
INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIE
•  Používejte pouze alkalické baterie velikosti „AA“ (LR6) (vyžadují se 3).
•  Nabíjení dobíjecích baterií by mělo být prováděno pouze pod dohledem dospělé osoby.
•  Před dobíjením vyjměte dobíjecí baterie z produktu.
•  Nekombinujte staré a nové baterie.
•  Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko–zinkové) nebo dobíjecí baterie.
•  Ujistěte se, že baterie jsou vkládány správně a jsou dodržovány pokyny výrobce hraček a baterií.
•  Vždy vyjměte vybité či nefunkční baterie z produktu.
•  Vybité baterie řádně zlikvidujte: nespalujte je ani nezakopávejte.
•  Nepokoušejte se dobíjet nedobíjecí baterie.
•  Vyvarujte se zkratování vývodů baterie.
•  Nepoužíváte-li produkt delší dobu, baterie vyjměte.

Společnost Little Tikes vyrábí zábavné a vysoce kvalitní hračky. Původnímu kupujícímu zaručujeme, že tento produkt je bez vad 
materiálu nebo zpracování po dobu jednoho roku * od data nákupu (je vyžadován doklad o koupi s datem). Při výhradním zvolení 
společnosti The Little Tikes Company bude jediným opravným prostředkem dostupným v rámci této záruky výměna vadného dílu 
nebo výměna produktu. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl výrobek smontován a udržován podle pokynů. Tato záruka se 
nevztahuje na špatné zacházení, nehodu, kosmetické problémy, jako je vyblednutí nebo škrábance od běžného opotřebení, ani na 
jiné příčiny, které nevyplývají z vad materiálu a zpracování. Pro zákazníky z mateřských škol nebo pro komerční zákazníky je záruční 
doba tři (3) měsíce.  USA a Kanada: Pro záruční servis nebo informace o náhradních dílech prosím navštivte naši webovou stránku 
www.littletikes.com, zavolejte na číslo 1-800-321-0183 nebo napište na: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow 
Road, Hudson OH 44236 , U.S.A. Některé náhradní díly je možné zakoupit i po uplynutí záruky – kontaktujte nás pro podrobnosti. 
Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. 
Můžete mít i další práva, která se v jednotlivých zemích/státech liší. Některé země/státy neumožňují vyloučení nebo omezení 
náhodných nebo následných škod. V takovém případě se vás uvedené omezení či vyloučení nemusí týkat.

OMEZENÁ ZÁRUKA

‘Starejme se o životní prostředí!’  
Symbol popelnice na kolečkách znamená, že produkt nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem. Při likvidaci 
předmětu používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení. Nenakládejte se starými bateriemi jako s domovním 
odpadem. Odneste je do určeného recyklačního zařízení.

DODRŽOVÁNÍ FCC
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. 
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, 
používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat 
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé 
rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit 
rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•  Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
•  Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•  Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
•  Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé 
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Upozornění: Úpravy 
neschválené výrobcem mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 
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VĚK 3+
DOPORUČEN DOHLED DOSPĚLÉHO

 VYŽADOVÁNA INSTALACE BATERIÍ DOSPĚLOU OSOBOUSKU: 654831

OBSAH
A. DJ Mixer

Baterie, které jsou součástí balení, slouží pouze k předvedení na prodejně. Před hraním musí dospělá 
osoba do produktu nainstalovat nové alkalické baterie (nejsou součástí balení). Zde je postup:
1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) odstraňte šroub a kryt na baterie umístěný na produktu.
2. Vložte tři (3) nové 1,5 V AA (LR6) alkalické baterie (nejsou součástí balení) a ujistěte se, že konce (+) a (-) 

směřují správným směrem, jak je vyznačeno pod krytem na baterie.
3. Nasaďte kryt na baterie a utáhněte šroub.

VÝMĚNA BATERIÍ

Ilustrace jsou pouze orientační. Styly se mohou lišit od skutečného obsahu.
Než dáte tento výrobek dítěti, odstraňte všechny obaly včetně štítků.

A.

3x AA Baterie

1.5V AA/LR6

1.5V AA/LR6

1.5V AA/LR6

Uschovejte si prosím tento návod, protože obsahuje důležité informace.

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk 
www.littletikes.com.au

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404XG Alphen a/d Rijn
The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038

Little Tikes Consumer Service  
2180 Barlow Road 
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton 
Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
support@LittleTikesStore.co.uk
Tel: +0 800 521 558

Imported by MGA Entertainment 
Australia Pty Ltd
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park  NSW  2113
1300 059 676

Vytištěno v Číně
0321-0-E/INT

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® and MY REAL JAM™ jsou ochranné známky společnosti Little Tikes v USA a 
dalších zemích. Všechna loga, jména, postavy, podoby, obrázky, slogany a vzhled obalů jsou 
majetkem společnosti Little Tikes.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností 
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MGA Entertainment, Inc. je 
licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných 
vlastníků.

