UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
JAMBOX™ od Jawbone®
ANGLIČTINA / ŠPANĚLŠTINA

VÍTEJTE
Vítejte u Vašeho nového přístroje JAMBOX™
od společnosti Jawbone®, který je prvním
inteligentním reproduktorem a hlasitým
telefonem.
JAMBOX přináší vynikající bezdrátový
poslech zvuku bez nutnosti používat
nepraktické kabely nebo dokovací stanice.
JAMBOX Vám dále dává svobodu sdílení
hudby, filmů, her a telefonních hovorů, kdykoli
chcete. Je perfektním společníkem pro každý
telefon, mp3 přehrávač, tablet nebo notebook.

PŘIPOJENÍ K JAMBOXU

NEBO
BLUETOOTH®
(bezdrátový přenos
zvuku)

3.5mm STEREO
(kabelový přenos
zvuku)
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NABÍJENÍ A AKTUALIZACE JAMBOXU

Ať už přehráváte jakýkoli obsah, dodejte mu
sílu pomocí JAMBOXU!
.

USB
(aktualizace přes MYTALK)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO NÁVODY NA
STRÁNCE JAWBONE.COM/SUPPORT

ANATOMIE PŘÍSTROJE JAMBOX™

TLAČÍTKA

POKUD LED PRSTENEC…
Bliká bíle:
JAMBOX se snaží připojit se k Vašemu
mobilnímu telefonu nebo jinému zařízení
s funkcí Bluetooth®.

HOVOR

OVLADAČE HLASITOSTI

TLAČÍTKO HOVORU
Pomocí tohoto tlačítka lze přijmout nebo ukončit hovor,
aktivovat vytáčecí funkce, jako je hlasové vytáčení
(stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 sekund), nebo pro
poslech aktuálních informací o stavu baterie
(jednoduchým stisknutím).
BUTTONS = TLAČÍTKA
BUILT-IN MICROPHONE = ZABUDOVANÝ MIKROFON
FRONT GRILL = PŘEDNÍ MŘÍŽKA
LED RING (on tip of switch) = LED PRSTENEC (na špičce spínače)
ON/OFF & PAIRING SWITCH = VYPÍNACÍ/ZAPÍNCACÍ A PÁROVACÍ SPÍNAČ
3.5 mm AUDIO INPUT = 3.5 mm AUDIO VSTUP
MICRO USB (charge & update via MYTALK) =
MICRO USB (nabíjení a aktualizace přes MYTALK)

OVLADAČE HLASITOSTI
Pomocí tlačítek PLUS a MINUS na přístroji JAMBOX
zvyšujte nebo snižujte hlasitost zvuku.

Bliká červeně:
Baterie je vybita. Připojte nabíjení!
Bliká červenobíle:
JAMBOX je v režimu párování a je
připraven k připojení k Vašemu
mobilnímu telefonu nebo zařízení s
funkcí Bluetooth®.
V nastavení Bluetooth® Vašeho telefonu
proveďte spojení.

NABÍJENÍ
Váš JAMBOX™ od společnosti Jawbone® je
přímo při dodání částečně nabitý a připravený
k použití.

PRO ÚPLNÉ NABITÍ
Připojte JAMBOX k Vašemu nabíjecímu
adaptéru nebo pomocí micro USB kabelu k
počítači.
PRO POSLECH INFORMACE O ZBÝVAJÍCÍ
DOBĚ DO VYBITÍ BATERIE
Stiskněte HOVOROVÉ TLAČÍTKO, když
zrovna neprobíhá telefonní hovor.
JE-LI BATERIE VYBITA
LED PRSTENEC bliká ČERVENĚ.
JE-LI BATERIE PLNĚ NABITA
LED PRSTENEC se rozsvítí BÍLE.

LED RING = LED PRSTENEC
MICRO USB = MICRO USB KONEKTOR

POZNÁMKA:
Nabití Vašeho JAMBOXU na 80% kapacity
baterie trvá 1,5 hodiny. Úplné nabití trvá 2,5
hodiny.

1 PŘIPOJTE SE

1.1 BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Připojte se k přístroji JAMBOX™ bezdrátově
přes Bluetooth® nebo přes 3,5mm
stereofonní vstup.

