hlasitost. Po uplynutí nastavené doby usínání se přístroj
automaticky vypne.
2. Časovač usínání můžete opakovaným stiskem tlačítka Bedtime nastavit na 120, 90, 60,
30, 15 minut nebo OFF (vypnuto).
3. Když se displej přepne zpět na zobrazení reálného času, tak jedno stisknutí tlačítka
Bedtime ukáže zbývající čas usínání. Opětovné stisknutí změní čas usínání na nejbližší
vyšší hodnotu.
4. iA100 má nezávislé nastavení hlasitosti pro režim usínání, takže můžete nastavit hlasitost
pro usínání bez vlivu na hlasitost budíku. Pro nastavení hlasitosti systému při usínání
stiskněte na přístroji iA100 tlačítko ... nebo .... Hlasitost pro usínání zůstane příště na
stejné úrovni, když příště přejdete do režimu usínání, dokud ho ovládacími prvky
neupravíte.
5. Chcete-li poslech kdykoliv ukončit, stiskněte na přístroji iA100pro jeho vypnutí tlačítko ....

Funkce krátkého zdřímnutí
Režim krátkého zdřímnutí vám umožní nastavit buzení nezávisle na nastavení budíku 1 a
budíku 2. Buzení z krátkého zdřímnutí probíhá ve výchozím nastavení zvukovým signálem.
1. Pro nastavení časovače krátkého zdřímnutí dle potřeby na 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90
nebo 120 minut nebo OFF (vypnuto) stiskněte tlačítko Nap nacházející se na zadní části
přístroje.
2. Když se displej přepne zpět na zobrazení reálného času, tak jedno stisknutí tlačítka Nap
ukáže zbývající čas krátkého zdřímnutí. Opětovné stisknutí změní čas krátkého zdřímnutí
na nejbližší vyšší hodnotu.
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Funkce stmívání
Během normálního provozu stiskněte pro ovládání jasu LCD displeje tlačítko Snooze.

Výměna záložních baterií hodin
Přístroj iA100 se dodává se 2 nainstalovanými záložními bateriemi zajišťujícími
nepřerušenou funkci budíků a zachování nastavení hodin v případě výpadku elektrické sítě.
Když se na displeji objeví ukazatel nízkého stavu baterie, je třeba baterie vyměnit. Pokud je
instalována záložní baterie a dojde k výpadku elektrické sítě nebo omylem odpojíte elektrický
kabel ze zásuvky, podsvícení displeje zhasne, ale nastavení aktuálního času a budíků
zůstane dočasně zachováno. V opačném případě musíte znovu seřídit nastavení času a
budíků.
1. Otevřete kryt prostoru pro záložní baterie ve spodní části přístroje.
2. Ujistěte se, že je připojen síťový adaptér. Jinak může během výměny baterií dojít ke ztrátě
všech nastavení.
3. Vložte dvě AA baterie, přitom zkontrolujte, že polarita (póly + a – na baterii) odpovídají
nákresu vedle prostoru pro baterie. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.
Poznámka: Použité baterie vždy likvidujte náležitým způsobem (dle vašich místních
předpisů).
Výměna záložních baterií

Upozornění ohledně baterií
Pro modely, které vyžadují více než jednu baterii
• Nemíchejte baterie s již použitými nebo s baterií jiného typu/značky
• Vyměňte všechny baterie současně
• Baterie neotevírejte
• Nevhazujte je do ohně
• Nezahřívejte je nad 75 °C (167 °F)
• Jejich obsah nevystavujte vodě
• Nenabíjejte nebo nedobíjejte je
• Neinstalujte je obráceně
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Průvodce zákazníka oblastí bezpečnosti výrobku

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento přístroj je zkonstruován a vyroben tak, aby byla zajištěna vaše osobní bezpečnost,
pokud jej budete používat podle zde uvedených pokynů. 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 kapitole „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.
Máte otázky? Navštivte stránku www.ihomeaudio.com
nebo volejte bezplatnou linku 1-800-288-2792
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Odstraňování poruch
Projev poruchy
Přístroj nereaguje
(výpadek napájení)

Možná závada
Síťový adaptér není zapojen do
elektrické zásuvky nebo není
zástrčka zapojena do napájecí
zdířky v zadní části přístroje.
Nefunguje síťová zásuvka.

