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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného 
cyklu spolu s bežným domovým odpadom. 
Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. Tento 

význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu 
alebo na balení.
Materiály je možné podľa ich označenia opätovne 
použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými 
spôsobmi využitia starých zariadení, významne 
prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne 
príslušný miestny úrad.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Neotvárajte!
Upozornenie: Nesnímajte kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo 

úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol 
používateľ opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.

Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného 
napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké 
na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.
Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii 
pokyny na obsluhu a údržbu

Použité batérie predstavujú nebezpečný odpad a 
NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! 
Ako spotrebitelia ste z právneho hľadiska povinní 
odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky 
šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie 
obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom 
dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie
*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

• Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
• Použité batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa 

likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie 

prehltnúť.
• Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
• Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
• Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad 

slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
• UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vloženia batérie, 

hrozí nebezpečenstvo explózie.
• Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie

 VAROVANIE
BATÉRIU NEPREHĹTAJTE, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 

CHEMICKÉHO POPÁLENIA
Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Ak dôjde k je 
prehltnutiu, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny, 
prípadne smrť. Nové aj použité batérie uchovávajte mimo 

dosahu detí. Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne zatvoriť, 
prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie boli prehltnuté alebo, okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE – PRI 
OTVORENÍ KRYTU ALEBO 

STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO 
ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K 

NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU 
ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA 

LASEROVÉMU LÚČU.

Aby ste predišli možnému poškodeniu 
sluchu, nepočúvajte s vysokou 
hlasitosťou dlhší čas

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného 
prostredia a nastavenia

• Zariadenie používajte len v suchom vnútornom 
prostredí.

• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
• Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické 

oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických 
klimatických pásmach.

• Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne 
predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

• Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by 
preto zostať vždy prístupná.

• Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej 
a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či 
napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na 
typovom štítku.

• Zaistite, aby napájací kábel zostal v priebehu 
prevádzky suchý. Napájací kábel nepricviknite ani 
iným spôsobom nepoškoďte.

• Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné 
nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom 
stredisku.

• V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od 
elektrického napájania.

• Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom 
rodičov.

• Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
• NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani 

ABRAZÍVNE TKANINY!
• Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému 

žiareniu ani iným zdrojom tepla.
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným 

vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
• Nezakrývajte vetracie otvory!
• Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez 

vibrácií.
• Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a 

mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo 
dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.

• Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné 
a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže 
vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke 
stredisko.

• Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje 
otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.

• Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho 
pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.

• V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického 
výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.

• Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, 
odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky 
napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku 
požiaru.

• Zariadenie je vybavené „laserom triedy 1„. 
Nevystavujte sa laserovému lúču, pretože by to mohlo 
spôsobiť poranenie očí. 
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OBSAH BALENIA

Uistite sa, že je balenie obsahuje nasledovné položky. 

 

 

Zariadenie Diaľkový ovládač 
(vrátane batérie) 

Audio kábel

 

Teleskopická anténa DAB/FM Sieťový adaptér Návod na obsluhu

DAB1000 / Návod na obsluhu
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DAB1000 / Návod na obsluhu

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĽAD SPREDU

1 Tlačidlo výberu zdroja (SOURCE)
2 Tlačidlo pohotovostného režimu ()
3 Nosič disku
4 Tlačidlo prehrávania / pozastavenia ()
 Tlačidlo párovania ()
5 Tlačidlo otvorenia / zatvorenia ()
6 Tlačidlo zastavenia ()
 Tlačidlo prerušenia Bluetooth pripojenia 

()
7 Tlačidlo zvýšenia efektu basov 

(LOUDNESS)
8 Konektor USB ( )

9 Oblasť NFC (    )
10 Senzor diaľkového ovládača
11 LCD displej
12 Ovládač hlasitosti (VOLUME)
13 Konektor slúchadiel ( )
14 Tlačidlo nasledujúcej položky ()
 Podržanie: vyhľadávanie dopredu ()
15 Tlačidlo predchádzajúcej položky ()
 Podržanie: vyhľadávanie dozadu ()
16 Tlačidlo opakovania (REPEAT)
 Tlačidlo výberu stereo / mono režimu 

(REPEAT)

POHĽAD ZOZADU

17 Konektor na pripojenie sieťového adaptéra
18 Vstupný optický konektor
19 Vstupné AUX konektory

20 Konektor DAB/FM
21 Bluetooth anténa
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1 Tlačidlo pohotovostného režimu ()
2 Tlačidlo režimu CD (  )
3 Tlačidlo režimu TUNER ( )
4 Tlačidlo opakovania (REPEAT)
 Tlačidlo výberu stereo / mono režimu (REPEAT)
5 Tlačidlo Intro (INTRO)
6 Tlačidlo zvýšenia efektu basov (LOUDNESS)
7 Tlačidlo prednastaveného ekvalizéra (P-EQ)
8 Tlačidlo hodín (CLOCK)
9 Tlačidlo nasledujúcej položky / výberu vyššej 

predvoľby (I)
10 Podržanie: tlačidlo vyhľadávania dozadu ()
 Tlačidlo ladenia dozadu ()
11 Tlačidlo predchádzajúcej položky / výberu nižšej 

predvoľby (I)
12 Tlačidlo prehrávania / prerušenia / párovania 

()
13 Tlačidlo výberu nasledujúceho albumu (ALB +)
14 Tlačidlo výberu predchádzajúceho albumu (ALB 

-)
15 Tlačidlo stlmenia zvuku (MUTE)
16 Numerické tlačidlá (0-9, 10+)
17 Tlačidlo otvorenia / zatvorenia ()
18 Tlačidlo funkcie USB ( )
 Tlačidlo režimu optického vstupu (OPT)
19 Tlačidlo režimu Bluetooth (     )
 Tlačidlo režimu AUX (AUX)
20 Tlačidlo náhodného prehrávania (RANDOM)
21 Tlačidlo stlmenia (DIM)
22 Tlačidlo Super Bass (S-BASS)
23 Tlačidlo časovača vypnutia (SLEEP)
24 Tlačidlo časovača (TIMER)
25 Tlačidlo na zobrazenie informácií (INFO)
26 Podržanie: Tlačidlo vyhľadávania dopredu
 Tlačidlo ladenia dopredu
27 Tlačidlo zastavenia () / Tlačidlo SCAN (SCAN)
 Tlačidlo na odpojenie Bluetooth pripojenia ()
28 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti (VOL +)
29 Tlačidlo zníženia hlasitosti (VOL -)
30 Tlačidlo programu (PROG)
 Podržanie: tlačidlo automatického vyhľadávania 

(PROG)
 Tlačidlo pamäte (PROG)
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DAB1000 / Návod na obsluhu

Inštalácia batérie
Pred prvým použitím diaľkového ovládača, vytiahnite zo 
zadnej dolnej strany papierový pásik. 