NEBO
BLUETOOTH®
(bezdrátový přenos)
zvuku)

3.5mm STEREO
(kabelový přenos
zvuku)

Pokud používáte JAMBOX jako hlasitý
telefon, pamatujte, že integrovaný mikrofon
přístroje JAMBOX funguje pouze tehdy,
pokud je přístroj připojen přes Bluetooth.

PHONES = TELEFONY
MUSIC PLAYERS
= HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČE
LAPTOPS = NOTEBOOKY
TABLETS = TABLETY
Váš JAMBOX dokáže bezdrátově přes
Bluetooth reprodukovat zvuk z jakéhokoli
zařízení vybaveného funkcí Bluetooth ve
vzdálenosti do 10 metrů.
Pro připojení postupujte podle pokynů na
následující straně.

1.2 PŘIPRAVTE SVŮJ JAMBOX K
PÁROVÁNÍ
1 Přidržte ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ spínač
v nejvyšší poloze cca po dobu 3 sekund.
2 Vyčkejte, dokud LED PRSTENEC nezačne
blikat červenobíle.
3 Nyní uslyšíte hlášení JAMBOXu, že je
připraven k párování.
4 Nyní pusťte ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ spínač do
prostřední polohy (zapnuto).

1.3 PŘIPRAVTE SVŮJ TELEFON NEBO
JINÝ PŘÍSTROJ
Aktivujte funkci Bluetooth®.
Na přístrojích IPHONE®, IPOD® nebo
IPAD®
Jděte na NASTAVENÍ > OBECNÁ > a
povolte BLUETOOTH
Na přístroji BLACKBERRY®
Jděte na NASTAVENÍ/VOLBY >
BLUETOOTH a povolte BLUETOOTH
Na jiných MOBILNÍCH TELEFONECH
Jděte na stránku JAWBONE.COM/PAIRING
nebo postupujte podle návodu k obsluze
telefonu dodaného s Vaším telefonem.

1.4 PROVEĎTE PŘIPOJENÍ
Jděte na nastavení Bluetooth® ve Vašem
příslušném přístroji.
PŘIDEJTE NEBO VYHLEDEJTE
PŘÍSTROJE

1.5 NEBO PŘIPOJTE A PŘEHRÁVEJTE
PŘÍMO
Nemá Váš externí přístroj funkci Bluetooth?
JAMBOX lze připojit také přes 3,5mm
stereofonní vstup.

Když ve vyhledávání zobrazí “JAMBOX by
Jawbone”, vyberte jej.
POKUD VÁS PŘÍSTROJ POŽÁDÁ O
PÁROVACÍ KÓD,
zadejte “0000”.
Toto je jednorázový párovací postup pro
každý nový přístroj. Pro spárování Vašeho
JAMBOXu s jiným přístrojem, zopakujte kroky
uvedené v bodech 1.2 až 1.4.
Tak můžete přehrávat zvuk z jakéhokoli
zařízení se sluchátkovým konektorem nebo
audio výstupem.
.

2 POSLOUCHEJTE
2.1 PRO NEJLEPŠÍ ZVUK
Pro nejlepší kvalitu poslechu se přesvědčte,
že je Váš přístroj JAMBOX™ od Jawbone®
umístěn na základně a směřuje přední
stranou směrem k Vám.
Pokud je přístroj bezdrátově připojen přes
Bluetooth®, je nejlepší zvuk na Vašem
mobilním telefonu/externím přístroji nastavit
na maximum a pak regulovat hlasitost
poslechu pomocí tlačítek PLUS a
MINUS na Vašem JAMBOXu.
V případě propojení přes 3,5 mm stereofonní
vstup se může stát, že Váš telefon/externí
přístroj bude rušit zvukový signál, pokud bude
na něm nastavená hlasitost příliš vysoká.
Snižte tedy hlasitost nastavenou na Vašem
telefonu/externím přístroji, než nastavíte
hlasitost poslechu na Vašem JAMBOXu.

2.2 HLASOVÉ INFORMACE
JAMBOX od Jawbone Vám sděluje důležité
informace jako např. zbývající kapacita
baterie a identifikaci volajícího při příchozím
hovoru.
NABITÍ BATERIE
Pro poslech hlášení o stavu baterie stiskněte
HOVOROVÉ TLAČÍTKO. Pokud je stav nabití
Vaší baterie nízký, uslyšíte automatická
varování o nízkém nabití baterie.
2.3 PRIORITA SPOJENÍ
Příchozí a odchozí hovory mají vždy přednost
před přehráváním zvuku. Zvukový obsah
přenášený přes 3,5 mm stereofonní vstup má
přednost před bezdrátově přenášeným
zvukem přes Bluetooth.