Přístroj je vypnut.
Přístroj nepřehrává hudbu Přístroj nepodporuje Bluetooth
přes Bluetooth z mobilního profily A2DP a AVRCP
telefonu nebo z jiných
Bluetooth přístrojů

Přístroj a iA100 nejsou
spárovány a spojeny

Bluetooth přístroj se
nenabil
Zvuk je zkreslený

Bluetooth hudba je trhaná
Není slyšet hlas volajícího

Má Bluetooth náhlavní
souprava nejde s iA100
spárovat

iA100 nabíjí pouze modely
iPhone a iPod v dokovacím
stojanu, ne jiné přístroje
Hlasitost je příliš vysoká
Zdroj zvuku je zkreslený

Bluetooth přístroj je mimo dosah
iA100
Bluetooth přístroj je mimo dosah
iA100
Hlasitost na iA100 je příliš nízká
Náhlavní soupravy a jiné
přijímače se nebudou s iA100
párovat

Řešení
Zapojte síťový adaptér do
elektrické zásuvky ve zdi a
připojte kabel do napájecí
zdířky v zadní části přístroje.
Zapojte do stejné zásuvky
jiný přístroj, abyste ověřili,
zda je zásuvka funkční. Je-li
zásuvka ovládána
vypínačem, ověřte, že je
vypínač zapnut.
Stiskněte vypínač na přístroji
iA100.
I když budete potřebovat
Bluetooth profily A2DP a
AVRCP pro streamování
hudby do iA100, můžete i
nadále používat funkci
hlasitého telefonního
přístroje.
Před spojením/spárováním se
ujistěte, že váš telefon
podporuje Bluetooth profily
A2DP a AVRCP. iA100 se
standardně připojí
k poslednímu připojenému
přístroji, takže nový přístroj
může být třeba připojit ze
samotného přístroje (viz
návod k použití vašeho
přístroje).
Ujistěte se, že je váš přístroj
zasunut do fungující
dobíječky.
Snižte hlasitost.
Pokud je původní zdroj zvuku
nekvalitní, jsou zkreslení a
šum na výkonnějších
reproduktorech více zřetelné.
Zkuste nastavit EQ na svém
iPhonu, iPodu nebo Bluetooth
přístroji na plochou křivku.
Přemístěte svůj Bluetooth
přístroj do 30 stop od iA100.
Přemístěte svůj mobilní
telefon blíže k iA100.
Zvyšte hlasitost na iA100.
Spárujte náhlavní soupravu
přímo s telefonem nebo jiným
vysílacím zařízením.

Ostatní nemohou slyšet
můj hlas / hlas není pro
posluchače zřetelný

Jste příliš daleko od mikrofonu
přístroje iA100
Mikrofon je ztlumen/je zapnuta
funkce ztlumení
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Mikrofon se nachází
v blízkosti tlačítka Snooze.
Přesuňte se blíže k iA100.
Pro vypnutí ztlumení
stiskněte tlačítko Mute.

Odstraňování poruch
Projev poruchy
Nefunguje buzení s
Bluetooth hudbou

Hovory nemají zřetelný
zvuk
Chybové hlášení při
vytáčení

Možná závada
Přístroj není v režimu
přehrávání
Přístroj není nabit
Přístroj nepodporuje
Bluetooth profily A2DP a
AVRCP
Hlasitost na iA100 je příliš
nízká
Špatné spojení nebo příjem
mobilním telefonem
Některé telefony nepodporují
vytáčení při poslechu hudby
přes Bluetooth
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Řešení
Ujistěte se, že je váš přístroj
napájen a streamuje hudbu.
Ujistěte se, že je váš přístroj
dostatečně nabit, aby to stačilo na
dobu nastavení budíku.
Pokud váš přístroj nepodporuje
profily A2DP a AVRCP, nastavte
svůj budík na buzení rádiem
Zvyšte hlasitost na přístroji iA100.
Zopakujte volání po přesunutí
telefonu pro lepší příjem/spojení
Podívejte se do návodu k použití
svého mobilního telefonu nebo na
web, zda váš telefonu podporuje
vytáčení při současném poslechu
hudby přes Bluetooth. Pokud ne,
tak před pokusem o vytáčení
hudbu vypněte.