Výmena batérie diaľkového ovládača
1. Skrutkovačom uvoľnite skrutku na kryte priestoru pre 

batérie. Nechtami vytiahnite priehradku na batériu.

2. Vložte správne novú batériu (veľkosť CR2025) a úplne 
zasuňte priehradku na batérie do pôvodnej polohy. 
Skrutku dotiahnite skrutkovačom.

Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom
 Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
 Aby ste sa vyhli možnej poruche, prečítajte si nasledujúce pokyny a správne zaobchádzajte 

s diaľkovým ovládačom.
 Dbajte na to, aby nedošlo k pádu diaľkového ovládača na zem.
 Diaľkový ovládač nepolejte vodou ani inou tekutinou.
 Neumiestňujte diaľkový ovládač na mokré predmety.
 Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov tepla.
 Na diaľkový ovládač nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky (prostriedky na porcelán, 

nehrdzavejúcu oceľ, WC alebo čistiaci prostriedok na rúry atď.), pretože by mohli poškodiť 
povrch diaľkového ovládača.

Poznámka:
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Inak môže dôjsť k 
vytečeniu batérie a poškodeniu diaľkového ovládača.

Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie maximálne 6 
metrov od snímača diaľkového ovládača, do 60 ° vodorovne 
a 40 ° zvisle od prednej strany zariadenia. Prevádzková 
vzdialenosť sa môže líšiť podľa jasu miestnosti.

Poznámka:
 Uistite sa, že medzi infračerveným diaľkovým senzorom 

zariadenia diaľkovým ovládačom nie sú žiadne prekážky. 
Ak inštalujete zariadenie na stojan, dosah ovládania sa 
môže znížiť v závislosti od hrúbky alebo farby sklenených 
dvierok stojana.

 Nevystavujte infračervený diaľkový senzor priamemu slnečnému žiareniu alebo inému 
silnému svetlu. 
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DAB1000 / Návod na obsluhu

PREPOJENIA

Upozornenie: Pred pripojením zariadenia s zásuvke vykonajte všetky pripojenia.

Pripojenie teleskopickej antény DAB / FM
Connect dodávanú DAB/FM teleskopickú anténu 
ku konektoru DAB/FM na zadnej strane zariadenia 
dotiahnutím v smere hodinových ručičiek. Dotiahnite 
skrutkovací uzáver kľúčom.
Poznámka: Neuťahujte veľmi silno, mohli by ste poškodiť 
anténu.

Upozornenie:
Aby ste sa vyhli šumu, umiestnite anténu ďalej od zariadenia, prepájacích a sieťových káblov.

Pripojenie slúchadiel
Pripojte slúchadlá ku konektoru slúchadiel.
Z reproduktorov nebude nevychádzať žiadny zvuk.

Poznámka: Pred pripojením alebo naložením 
slúchadiel nezabudnite znížiť hlasitosť. Nadmerná 
hlasitosť v slúchadlách môže spôsobiť poškodenie 
alebo stratu sluchu.

Pripojenie sieťového adaptéra
Pripojte sieťový adaptér k zariadeniu a k 
sieťovej zásuvke.

Upozornenie:
 Ak odchádzate z domu na dlhší čas, alebo 

ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, 
odpojte sieťový adaptér od zásuvky.

 Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie a musí zostať ľahko prístupný. 
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DAB1000 / Návod na obsluhu

FUNKCIA ÚSPORNÉHO REŽIMU ECO / POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Zapnutie / Vypnutie
Keď prvýkrát pripojíte zariadenie k napájaniu, bude v pohotovostnom režime.
 Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie. Na displeji sa zobrazí „HELLO“.
 Opätovným stlačením tlačidla  prepnete zariadenie späť do pohotovostného režimu.TNa 

displeji sa zobrazí „BYE BYE“.

Prepnutie zariadenia do režimu úsporného režimu ECO / pohotovostného režimu
Podržaním tlačidla na minimálne 2 sekundy prepnete zariadenie do úsporného režimu ECO 
alebo do pohotovostného režimu.
 Režim úsporného režimu ECO
 Hodiny sa nebudú zobrazovať. Červený LED indikátor svieti. Stlačením tlačidla CLOCK 

zobrazíte na LCD displeji hodiny.
 Pohotovostný režim
 Po 90 sekundách sa zobrazenie hodín na LCD displeji vypne.

Automatický pohotovostný režim
Tento režim sa aktivuje a šetrí energiu tak, že sa zariadenie automaticky prepne do 
pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne tlačidlo 15 minút po zastavení prehrávania. 

NASTAVENIE HODÍN

Automatická synchronizácia času
Počas počúvanie stanice DAB / RDS môže zariadenie automaticky synchronizovať čas vysielaný 
stanicou DAB / RDS.

Manuálne nastavenie času
Upozornenie: Hodiny môžete nastaviť len v pohotovostnom režime.
1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo CLOCK na diaľkovom ovládači na 

minimálne 2 sekundy, na LCD displeji sa zobrazí CLOCK SET a začne blikať CLOCK 24.
2. Tlačidlami   na zariadení alebo tlačidlami , , I, I na diaľkovom ovládači 

nastavte formát zobrazenia hodín (12/24).
3. Stlačením tlačidla CLOCK uložte nastavenie, indikátor hodín bude blikať.
4. Opakovaním vyššie uvedených krokov 2 - 3 nastavte hodinu a minútu.

Poznámka:
 Ak chcete ukončiť režim nastavenia hodín bez uloženia, stlačte tlačidlo .
 Ak 90 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie automaticky ukončí režim nastavenia 

hodín.
 Ak dôjde k výpadku napájania alebo zariadenie odpojíte od elektrickej siete, nastavenie 

hodín sa stratí.

Zobrazenie hodín
Stlačením tlačidla CLOCK v ktoromkoľvek režime sa na LCD displeji zobrazí čas.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, otočte ovládač VOLUME na zariadení alebo stlačte 
tlačidlá VOL +/- na diaľkovom ovládači. 



9
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DAB

Upozornenie: Pred počúvaním rádia skontrolujte, či je anténa DAB / FM správne pripojená a či 
je nastavená dĺžka a smer.

Automatické ukladanie rozhlasových staníc DAB +
1. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na zanriadení alebo tlačidla  diaľkovom 

ovládači zvoľte režim DAB. Na LCD displeji sa zobrazí „DAB“.
2. Stlačením tlačidla  na zariadení alebo tlačidla SCAN na diaľkovom ovládači aktivujete 

režim automatického vyhľadávania. Na LCD displeji sa zobrazí „SCAN 1% (až 100%)“ .
 Ak služba DAB nie je k dispozícii, zobrazí sa „NO DAB“.
 Všetky dostupné stanice sú uložené.
 Po dokončení vyhľadávania zariadenie uloží všetky nájdené stanice a bude prehrávaná 

stanica zo zoznamu.