3 MLUVTE
Svůj JAMBOX™ můžete také používat jako
bezdrátový hlasitý telefon. Jednoduše mluvte
směrem k přední mřížce. Integrovaný
mikrofon funguje pouze při připojení přes
Bluetooth®.
3.1 PŘIJETÍ/UKONČENÍ HOVORU
Pro přijetí nebo pro ukončení hovoru stiskněte
HOVOROVÉ TLAČÍTKO na svém přístroji
JAMBOX.
ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU
Přidržte HOVOROVÉ TLAČÍTKO stisknuté
pro dobu 2 sekund.
3.2 USKUTEČNĚNÍ HOVORU
Pro zahájení hovoru (vytáčení) použijte svůj
telefon obvyklým způsobem. Poslouchejte a
hovořte skrze přístroj JAMBOX od Jawbone.

AKTIVACE VYTÁČECÍ APLIKACE
Přidržte HOVOROVÉ TLAČÍTKO, dokud
neuslyšíte pípnutí, pak tlačítko uvolněte a
postupujte podle hlasových pokynů přístroje.
Váš přístroj podporuje funkci hlasového
vytáčení.
OPAKOVÁNÍ VYTÁČENÍ POSLEDNÍHO
VYTOČENÉHO ČÍSLA
Dvakrát stiskněte HOVOROVÉ TLAČÍTKO.
3.3 VYPNUTÍ MIKROFONU
Integrovaný mikrofon můžete vypnout tak, že
přidržíte tlačítka PLUS a MÍNUS po dobu 2
sekund, až uslyšíte pípnutí.
3.4 SOUČASNÉ TELEFONNÍ HOVORY
Pro přijetí dalšího telefonního hovoru
jednoduše stiskněte HOVOROVÉ TLAČÍTKO.

PERSONALIZACE
A AKTUALIZACE
Díky funkci Jawbone® MYTALK můžete svůj
JAMBOX™ od Jawbone personalizovat a
aktualizovat prostřednictvím internetu.
Navštivte stránku MYTALK.JAWBONE.COM.
POZNÁMKA:
Aby funkce MYTALK Váš JAMBOX
rozpoznala, musí být tento VYPNUTÝ
v okamžiku, kdy jej připojujete přes USB.
PERSONALIZACE
AUDIO APLIKACE
Můžete měnit hlas, který Vám sděluje
informace jako např. zbývající kapacita
baterie a identifikace volajícího.

VYTÁČECÍ APLIKACE
Přizpůsobte si funkci HOVOROVÉHO
TLAČÍTKA pro rychlé vytáčení Vašeho
oblíbeného telefonního čísla nebo jej přímo
propojte s číslem 411, převodem hlasu na
text a dalšími hlasovými službami.
INOVACE
Vyzkoušejte naše nejnovější softwarové
kreace vytvořené exkluzivně pro výrobky
Jawbone.
AKTUALIZACE
SOFTWARE
Přihlášením k MYTALK.JAWBONE.COM a
připojením přístroje můžete zajistit, abyste
používali vždy tu nejaktuálnější verzi softwaru
Jawbone JAMBOX. Při tomto připojení musí
být Váš JAMBOX vypnut.

ŘEŠENÍ PORUCH
1
ZKRESLENÍ POSLECHU ZVUKU
A. Snižte hlasitost na Vašem přístroji
JAMBOX™ a/nebo telefonu/externím
přístroji. (viz oddíl 2.1 Pro nejlepší zvuk)
B. Zkontrolujte nabití baterie. Přesvědčte se,
zda není baterie vybita, případně
JAMBOX nabijte přes konektor USB.
2
PŘÍLIŠ NÍZKÁ HLASITOST?
A. Zvyšte hlasitost na Vašem
telefonu/externím přístroji nebo na Vašem
JAMBOXU.
B. Přesvědčte se, zda je baterie dostatečně
nabita.
C. Připojte JAMBOX k Vašemu
telefonu/externímu přístroji pomocí 3,5
mm stereofonního kabelu.