Informace o jednoleté omezené záruce
iHome Products, divize společnosti SDI Technologies Inc. (dále v tomto textu nazývaná jen
SDI Technologies) poskytuje záruku, že tento výrobek bude bez vad zpracování a materiálu
v případě normálního používání a podmínek, a to po dobu jednoho roku od data prvního
zakoupení.
V případě, že výrobek přestane uspokojivě fungovat, je nejlepší jej vrátit do obchodu, kde byl
původně zakoupen. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší a bude i nadále nutná
oprava z důvodu jakékoli vady nebo poruchy v záruční době, SDI Technologies výrobek dle
vlastního rozhodnutí opraví nebo vymění, a to bezplatně (s výjimkou poplatku ve výši 40.00
USD za manipulaci, balení, vrácení službou UPS/poštou a pojištění). Toto rozhodnutí
vyplyne z vyhodnocení závady nebo poruchy po doručení výrobku do níže uvedeného
továrního servisního centra. K výrobku musí být přiložen doklad o zakoupení obsahující
datum nákupu. Poplatek za servis bez předložení dokladu o zakoupení je 60.00 USD.
Před vrácením výrobku k opravě prosím nejprve vyměňte baterie (pokud se vkládají) za
nové, neboť nejčastější příčinou vzniklých problémů jsou vybité nebo vadné baterie.
Pokud je přesto nutná oprava:
1. Vyjměte baterie (jsou-li vloženy) a zabalte přístroj do dostatečně vystlané lepenkové
krabice.
2. Pokud je přístroj v záruční době, přiložte fotokopii vašeho dokladu o nákupu, výpisu
transakcí kreditní karty nebo jiného dokladu o datu nákupu.
3. Přiložte šek nebo platební příkaz ve prospěch SDI Technologies na částku 40.00 USD
(60.00 USD v případě chybějícího dokladu o nákupu).
4. Zašlete zařízení vyplaceně a s pojištěním do níže uvedeného továrního servisního centra.
Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.
1330 Goodyear Drive
El Paso, TX 79936-6420
Vyloučení záruky
POZNÁMKA: Tato záruka platí pouze za podmínky, že je výrobek používán k účelu, ke
kterému byl zkonstruován. Záruka se nevztahuje na (i) výrobky, které byly poškozeny
nedbalostí nebo úmyslným konáním, zneužitím nebo náhodou nebo které byly upraveny
nebo opraveny neoprávněnými osobami; (ii) prasklé nebo porušené schránky nebo zařízení
poškozená nadměrným horkem; (iii) poškození digitálních přehrávačů médií, CD-ROMů
nebo kazet (pokud je lze v příslušném zařízení používat); (iv) náklady na zaslání tohoto
výrobku do továrního servisního centra a jeho vrácení majiteli.
Tato záruka platí pouze na území Spojených států amerických a neplatí pro ostatní majitele
výrobku mimo původního zákazníka. SDI Technologies ani žádná z jejích přidružených
společností, dodavatelů, prodejců, jejich zástupců, akcionářů, členů nebo pracovníků vám
ani žádné třetí straně neručí za jakékoli náhrady následných nebo souvisejících škod, ušlého
zisku ani za odškodnění ve skutečné výši nebo exemplární nebo sankční odškodnění.
(Některé státy nepovolují omezení implikovaných záruk ani vyloučení následných škod, a
proto se tato omezení na vás nemusejí vztahovat.) Tato záruka vám poskytuje specifické
zákonné nároky a je možné, že vám budou náležet také jiná práva specifická pro příslušný
stát.
Vaše uznání těchto podmínek a souhlas s tím, že budete v celé a úplné míře respektovat
shora uvedené vyloučení záruky, je pro vás smluvně závazné okamžikem vašeho převodu
finančních prostředků (platební příkaz, šek nebo kreditní karta) za účelem zakoupení vašeho
výrobku SDI Technologies.
© 2010 SDI Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena
Máte otázky? Navštivte stránku www.ihomeaudio.com
nebo volejte bezplatnou linku 1-800-288-2792
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