Naladenie stanice DAB+ 
Opakovaným stláčaním tlačidiel / na zariadení alebo tlačidiel / na diaľkovom 
ovládači meňte frekvenciu, pokým nenájdete požadovanú stanicu.

Manuálne uloženie rozhlasovej stanice DAB +
Do pamäte môžete uložiť maximálne 30 predvolených rozhlasových staníc DAB.
1. Nalaďte rozhlasovú stanicu.
2. Stlačením tlačidla PROG na diaľkovom ovládači aktivujte režim programu.
3. Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET I/I na diaľkovom ovládači priraďte číslo 

prevoľby rozhlasovej stanici. 
4. Stanicu uložíte opätovným stlačením tlačidla PROG na diaľkovom ovládači.
5. Vyššie uvedené kroky 1 až 4 opakujte pre každú stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte.

Manuálne ladenie
1. Podržaním tlačidla  na minimálne 2 sekundy otvorte režim manuálneho ladenia.
2. Tlačidlami ,  na diaľkovom ovládači vyberte požadované kanály DAB dozadu / 

dopredu.
3.  Stlačením tlačidla  potvrdíte a spustíte požadovanú stanicu.

Prehrávanie uloženej stanice DAB +
Opakovane stláčajte tlačidlá PRESET I/I na diaľkovom ovládači, pokým sa na displeji 
nezobrazí predvoľba požadovanej stanice. Zariadenie automaticky naladí zvolenú stanicu.

Informačný displej DAB +
Informácie o službe DAB môžete zobraziť v nižšie popísaných režimoch. V závislosti od 
rozhlasovej stanice DAB / DAB +, ktorú naladíte, môžu byť niektoré informácie nedostupné. 
Opakovaným stláčaním tlačidla INFO na diaľkovom ovládači zobrazíte nasledujúce informácie. 
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 Station Name (Názov stanice)
 Zobrazenie názvu stanice počas príjmu stanice DAB / DAB +.
 Ensemble Name (Názov skupiny staníc)
 Zobrazenie názvu multiplexu, ktorý obsahuje stanicu, ktorú počúvate.
 Multiplex je skupina rozhlasových staníc, ktoré sú zoskupené a vysielané na jednej 

frekvencii. Existujú národné a miestne multiplexy. Miestne obsahujú stanice, ktoré sú 
špecifické pre túto oblasť.

 Poznámka: DAB / DAB + - na rozdiel od bežného rádia zoskupuje niekoľko rozhlasových 
staníc a vysiela ich na jednej frekvencii.

 Clock (Hodiny)
 Zobrazenie aktuálneho času poskytovaného stanicou.
 Date (Dátum)
 Zobrazenie aktuálneho dátumu poskytovaného stanicou.
 DLS (Dynamic Label Segment)
 Funkcia DLS je posúvajúca sa správa, ktorú môže vysielateľ zahrnúť do svojich prenosov. 

Správa zvyčajne obsahuje informácie, napríklad podrobnosti o programe, atď.
 Signal Strength (Sila signálu)
 Zobrazenie čísla, ktoré označuje silu signálu, ktorá je medzi 0 a 100, napríklad 12, 70 alebo 

100. Čím silnejší je signál, tým je zobrazené číslo väčšie.
 Programme Type (Typ programu)
 Zobrazenie „štýlu“ alebo „žánru“ vysielaného programu.
 Frequency (Frekvencia)
 Zobrazenie frekvencie aktuálnej stanice.
 Audio Bit Rate (Prenosová rýchlosť)
 Zobrazenie bitového toku prijímaného digitálneho zvuku.
 Stereo/Mono
 Zobrazenie formátu prijímanej stanice - mono alebo stereo.

FM

Upozornenie: Pred počúvaním rádia skontrolujte, či je anténa DAB / FM správne pripojená a či 
je nastavená dĺžka a smer.

Ladenie stanice
1. Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE na zariadení alebo  na diaľkovom ovládači 

vyberte zdroj tunera. Na LCD displeji sa zobrazí „TUNER“.
2. Stanicu nalaďte jedným z nasledujúcich spôsobov.

Automatické ladenie
Podržte tlačidlo / na zariadení alebo tlačidlo / na diaľkovom ovládači na 
minimálne 2 sekundy, frekvencia s mení smerom dole alebo hore, pokým zariadenie nenájde 
stanicu.

Manuálne ladenie
Opakovaným stláčaním tlačidla / na zariadení alebo na diaľkovom ovládači meňte 
frekvenciu, pokým nenájdete požadovanú stanicu.
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Prehrávanie stanice z predvoľby (k dispozícii až po uložení staníc)
 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET I/I na diaľkovom ovládači zvoľte požadované 

číslo predvoľby. Jeho pásmo a frekvencia sa zobrazia  na LCD displeji.
 Stlačením tlačidiel 0-9 na diaľkovom ovládači vyberte stanicu priamo.

Uloženie rozhlasovej stanice
Do pamäte môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc (FM).

Automatické ukladanie
Podržaním tlačidla PROG na diaľkovom ovládači na minimálne 2 sekundy aktivujete automatické 
vyhľadanie a uloženie staníc.
 Zobrazí sa [AUTO].
 Všetky dostupné stanice sa uložia do pamäte.
 Spustí sa prehrávanie prvej naprogramovanej rozhlasovej stanice.

Manuálne ukladanie
1. Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Stlačením tlačidla PROG na diaľkovom ovládači otvoríte režim ukladania. Číslo predvoľby 

bude blikať.
3. Stlačením tlačidiel 0-9 alebo PRESET I/I na diaľkovom ovládači priraďte číslo tejto 

rozhlasovej stanici.
 Poznámka: Ak vyberiete číslo vyššie 20, číslo predvoľby sa automaticky zmení na „1“.
4. Stanicu uložíte opätovným stlačením tlačidla PROG na diaľkovom ovládači.
5. Opakujte vyššie uvedené kroky 1 až 4 pre každú stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte.

Poznámka: Stanice uložené na predvoľbách sa nevymažú ani ak zariadenie odpojíte od siete 
alebo dôjde k výpadku napájania.

Zmena režimu príjmu FM
Stlačením tlačidla REPEAT vyberte režim Stereo alebo Mono, aby ste mali čo najlepší príjem 
FM.

