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Prvky 

  

 

1 Napájecí port 

2 Sluchátkový port 

3 MENU / FUNKCE 

4 Ekvalizér / Hi Vol. 

5  tlačítko 

6 OK / INFO, PLAY / PAUSE  

tlačítko  

7 Otevřít CD dvířka 

8 POWER / tlačítko pro zapnutí 

9  tlačítko 

10 ASP / PRE tlačítko 

11 MODE tlačítko 

12 Hlasitost 

13 RECHARGE přepínač (naspod) 

14 STOP  / SEARCH tlačítko 

15 LCD displej 

16 Dvířka baterie (naspod) 

 

První spuštění 
 

Baterie 
 

Pozor! 

Při provozu na běžné (nenabíjecí) baterie se ujistěte, že vypínač 
„RECHARGE“ je v poloze „OFF“ (vypnuto). V opačném případě by baterie 
mohly explodovat. 

1. Otevřete dvířka baterie. 

2. Vložte 2 baterie ( UM-3, “AA”, LR6) do držáku a respektujte jejich polaritu. Doporučení jsou 

alkalické baterie. 

3. Při použití nabíjecích NiMh či NiCd baterií přepněte vypínač „RECHARGE“ do polohy „ON“, 

aby se baterie mohli v zařízení dobíjet.  

 

AC Adaptér 

1. Při použití s adaptérem nezáleží na osazení ani typu baterií. 

 

Upozornění na vybité baterie 

Pokud se na displeji zobrazí ikona  značí to vybité baterie. Nabijte baterie (používáte-li 

nabíjecí v režimu Recharge, nebo je vyměňte. 

 



 CD9290 / English Instruction Manual 
 

2 

Automatické vypnutí - Pokud přehrávač skončí přehrávání, nebo není používán alespoň 
30 sekund, automaticky se vypne. 

 

Základní obsluha 

 

Zapněte / vypněte přehrávač stiskem tlačítka „POWER“ 

. 

Volba režimu (MODE) 

Opakovaně stiskněte tlačítko “MODE” pro přepínání mezi dostupnými režimy přehrávače. 

 
Ochrana sluchu 
Přehrávač disponuje omezovačem maximální hlasitosti pro ochranu vašeho sluchu. Přejete-li si 
vypnout omezovač hlasitosti, stiskněte a držte tlačítko “EQ / HI VOL”. Funkce se opět aktivuje 
při dalším zapnutí. 

 

Anti-Shock funkce 

Přehrávač disponuje ochranou proti otřesům při přehrávání z CD. Je zapnuta automaticky při 

přehrávání MP3 souborů. Pro aktivaci / deaktivaci v CD režimu stiskněte “ASP / PRE” tlačítko. 

“ASP" na displeji signalizuje zapnutou funkci. 

 
 

CD 

Připojte sluchátka, vložte disk CD. 
 

PLAY/PAUSE         Stiskněte jednou pro spuštění přehrávání. 

 Stiskněte opět pro pozastavení. 

STOP       Stiskněte jednou pro zastavení přehrávání. 

 Stiskněte ještě jednou pro vypnutí přehrávače. 

SKIP             Tlačítka pro procházení mezi skladbami vpřed/zpět.  

Dlouhým stiskem procházejte ve skladbě zpět/vpřed  

MENU / P-FUNC  Stiskněte a držte pro přepnutí do další složky (v režimu MP3-CD) 

 
Poslední pozice 

Přehrávač si zapamatuje skladbu, ve které byl vypnut a při dalším zapnutí bude od tohoto místa 

pokračovat. Je k dispozici pouze, pokud nedošlo k výměně disku. 

 

Režimy přehrávání 

Opakovaně stiskněte tlačítko “MENU / P-FUNC” během přehrávání pro přepnutí do funkce: 

 

Během CD režimu  

ONE           Opakovat tuto skladbu 

ALL  Opakovat celý disk 

INTRO  Přehrát pouze 10s z každé skladby 

RAND  Náhodné pořadí skladeb 

No display  Běžný režim 
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Během MP3-CD režimu 

ONE           Opakovat tuto skladbu 

ALL  Opakovat celý disk 

DIR  Opakovat tuto složku 

INTRO  Přehrát pouze 10s z každé skladby 

RAND  Náhodné pořadí skladeb 

No display  Běžný režim 

 
 

DAB 

Poznámka: Kabel sluchátek slouží jako anténa. Pro lepší citlivost a příjem rádia mějte kabel 

celý rozmotaný a nejlépe narovnaný. 

Připojte sluchátka. Zapněte přehrávač. Pomocí tl. “MODE” přepněte do režimu “DAB”. 

Pokud jste režim DAB spustili poprvé, automaticky začne vyhledávání stanic. Vyhledávání 

můžete spustit manuálně tlačítkem “SEARCH”. Pomocí tlačítek  a  můžete procházet mezi 

stanicemi 

 

Uložit stanici 

1. Pomocí tl.  a  zvolte požadovanou stanici a stiskněte tl.“OK”. 

2. Stiskněte tl.“ASP / PRE” dokud se na displeji nezobrazí “Preset store”. 

3. Pomocí tl.  a  zvolte pozici pro uložení a stiskněte “OK”. 

 
Přejít na uloženou stanici 
1. Stiskněte tl.“ASP / PRE”. Displej zobrazí “Preset recall”. 
2. Pomocí tl.  a  zvolte požadovanou předvolbu a stiskněte “OK”. 

 
Tlačítkem “OK / INFO” zobrazíte další informace o stanici: DLS, Žánr (PTY), Kanál/Frekvence, 

Bitrate. 

 

FM 

Poznámka: Kabel sluchátek slouží jako anténa. Pro lepší citlivost a příjem rádia mějte kabel 

celý rozmotaný a nejlépe narovnaný. 

Připojte sluchátka. Zapněte přehrávač. Pomocí tl. “MODE” přepněte do režimu “FM”. 

Spusťte vyhledávání tlačítkem “SEARCH”. Pomocí tlačítek  a  můžete ladit manuálně. 

 

Ukládání a vyvolání předvoleb je shodné s režimem DAB, popsaném výše. 

 

EQUALIZER 

Ekvalizer je dostupný pouze v režimu CD 

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko EQ / HI VOL” pro procházení předvoleb: 

”BASS, POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC”  

 

Nastavení 
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V režimu DAB nebo FM stiskněte tl.“MENU / P-FUNC” pro vstup do menu nastavení. Pomocí tl. 
 a  zvolte požadovanou volbu a stiskněte “OK / INFO”  

 
 
 
 
 
 
 

Date/Time – Ruční nastavení času 
System version – Zobrazí verzi software 

Factory reset – Resetování zařízení do továrního nastavení. Všechny předvolby budou 

vymazány. 

Language – Pomocí tl.  a  zvolte požadovaný jazyk menu a stiskněte “OK / INFO”. 
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