ACTIVE PLAY MUSIC



DŮLEŽITÁ INFORMACE
•  Přiložené baterie slouží k předvedení v obchodě. Před hraním se doporučuje vyměnit baterie.
•  Chcete-li šetřit energii baterie, vždy vypněte jednotku posunutím přepínače OFF/Volume doprava, dokud neucítíte 

cvaknutí.
•  Po 30 sekundách nečinnosti přejde jednotka do režimu spánku. Stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte otočným 

talířem.
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MŮJ PRVNÍ MIXÁŽNÍ PULT

Jamujte svou oblíbenou skladbu připojením mixážního 
pultu k vašemu zařízení. Zde je postup:
1. Přesuňte přepínač na ikonu Bluetooth®. Během 
vyhledávání vašeho zařízení bude nepřetržitě přehrávat 
hudbu.
2.  Otevřete na svém zařízení nabídku nastavení.
3.  Vyberte na svém zařízení Bluetooth® a ujistěte se, že je 
zapnutý.
4. Vaše zařízení vyhledá mixážní pult.
5.  Vyberte název „MGA DJ Mixer“ pro připojení zařízení. 
Poznámka: Přístroj se může současně připojit pouze k 
jednomu chytrému zařízení. Nebudete moci připojit 
dvě zařízení ke stejnému nástroji.

1.  Připojte zařízení k mixážnímu pultu. Postupujte 
podle kroků v části Bluetooth®.
2.  Ujistěte se, že je hlasitost na vašem zařízení 
nastavena na maximální hlasitost.
3.  Vyberte si svou oblíbenou skladbu.
4.  Ujistěte se, že je skladba pozastavena.
5.  Otočením gramofonu doprava spustíte skladbu. 
Otočením doleva skladbu zastavíte. Rychlým 
otáčením v obou směrech přidejte zvuk škrábání. 
Posuňte přepínač Crossfader a přidejte takty smyček.
Pro nejlepší zážitek si vyberte skladbu, 
která odpovídá žánru nástroje.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Nástroj nepřehrává skladbu zařízení.

PROBLÉM MOŽNÉ ŘEŠENÍ

•  Ujistěte se, že je zařízení připojeno přes Bluetooth®.
•  Ujistěte se, že je hlasitost na zařízení nastavena úplně nahoru.

Ujistěte se, že je hlasitost na zařízení nastavena úplně nahoru.
Po výběru skladby aplikaci ukončete, ale nezavírejte ji. Případně 
můžete telefon uspat, ale ujistěte se, že aplikace stále běží na 
pozadí.

Přístroj přestal fungovat.
•  Baterie, které jsou součástí balení, slouží k předvedení 

v obchodě. Před hraním se doporučuje vyměnit 
baterie.

•  Ujistěte se, že je zapnutý a že je hlasitost zvýšena.

ZÍSKEJ VŠECHNY!
KAŽDÝ SE PRODÁVÁSAMOSTATNĚ.

KLÁVESY

ELEKTRICKÁ KYTARA

AKUSTICKÁ KYTARA

BICÍ

Založte si vlastní kapelu!

Reproduktor

Vypínač/ovladač hlasitosti

EQ světla

Přepínač Přepínač crossfader

Ovladač rychlosti

Výstup pro sluchátka

Ovladač intenzity

Tlačítko Dubstep Loop
Tlačítko EDM Loop
Tlačítko Bass Tone
Tlačítko Air Horn

Vypínač / ovladač hlasitosti:
Chcete-li zapnout mixážní pult, otočte 
přepínačem doleva.

Přepínač:
Přesuňte ovladač na ikonu Bluetooth® a 
podle kroků na straně 4 připojte klávesnici k 
vašemu zařízení.

Výstup pro sluchátka:
Připojte vlastní sluchátka. 
Poznámka: Hudba bude hrát přes 
sluchátka a reproduktor mixážního pultu 
současně. 

Přepínač crossfader
Upravte přepínač tak, abyste propojili rytmy 
Loops s hudbou z gramofonu.
V režimu Bluetooth® posuňte přepínač 
doleva, abyste skladbu poslouchali jasněji. 
Otočením doprava snížíte zvuk skladby, 
takže můžete přidat rytmus Loops. 
Podržením přepínače ve středu získáte 
vyvážený zvuk mezi skladbou a rytmy.

Gramofon:
Když je Bluetooth® zapnutý, otočte jej úplně 
doprava, abyste zapnuli hudbu. Úplným 
otočením doleva zastavíte hudbu. Rychle jím 
otočte v obou směrech, abyste slyšeli zvuky 
škrábání.

Ovladač rychlosti:
Otáčením ovladače upravte 
rychlost smyček.

Ovladač intenzity:
Otáčením ovladače upravte výšku 
basů a vzduchové houkačky.

Tlačítka Dubstep a EDM Loop:
Jedním stisknutím tlačítka tento zvuk zapnete.
Dalším stisknutím jej vypnete.
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Tlačítka Bass Tone & Air Horn:
Jedním stisknutím uslyšíte krátký zvuk.

Jamujte na svou oblíbenou písničku!
Při používání zařízení postupujte podle níže uvedených kroků.

Gramofon