Príjem RDS (Radio Data System) 
Mnoho staníc FM vysiela dodatočné informácie kompatibilné s RDS (Radio Data System).
Toto zariadenie ponúka praktické funkcie využívajúce tieto údaje.
Opakovaným stláčaním tlačidla INFO vyberte nasledujúce informácie.
 Station Name (Názov stanice)
 Po prijatí stanice RDS sa zobrazí „RDS“ a názov stanice.
 PTY (typ programu)
 Zobrazuje „štýl“ alebo „žáner“ vysielanej hudby, napr. „Rock“ alebo „Classical“.
 Time (Čas)
 Stanica poskytuje informácie o čase a dátume automaticky, takže nie je potrebné tieto 

informácie nastavovať manuálne.
 Text
 Stanica môže vysielať posúvajúci sa text, ktorý obsahuje informácie o aktuálnom programe.
 Frequency (Frekvencia)
 Zobrazenie frekvencie aktuálnej stanice napr. 95,30 MHz.
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CD

Prehrávanie disku
1. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na zariadení alebo stlačením tlačidla   na 

diaľkovom ovládači vyberte zdroj CD. Na displeji sa zobrazí „DISC“.
2. Stlačením tlačidla  otvorte nosič disku a vložte disk (potlačenou stranou smerom hore).
3. Stlačením tlačidla  zatvorte nosič disku, zariadenie načíta disk a automaticky spustí jeho 

prehrávanie.
 Poznámka: Keď je prehrávanie zastavené, stlačením tlačidla   spustíte prehrávanie 

disku.
4. Stlačením tlačidla  pozastavíte prehrávanie, opätovným stlačením tlačidla budete 

pokračovať v prehrávaní.
5. Stlačením stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie disku.

Výber skladby
 Stlačením tlačidla  na zariadení alebo tlačidla I na diaľkovom ovládači vyberiete 

predchádzajúce skladby na disku.
 Stlačením tlačidla  na zariadení alebo tlačidla I na diaľkovom ovládači vyberiete 

nasledujúce skladby na disku.

Vyhľadávanie v skladbe
Podržaním tlačidiel / na zariadení alebo / na diaľkovom ovládači vyhľadajte 
pozíciu v skladbe, ktorú chcete prehrávať.

Prehrávanie programu (pre zvukové disky CD a MP3/WMA)
Do programu môžete zadať až 20 skladieb v ľubovoľnom poradí. Prehrávanie musí byť 
zastavené s vloženým CD.
1. Vložte disk a po spustení prehrávania stlačte tlačidlo .
2. Stlačte tlačidlo PROG na diaľkovom ovládaní, na LCD displeji sa zobrazí „001 p--01„ a 

„PROG“.
3. Stlačením tlačidiel / na zariadení alebo tlačidiel 0-9, I/I na diaľkovom ovládači 

vyberte číslo požadovanej skladby. Ak zvolíte skladba číslo 8, na LCD displeji sa zobrazí 
„008 p--01“.

4.  Stlačením tlačidla PROG na diaľkovom ovládači potvrďte číslo skladby, ktorá sa má uložiť.
 Skladba číslo 8, na LCD displeji sa zobrazí „008 p--02“.
5. Opakovaním krokov 3 - 4 vyberte a uložte všetky požadované skladby.
6. Stlačením tlačidla  spustite prehrávanie programu.
7.  Prehrávanie programu zastavíte jedným stlačením tlačidla . Opätovným stlačením tlačidla 
 program vymažete.

Prehrávanie začiatku každej skladby (Intro)
Stlačením tlačidla INTRO na diaľkovom ovládači bude postupne prehrávaný začiatok každej 
skladby. Prehrávací čas každej skladby je 10 sekúnd, potom sa automaticky prehrá prvá skladba. 
Keď počujete požadovanú skladbu, stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie tejto skladby.

Náhodné prehrávanie
Pomocou tejto funkcie budú všetky skladby prehrávané v náhodnom poradí stlačením tlačidla 
RANDOM na diaľkovom ovládači, na displeji bliká „SHUF“. Ďalším stlačením tohto tlačidla sa 
vrátite k normálnemu prehrávaniu.
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Výber albumu (MP3 / WMA disky)
 Stlačením tlačidla ALB +/- na diaľkovom ovládači vyberiete nasledujúci / predchádzajúci 

album a spustí sa prehrávanie od prvej skladby v albume.
 Ak sa prehrávanie skončilo, stlačením tlačidla ALB +/- na diaľkovom ovládači vyberiete 

nasledujúci / predchádzajúci album.

Opakované prehrávanie
Funkciu pakovaného prehrávania ONE, ALB a ALL môžete nastaviť stláčaním tlačidla REPEAT.

 Audio CD
 Prvé stlačenie: opakované prehrávanie jednej skladby, bliká „TRK“ a „REP“.
 Druhé stlačenie: opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku, bliká „REP ALL“.
 Tretie stlačenie: návrat k štandardnému prehrávaniu.

 MP3/WMA disk
 Prvé stlačenie: opakované prehrávanie jednej skladby, bliká „TRK“ a „REP“.
 Druhé stlačenie: opakované prehrávanie albumu, bliká „REP“ a „ALB“.
 Tretie stlačenie: opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku, bliká „REP ALL“.
 Štvrté stlačenie: návrat k štandardnému prehrávaniu.

Zobrazenie textu počas prehrávania

Audio CD
Opakovaným stláčaním tlačidla INFO na diaľkovom ovládači zobrazíte číslo aktuálnej skladby a 
uplynutý čas, číslo aktuálnej stopy a zostávajúci čas, číslo aktuálnej stopy a celkový uplynutý čas 
alebo číslo aktuálnej stopy a celkový zostávajúci čas.

MP3/WMA disk
Stlačte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači, zobrazia sa informácie ID3 (názov skladby 
a interpret). Opätovným stlačením tohto tlačidla sa zobrazí názov albumu, skladba a čas 
prehrávania. 

USB

Prehrávanie z USB
1. Pripojte USB zariadenie ku konektoru   na 

zariadení.
 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na 

zariadení alebo tlačidla /OPT na diaľkovom 
ovládači vyberte zdroj USB. Na LCD displeji sa 
zobrazí „USB“.

2. Keď je prehrávanie zastavené, spustite prehrávanie 
stlačením tlačidla.

 Stlačením tlačidla  počas prehrávania pozastavíte 
prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla  button 
budete pokračovať v prehrávaní.

3. Jedným stlačením tlačidla  prerušíte prehrávanie disku.
4. Dvomi stlačeniami tlačidla  zastavíte prehrávanie disku.

Poznámka: Prehrávač podporuje pre USB len súbory vo formáte MP3, WMA.



14

DAB1000 / Návod na obsluhu

Výber priečinka
 Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidiel ALB+/- na diaľkovom ovládači priečinok.
 Keď je prehrávanie zastavené, vyberte tlačidlami ALB+/- na diaľkovom ovládači priečinok, 

pomocou tlačidiel / na zariadení alebo tlačidlami I/I na diaľkovom ovládači 
vyberte súbor a stlačením tlačidla  spustite prehrávanie.

Nabíjanie externého zariadenia
Externé zariadenie môžete nabíjať pomocou USB kábla pripojeného k USB zásuvke na zadnej 
strane zariadenia.
POZNÁMKA:
 Maximálny prúd pre nabíjanie cez USB je 5V  1A.
 Cez USB nie je možné nabíjať všetky externé zariadenia.