3

NELZE SPÁROVAT S JINÝM
PŘÍSTOJEM S FUNKCÍ
BLUETOOTH®?
A. Zkontrolujte, zda je Váš telefon/externí
přístroj kompatibilní s technologií
Bluetooth.
B. Postupujte podle pokynů v oddílu
PŘÍPOJTE SE v tomto návodu (strana 7).
C. Navštivte stránku
www.jawbone.com/support.
4

DOCHÁZÍ KE ZTRÁTÁM SIGNÁLU
NEBO VÝPADKŮM PŘIPOJENÍ PŘES
BLUETOOTH?
A. Umístěte Jawbone JAMBOX blíže
k Vašemu telefonu/externímu přístroji.
B. Přesvědčte se, zda je baterie dostatečně
nabita.
C. Vypněte JAMBOX a telefon/externí
přístroj, pak je znovu zapněte a znovu
spojte.

SPECIFIKACE
VÝDRŽ BATERIE zhruba 8 hodin
(může se lišit podle hlasitosti a zvukového
obsahu)
PŘÍKON 2W x 2 <0,1% celkové harmonické
zkreslení
AKUSTIC. VÝKON 85dB ve vzdálenosti 0,5m
FREKVENCE 60Hz - 20kHz
AC ADAPTÉR 5V 550mA Max. 2,5W
ROZMĚRY 151mm x 57mm x 40mm
HMOTNOST 347g (12oz)
DOSAH BLUETOOTH® 10m (33 stop)

BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
VAROVÁNÍ
V zájmu ochrany Vaší vlastní bezpečnosti a
pro zabránění škodám na majetku si prosím
pozorně přečtěte následující bezpečnostní
pokyny a varování.
Nebezpečí požáru a zasažení elektrickým
proudem
• Svůj Jawbone® Speaker nevystavujte
působení tekutin, páry, vlhkosti nebo
deště. Nepoužívejte Jawbone® Speaker
v blízkosti koupací vany, umyvadla,
sauny, bazénu nebo parní komory.
Vystavení přístroje Jawbone® Speaker
vlhkosti může způsobit zasažení
elektrickým proudem.
• Vyvarujte se upouštění přístroje,
rozebírání, otevírání, porušování schránky
přístroje, ohýbání, deformování,
propichování, prořezávání, pálení a
natírání přístroje Jawbone® Speaker ani
jej nevkládejte do mikrovlnné trouby a
nevkládejte do něj cizí předměty. Všechny
tyto činnosti mohou způsobit úraz
elektrickým proudem.
• Čistěte Jawbone® Speaker pouze pomocí
suchého kusu látky.
• Nevystavujte svůj Jawbone® Speaker
extrémně vysokým nebo extrémně nízkým
teplotám.
• Nenechávejte Jawbone® Speaker na
přímém slunci po delší dobu.
• Nenechávejte Jawbone® Speaker
v blízkosti otevřeného ohně, např. poblíž
hořáků vařičů, svíček nebo krbů.
• Dbejte na to, aby všechny větrací otvory
zůstávaly vždy volné.

Nebezpečí ve vztahu k baterii/nabíječce
• Nelikvidujte svůj přístroj Jawbone®
Speaker spálením v ohni. Jeho baterie by
při tom mohla explodovat a způsobit
zranění nebo usmrcení osob.
• Nabíjejte baterii jedině podle návodu
k použití dodaného společně s přístrojem
Jawbone® Speaker.
• Nepokoušejte se o rozebrání nabíječky
přístroje Jawbone® Speaker ani o násilné
otevření integrované baterie. Tyto pokusy
mohou způsobit zasažení elektrickým
proudem.
• Nenabíjejte Jawbone® Speaker ve
vlhkém prostředí nebo v případě extrémně
nízkých teplot, jinak může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• V průběhu nabíjení přístroje Jawbone®
Speaker neprovádějte zároveň jeho
čistění. Vždy před čištěním nejprve
odpojte Jawbone® Speaker od zdroje
napájení.
Nebezpečí při dopravních nehodách
• Neponechávejte svůj Jawbone® Speaker
ani žádné z jeho příslušenství v blízkosti
airbagu Vašeho automobilu nebo
odložené přímo na airbagu. V případě
exploze airbagu Vám mohou předměty na
něm umístěné způsobit vážná zranění.