BLUETOOTH / NFC

O funkcii NFC
Spárujte svoje mobilné zariadenie podporujúce NFC (Near Field Communication) priamo s týmto 
zariadením.
1. Aktivujte NFC na svojom mobilnom zariadení.
2. Dotknite sa mobilného zariadenia v oblasti NFC    .
3. Teraz môžete funkcie prehrávania v mobilnom zariadení ovládať týmto zariadením.
4. Opätovným dotknutím sa oblasti NFC externé zariadenie odpojíte.

Poznámka: Táto funkcia pracuje len mobilnými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu NFC.

Prehrávanie zo zariadenia pomocou Bluetooth
1. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na zariadení alebo stlačením tlačidla     /AUX 

vyberte zdroj bluetooth. Na LCD displeji sa zobrazí „BT“.
2. Podržaním tlačidla  na zariadení alebo stlačením tlačidla PAIRING na diaľkovom ovládači 

na minimálne 2 sekundy vyhľadáte zariadenie na spárovanie.
3. Aktivujte v externom zariadení funkciu Bluetooth (pozrite si návod na obsluhu externého 

zariadenia).
4. Na externom zariadení vyberte „DAB1000“. Pri starších zariadeniach musíte pre spárovanie 

zadať heslo „0000“.
5. Spustite prehrávanie hudby na externom Bluetooth zariadení, pomocou tohto zariadenia 

môžete ovládať funkcie prehrávania na externom Bluetooth zariadení.
 Ak chcete pozastaviť / pokračovať v prehrávaní, stlačte tlačidlo .
 Ak chcete vybrať inú skladbu, stláčajte tlačidlá / na zariadení alebo tlačidlá I/

I na diaľkovom ovládači.
 Tlačidlami VOL +/- zvýšite alebo znížite hlasitosť.
6. Podržaním tlačdila  na minimálne 2 sekundy odpojíte pripojené externé Bluetooth 

zariadenie od tohto zariadenia a vymažete históriu párovania Bluetooth.

Poznámky:
 Prevádzkový dosah je približne 10 metrov.
 Akákoľvek prekážka môže znížiť prevádzkový dosah.
 Zariadenie sa odpojí, ak zariadenie presuniete mimo prevádzkový dosahu.
 Ak chcete externé zariadenie opäť pripojiť k zariadeniu, umiestnite ho do prevádzkového 

dosahu.
 Nezaručujeme kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth. 
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PRIPOJENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

AUX-IN
1. Pripojte konektory AUX IN na zadnej strane 

zariadenia k výstupným konektorom na 
externom zariadení pomocou audio kábla.

2. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
na zariadení alebo stlačením tlačidla     /AUX 
na diaľkovom ovládači vyberte zdroj AUX IN. 
Na LCD displeji sa zobrazí „AUX IN“.

3. Spustite prehrávanie na externom zariadení 
(pozrite si návod na obsluhu externého 
zariadenia).

Digitálne optické zariadenie
1. Pripojte optický (vstupný) 

konektor na zadnej strane 
jednotky k optickému výstupnému 
konektoru na externom digitálnom 
zariadení (napríklad Digitálne 
domáce kino DTS) kompatibilné s 
dekodérom Dolby Digital) pomocou optického kábla.

2. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE na zariadení alebo tlačidla /OPT na diaľkovom 
ovládači vyberte zdroj OPTICAL. Na LCD displeji sa zobrazí „OPTICAL“.

3. Spustite prehrávanie na digitálnom externom zariadení (pozrite si návod na obsluhu  
externého digitálneho zariadenia).

Poznámka: Pri prijímaní signálov z televízora alebo podobného zariadenia pripojeného k 
optickému vstupu zmeňte výstup digitálneho zvuku na PCM v nastavení pripojeného zariadenia. 

ČASOVAČ

Upozornenie: Skontrolujte, či je správne nastavený čas.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo TIMER na diaľkovom ovládaní, pokým sa 
na displeji nezobrazí [TIMER SET]. Potom sa zobrazí zdroj, napr. DISC. 

 Poznámka: Ak nie je nastavený čas, zobrazí sa „SET CLOCK FIRST“.
2. Tlačidlami / na zariadení alebo tlačidlami , , I,I na diaľkovom ovládači 

vyberte zdroj (DISC, USB, DAB, FM).
3. Stlačením tlačidla TIMER nastavenie uložíte, indikátor hodín bude blikať.
4. Opakovaním vyššie uvedených krokov 2 - 3 nastavte hodinu, minútu a upravte hlasitosť.

Poznámka:
 Ak chcete ukončiť režim nastavenia hodín bez uloženia, stlačte tlačidlo .
 Ak 90 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie automaticky ukončí nastavenie hodín.
 Ak je zvolený zdroj DISC / USB a zvuk nie je možné prehrať, automaticky sa aktivuje 

TUNER.

Deaktivácia alebo opätovná aktivácia budíka
Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER aktivujete alebo deaktivujete časovač. Ak je časovač 
aktivovaný, zobrazí sa „ “.
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ČASOVAŤ VYPNUTIA

Aktivácia časovača vypnutia
Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP na diaľkovom ovládači 
vyberte požadovaný čas do vypnutia zariadenia (v minútach: 120, 90, 60, 45, 30, 15), zobrazí 
sa „ “.

Deaktivovanie časovača vypnutia
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP na diaľkovom ovládači, pokým sa na displeji nezobrazí 
[SLEEP OFF], ikona „ “ sa prestane zobrazovať.

NASTAVENIE ZVUKU

Nastavenie Super Bass
Táto funkcia Vám umožní zvýrazniť basový zvuk a udržanie bohatých a plných basov pri nízkej 
hlasitosti.
 Stlačením tlačidla S-BASS na diaľkovom ovládači získate požadovaný efekt, na LCD displeji 

sa zobrazí „ “.
 Efekt zrušíte opätovným stlačením tlačidla S-BASS.

Zvýšenie efektu basov
Toto zariadenie jednotka má funkciu, ktorá môže automaticky zvýšiť efekt basov pri nízkej 
hlasitosti. Basový efekt môže zvýšiť aj pri vysokej hlasitosti, ale bude to menšie zvýšenie. 
Funkciu aktivujete stlačením tlačidla LOUDNESS, na LCD displeji sa zobrazí „ “. Opätovným 
stlačením funkciu vypnete a indikátor sa prestane zobrazovať.

Ekvalizér
Reprodukovaný zvuk môžete jednoducho upraviť výberom jedného z 5 prednastavených 
ekvalizérov. Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla P-EQ na diaľkovom ovládači 
vyberte jednu z možností:

FLAT → POP → JAZZ → ROCK → CLASSIC

NASTAVANIE JASU DISPLEJA

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať jednu s troch úrovní nastavenia jasu. 
Opakovaným stláčaním tlačidla DIM na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný jas.

RESETOVANIE NA VÝROBNÉ NASTAVENIA

Podržaním tlačidla  na na zariadení na minimálne 3 sekundy zobrazíte verziu softvéru 
zariadenia, potom stlačte tlačidlo  opäť, na displeji sa zobrazí „RESET“.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v pohotovostnom režime.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie   : Používajte len dodaný napájací adaptér
     Model TP40-160250E
     FIT-POWER
Sieť   : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A max.
Výkon   : 16 V  2,5 A  
Rozsah DAB (Pásmo III)  : 174,928 – 239,200MHz
Rozsah FM   : 87,5 – 108 MHz
Počet predvolieb  : 30 DAB, 20 FM
Konektor USB  : 5 V  1 A
Verzia Bluetooth®  : 4,2 + EDR
Frekvenčný rozsah Bluetooth® : 2402 – 2480 MHz
Prenášaný výkon Bluetooth® : 4 dBm
Prevádzková frekvencia NFC : 13,56 MHz
Komunikačná technológia NFC : NFC pasívna značka
Výstupný výkon  : 2 x 25 W RMS

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.

DAB1000 / Návod na obsluhu
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri 
likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim 
odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto 
produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých 
krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak 
si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť 
možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť 
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom 
zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou 
legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie 
informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a 
poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního 
cyklu spolu s běžným domovním odpadem.
Odevzdejte ho na sběrném dvoře pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Tento

význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo 
na balení.
Materiály lze podle jejich označení znovu použít. 
Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby 
využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně 
našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne 
příslušný místní úřad.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neotvírejte!
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit 

sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného 
napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, 
aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.
Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici 
pokyny pro obsluhu a údržbu

Použité baterie představují nebezpečný odpad a 
NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! 

Jako spotřebitelé jste právně povinni odevzdat 
všechny baterie na zajištění ekologicky šetrné 

recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují 
škodlivé látky či nikoliv*.

Odevzdejte baterie bezplatně na místním veřejném sběrném 
dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie
*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

• Používejte jen baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
• Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se 

likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie 

spolknout.
• Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
• Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
• Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, například 

slunečnímu záření, ohni a podobně.
• UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení baterie, hrozí 

nebezpečí exploze.
• Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.

 VAROVÁNÍ
BATERII NEPOLYKEJTE, HROZÍ NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO 

POPÁLENÍ
Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k 
jejímu spolknutí, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny, 

případně smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah 
dětí. Pokud se prostor pro baterie nedá bezpečně uzavřít, 

přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ 
KRYTU NEBO STISKNUTÍ 

BEZPEČNOSTNÍHO VYPÍNAČE, 
DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU 

LASEROVÉMU ZÁŘENÍ. 
NEVYSTAVUJTE SE 

LASEROVÉMU PAPRSKU.

Abyste předešli možnému poškození 
sluchu, neposlouchejte s vysokou 
hlasitostí delší dobu

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a nastavení

• Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním 
prostředí.

• Chraňte zařízení před vlhkostí.
• Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, 

není vhodné pro použití v tropických klimatických 
pásmech.

• Na zařízení by se neměly umisťovat žádné předměty 
naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.

• Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by 
proto zůstat vždy přístupná.

• Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a 
uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda

• napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na 
typovém štítku.

• Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu 
provozu suchý. Napájecí kabel nepřiskřípněte ani 
jiným způsobem nepoškoďte.

• Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba 
nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním 
středisku.

• V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od 
elektrického napájení.

• Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
• Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
• NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY ani 

ABRAZIVNÍ TKANINY!
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani 

jiným zdrojům tepla.
• Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, 

aby nedocházelo k přehřívání.
• Nezakrývejte větrací otvory!
• Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
• Umístěte zařízení vždy co nejdále od počítačů a 

mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo 
docházet k rušení příjmu rádiového signálu.

• Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a 
došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může 
provádět pouze autorizované servisní/zákaznické 
středisko.

• Na zařízení by se neměly umisťovat zdroje 
otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.

• Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho 
původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.

• V případě poruchy v důsledku elektrostatického 
výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.

• Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte 
ho od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího 
kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.

• Zařízení je vybaveno „laserem třídy 1“.
 Nevystavujte se laserovému paprsku, mohlo by to 

způsobit poranění očí.
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OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky.

 

 

Zařízení Dálkový ovladač 
(včetně baterie)

Audio kabel

 

Teleskopická anténa DAB/FM Síťový adaptér Návod k obsluze

DAB1000 / Návod k obsluze
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHLED ZEPŘEDU

1 Tlačítko výběru zdroje (SOURCE)
2 Tlačítko pohotovostního režimu ()
3 Nosič disku
4 Tlačítko přehrávání / pozastavení ()
 Tlačítko párování ()
5 Tlačítko otevření / zavření ()
6 Tlačítko zastavení ()
 Tlačítko přerušení Bluetooth připojení ()
7 Tlačítko zvýšení efektu basů (LOUDNESS)
8 Konektor USB ( )

9 Oblast NFC (    )
10 Senzor dálkového ovladače
11 LCD displej
12 Ovládač hlasitosti (VOLUME)
13 Konektor sluchátek ( )
14 Tlačítko následující položky ()
 Podržení: vyhledávání vpřed ()
15 Tlačítko předchozí položky ()
 Podržení: vyhledávání dozadu ()
16 Tlačítko opakování (REPEAT)
 Tlačítko výběru stereo / mono režimu 

(REPEAT)

POHLED ZEZADU

17 Konektor na připojení síťového adaptéru
18 Vstupní optický konektor
19 Vstupní AUX konektory

20 Konektor DAB/FM
21 Bluetooth anténa
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DÁLKOVÝ OVLADAČ

1 Tlačítko pohotovostního režimu ()
2 Tlačítko režimu CD (  )
3 Tlačítko režimu TUNER ( )
4 Tlačítko opakování (REPEAT)
 Tlačítko výběru stereo / mono režimu (REPEAT)
5 Tlačítko Intro (INTRO)
6 Tlačítko zvýšení efektu basů (LOUDNESS)
7 Tlačítko přednastaveného ekvalizéru (P-EQ)
8 Tlačítko hodin (CLOCK)
9 Tlačítko následující položky / výběru vyšší 

předvolby (I)
10 Podržení: tlačítko vyhledávání dozadu ()
 Tlačítko ladění dozadu ()
11 Tlačítko předchozí položky / výběru nižší 

předvolby (I)
12 Tlačítko přehrávání / přerušení / párování ()
13 Tlačítko výběru následujícího alba (ALB +)
14 Tlačítko výběru předchozího alba (ALB -)
15 Tlačítko ztlumení zvuku (MUTE)
16 Numerická tlačítka (0-9, 10+)
17 Tlačítko otevření / zavření ()
18 Tlačítko funkce USB ( )
 Tlačítko režimu optického vstupu (OPT)
19 Tlačítko režimu Bluetooth (     )
 Tlačítko režimu AUX (AUX)
20 Tlačítko náhodného přehrávání (RANDOM)
21 Tlačítko ztlumení (DIM)
22 Tlačítko Super Bass (S-BASS)
23 Tlačítko časovače vypnutí (SLEEP)
24 Tlačítko časovače (TIMER)
25 Tlačítko na zobrazení informací (INFO)
26 Podržení: Tlačítko vyhledávání dopředu
 Tlačítko ladění dopředu
27 Tlačítko zastavení () / Tlačítko SCAN (SCAN)
 Tlačítko na odpojení Bluetooth připojení ()
28 Tlačítko zvýšení hlasitosti (VOL +)
29 Tlačítko snížení hlasitosti (VOL -)
30 Tlačítko programu (PROG)
 Podržení: tlačítko automatického vyhledávání 