Nebezpečí pádu
• Neumísťujte Jawbone® Speaker na vyvýšená místa,
např. poličky. Při přehrávání hudby může dojít k pohybu
přístroje Jawbone® Speaker, který by se tak mohl
posunout a přepadnout přes okraj plochy.
POZOR
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky k čistění
Vašeho přístroje Jawbone® Speaker, neboť tyto mohou
způsobit poškrábání a poškození přístroje.
• Zabraňte styku Vašeho Jawbone® Speakeru
s veškerými ostrými předměty, neboť tyto mohou
způsobit poškrábání a poškození přístroje.
• Do svého přístroje Jawbone® Speaker nevkládejte
žádné předměty, pokud není v návodu k použití
stanoveno jinak. V opačném případě může dojít
k poškození vnitřních součástí zařízení.
• Nepokoušejte se sami opravovat, upravovat nebo
rozebírat přístroj Jawbone® Speaker. Přístroj
neobsahuje žádné komponenty určené k opravě
uživatelem.
• Nepokoušejte se provést výměnu baterie ve svém
přístroje Jawbone® Speaker. Baterie je integrovaná a
není vyměnitelná.
• Pro nabíjení přístroje Jawbone® Speaker používejte
výhradně nabíječku od výrobce přístroje. Jiné nabíječky
mohou vypadat podobně, ale jejich použití může
způsobit úraz elektrickým proudem a poškození
přístroje Jawbone® Speaker.
• Dodržujte všechny pokyny a symboly přikazující
v příslušných prostorách vypnutí elektrických zařízení
nebo přístrojů využívající radiofrekvenci.
• Jawbone® Speaker vypněte před vstupem na palubu
letadla. Nepoužívejte přístroj uvnitř letadla, pokud to
příslušná letecká linka nepovoluje.
• Likvidaci Jawbone® Speaker včetně integrované baterie
provádějte v souladu s místními platnými předpisy.
Nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ PRO ÚČELY FCC
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím
limitům pro digitální přístroje Třídy B p dle Části 15 Pravidel
FCC. Tyto limity jsou stanoveny za účelem zajištění
přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci
v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a
může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud nebude
instalováno a používáno v souladu s uvedenými pokyny,
může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Avšak	
  
neexistuje	
  záruka,	
  že	
  v	
  určité	
  specifické	
  instalaci	
  k	
  rušení	
  
docházet	
  nebude.	
  Pokud toto zařízení způsobí škodlivé
rušení příjmu radiového nebo televizního signálu, což lze
zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, je vhodné,
aby se uživatel pokusil toto rušení korigovat některým z
následujících opatření:
• Změnou orientace nebo přemístěním přijímací antény.
• Zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
• Připojením zařízení k jiné zásuvce, než ke které je
připojen příslušný přijímač.
• Žádostí dealera nebo kvalifikovaného radiotelevizního
technika o pomoc.
OZNÁMENÍ PRO ÚČELY FCC
Toto zařízení je v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Jeho
používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1 Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2 Tento přístroj musí tolerovat jakékoli přijímané rušení,
včetně rušení, které může způsobovat nechtěnou funkci
zařízení.
UPOZORNĚNÍ VE VZTAHU K FCC
• Jakékoli změny nebo úpravy výslovně neschválené
subjektem odpovídajícím za soulad s uvedenými
předpisy může vést k zániku oprávnění uživatele toto
zařízení používat.
• Tento přístroj a jeho anténa(y) nesmí být umístěny na
stejném místě ani být provozovány společně s jakoukoli
jinou anténou nebo vysílačem.
FCC ID: V3J-JBE. IC: 7589A-JBE.

Identifikační čísla FCC a IC naleznete na spodní části
přístroje Jawbone® Speaker.
Přístroj používejte prosím pouze s dodávaným elektrickým
adaptérem Jawbone, číslo modelu SPA-K901.

PRO DALŠÍ POMOC (POKUD JI POTŘEBUJETE)
NAVŠTIVTE jawbone.com/support, kde naleznete video
návody
VOLEJTE 1 - 877 - 254 - 7426
Pro informace o záruce navštivte jawbone.com/warranty
Výrobky a příslušenství Jawbone® nakupujte na
WWW.JAWBONE.COM
Staňte se fanouškem Jawbone na Facebooku®
Navštivte JAWBONE.com/FACEBOOK	
  
Tento výrobek odpovídá Směrnici CE.
Výrobek vracejte vždy na původní místo prodeje.
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