(PROG)
 Tlačítko paměti (PROG)
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Instalace baterie
Před prvním použitím dálkového ovladače, vytáhněte ze 
zadní dolní strany papírový pásek.

Výměna baterie dálkového ovladače
1. Šroubovákem uvolněte šroub na krytu prostoru pro 

baterie. Nehty vytáhněte přihrádku na baterii.

2. Vložte správně novou baterii (velikost CR2025) a zcela 
zasuňte přihrádku na baterie do původní polohy. Šroub 
dotáhněte šroubovákem.

Zacházení s dálkovým ovladačem
 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
 Abyste se vyhnuli možné poruše, přečtěte si následující pokyny a správně zacházejte s 

dálkovým ovladačem.
 Dbejte na to, aby nedošlo k pádu dálkového ovladače na zem.
 Dálkový ovladač nepolejte vodou ani jinou tekutinou.
 Neumísťujte dálkový ovladač na mokré předměty.
 Neumísťujte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla.
 Na dálkový ovladač nepoužívejte žíravé čisticí prostředky (prostředky na porcelán, 

nerezovou ocel, WC nebo čistící prostředek na trouby atd.), protože by mohly poškodit 
povrch dálkového ovladače.

Poznámka:
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii. Jinak může dojít k 
vytečení baterie a poškození dálkového ovladače.

Nasměrujte dálkový ovladač na zařízení maximálně 6 metrů 
od snímače dálkového ovladače, do 60° vodorovně a 40° 
svisle od přední strany zařízení. Provozní vzdálenost se může 
lišit podle jasu místnosti.

Poznámka:
 Ujistěte se, že mezi infračerveným dálkovým senzorem 

zařízení a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky. 
Pokud instalujete zařízení na stojan, dosah ovládání se 
může snížit v závislosti na tloušťce nebo barvě skleněných 
dvířek stojanu.

 Nevystavujte infračervený dálkový senzor přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému 
světlu.
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PŘIPOJENÍ

Upozornění: Před připojením zařízení k zásuvce proveďte všechna připojení.

Připojení teleskopické antény antény DAB / FM
Connect dodávanou DAB/FM teleskopickou anténu připojte 
ke konektoru DAB/FM na zadní straně zařízení dotažením 
ve směru hodinových ručiček. Dotáhněte šroubovací 
uzávěr klíčem.
Poznámka: Neutahujte příliš silně, mohli byste poškodit 
anténu.

Upozornění:
Abyste se vyhnuli šumu, umístěte anténu dále od zařízení, propojovacích a síťových kabelů.

Připojení sluchátek
Připojte sluchátka ke konektoru sluchátek.
Z reproduktorů nebude nevycházet žádný zvuk.

Poznámka: Před připojením nebo nasazením 
sluchátek nezapomeňte snížit hlasitost. Nadměrná 
hlasitost ve sluchátkách může způsobit poškození 
nebo ztrátu sluchu.

Připojení síťového adaptéru 
Připojte síťový adaptér k zařízení a k síťové 
zásuvce.

Upozornění:
 Pokud odjíždíte z domu na delší dobu, 

nebo pokud nebudete přístroj delší dobu 
používat, odpojte síťový adaptér od zásuvky.

 Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení a musí zůstat snadno přístupný.
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FUNKCE ÚSPORNÉHO REŽIMU ECO / POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Zapnutí / Vypnutí
Když poprvé připojíte zařízení k napájení, bude v pohotovostním režimu.
 Stisknutím tlačítka  zapněte zařízení. Na displeji se zobrazí „HELLO“.
 Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete zařízení zpět do pohotovostního režimu. 
 Na displeji se zobrazí „BYE BYE“.

Přepnutí zařízení do režimu úsporného režimu ECO / pohotovostního režimu
Podržením tlačítka na minimálně 2 sekundy přepnete zařízení do úsporného režimu ECO nebo 
do pohotovostního režimu.
 Režim úsporného režimu ECO
 Hodiny nebudou zobrazovat. Červený LED indikátor svítí. Stisknutím tlačítka CLOCK 

zobrazíte na LCD displeji hodiny.
 Pohotovostní režim
 Po 90 sekundách se zobrazení hodin na LCD displeji vypne.

Automatický pohotovostní režim
Tento režim se aktivuje a šetří energii tak, že se zařízení automaticky přepne do pohotovostního 
režimu, pokud nestisknete žádné tlačítko 15 minut po zastavení přehrávání.

NASTAVENÍ HODIN

Automatická synchronizace času
Během poslechu stanice DAB / RDS může zařízení automaticky synchronizovat čas vysílaný 
stanicí DAB / RDS.

Manuální nastavení času
Upozornění: Hodiny můžete nastavit pouze v pohotovostním režimu.
1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko CLOCK na dálkovém ovladači na 

minimálně 2 sekundy, na LCD displeji se zobrazí CLOCK SET a začne blikat CLOCK 24.
2. Tlačítky   na zařízení nebo tlačítky , , I, I na dálkovém ovladači nastavte 

formát zobrazení hodin (12/24).
3. Stisknutím tlačítka CLOCK uložte nastavení, indikátor hodin bude blikat.
4. Opakováním výše uvedených kroků 2–3 nastavte hodinu a minutu.

Poznámka:
 Pokud chcete ukončit režim nastavení hodin bez uložení, stiskněte tlačítko .
 Pokud 90 sekund nestisknete žádné tlačítko, zařízení automaticky ukončí režim nastavení 

hodin.
 Pokud dojde k výpadku napájení nebo zařízení odpojíte od elektrické sítě, nastavení hodin 

se ztratí.

Zobrazení hodin
Stisknutím tlačítka CLOCK v kterémkoliv režimu se na LCD displeji zobrazí čas.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, otočte ovladač VOLUME na zařízení nebo stiskněte tlačítka 
VOL +/- na dálkovém ovladači.
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DAB

Upozornění: Před poslechem rádia zkontrolujte, zda je anténa DAB / FM správně připojena a 
zda je nastavena délka a směr.

Automatické ukládání rozhlasových stanic DAB +
1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na zařízení nebo tlačítka  dálkovém ovladači 

zvolte režim DAB. Na LCD displeji se zobrazí „DAB“.
2. Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo tlačítka SCAN na dálkovém ovladači aktivujete režim 

automatického vyhledávání. Na LCD displeji se zobrazí „SCAN 1 % (až 100 %)“.
 Pokud služba DAB není k dispozici, zobrazí se „NO DAB“.
 Všechny dostupné stanice jsou uloženy.
 Po dokončení vyhledávání zařízení uloží všechny nalezené stanice a bude přehrávána 

stanice ze seznamu.

Naladění stanice DAB +
Opakovaným stisknutím tlačítek / na zařízení nebo tlačítek / na dálkovém 
ovladači měňte frekvenci, dokud nenajdete požadovanou stanici.

Manuální uložení rozhlasové stanice DAB +
Do paměti můžete uložit maximálně 30 předvolených rozhlasových stanic DAB.
1. Nalaďte rozhlasovou stanici.
2. Stisknutím tlačítka PROG na dálkovém ovladači aktivujte režim programu.
3. Opakovaným stisknutím tlačítek PRESET I/I na dálkovém ovladači přiřaďte číslo 

předvolby rozhlasové stanici.
4. Stanici uložíte opětovným stisknutím tlačítka PROG na dálkovém ovladači.
5. Výše uvedené kroky 1 až 4 opakujte pro každou stanici, kterou chcete uložit do paměti.

Manuální ladění
1. Podržením tlačítka  na minimálně 2 sekundy otevřete režim manuálního ladění.
2. Tlačítky ,  na dálkovém ovladači vyberte požadované kanály DAB dozadu / dopředu.
3. Stisknutím tlačítka  potvrdíte a spustíte požadovanou stanici.

Přehrávání uložené stanice DAB +
Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET I/I na dálkovém ovladači, dokud se na displeji 
nezobrazí předvolba požadované stanice. Zařízení automaticky naladí zvolenou stanici.

Informační displej DAB +
Informace o službě DAB lze zobrazit v níže popsaných režimech. V závislosti na rozhlasové 
stanice DAB / DAB +, kterou naladíte, mohou být některé informace nedostupné. Opakovaným 
stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači zobrazíte následující informace.
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 Station Name (Název stanice)
 Zobrazení názvu stanice během příjmu stanice DAB / DAB +.
 Ensemble Name (Název skupiny stanic)
 Zobrazení názvu multiplexu, který obsahuje stanici, kterou posloucháte.
 Multiplex je skupina rozhlasových stanic, které jsou seskupeny a vysílány na jedné frekvenci. 

Existují národní a místní multiplexy. Místní obsahují stanice, které jsou specifické pro tuto 
oblast.

 Poznámka: DAB / DAB + - na rozdíl od běžného rádia sdružuje několik rozhlasových stanic 
a vysílá je na jedné frekvenci.

 Clock (Hodiny)
 Zobrazení aktuálního času poskytovaného stanicí.
 Date (Datum)
 Zobrazení aktuálního data poskytovaného stanicí.
 DLS (Dynamic Label Segment)
 Funkce DLS je posouvající se zpráva, kterou může vysílání zahrnout do svých přenosů. 

Zpráva obvykle obsahuje informace, například podrobnosti o programu atd.
 Signal Strength (Síla signálu)
 Zobrazení čísla, které označuje sílu signálu, která je mezi 0 a 100, například 12, 70 nebo 

100. Čím silnější je signál, tím je zobrazené číslo větší.
 Programme Type (Typ programu)
 Zobrazení „stylu“ nebo „žánru“ vysílaného programu.
 Frequency (Frekvence)
 Zobrazení frekvence aktuální stanice.
 Audio Bit Rate (Přenosová rychlost)
 Zobrazení bitového toku přijímaného digitálního zvuku.
 Stereo/Mono
 Zobrazení formátu přijímané stanice – mono nebo stereo.

FM

Upozornění: Před poslechem rádia zkontrolujte, zda je anténa DAB / FM správně připojena a 
zda je nastavena délka a směr.

Ladění stanice
1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na zařízení nebo  na dálkovém ovladači 

vyberte zdroj tuneru. Na LCD displeji se zobrazí „TUNER“.
2. Stanici nalaďte jedním z následujících způsobů.

Automatické ladění
Podržte tlačítko / na   zařízení nebo tlačítko / na   dálkovém ovladači na 
minimálně 2 sekundy, frekvence se mění směrem dolů nebo nahoru, dokud zařízení nenajde 
stanici.

Manuální ladění
Opakovaným stisknutím tlačítka / na zařízení nebo na dálkovém ovladači měňte 
frekvenci, dokud nenajdete požadovanou stanici.
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Přehrávání stanice z předvolby (k dispozici až po uložení stanic)
 Opakovaným stisknutím tlačítek PRESET I/I na dálkovém ovladači zvolte požadované 

číslo předvolby. Jeho pásmo a frekvence se zobrazí na LCD displeji.
 Stisknutím tlačítek 0–9 na dálkovém ovladači vyberte stanici přímo.

Uložení rozhlasové stanice
Do paměti můžete uložit maximálně 20 rozhlasových stanic (FM).

Automatické ukládání
Podržením tlačítka PROG na dálkovém ovladači na minimálně 2 sekundy aktivujete automatické 
vyhledání a uložení stanic.
 Zobrazí se [AUTO].
 Všechny dostupné stanice se uloží do paměti.
 Spustí se přehrávání první naprogramované rozhlasové stanice.

Manuální ukládání
1. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stisknutím tlačítka PROG na dálkovém ovladači otevřete režim ukládání. Číslo předvolby 

bude blikat.
3. Stisknutím tlačítek 0–9 nebo PRESET I/I na dálkovém ovladači přiřaďte číslo této 

rozhlasové stanici.
 Poznámka: Pokud vyberete číslo vyšší než 20, číslo předvolby se automaticky změní na „1“.
4. Stanici uložíte opětovným stisknutím tlačítka PROG na dálkovém ovladači.
5. Opakujte výše uvedené kroky 1 až 4 pro každou stanici, kterou chcete uložit do paměti.

Poznámka: Stanice uložené na předvolbách se nevymažou, ani pokud zařízení odpojíte od sítě 
nebo dojde k výpadku napájení.

Změna režimu příjmu FM
Stisknutím tlačítka REPEAT vyberte režim Stereo nebo Mono, abyste měli co nejlepší příjem FM.

Příjem RDS (Radio Data System)
Mnoho stanic FM vysílá dodatečné informace kompatibilní s RDS (Radio Data System).
Toto zařízení nabízí praktické funkce využívající tyto údaje.
Opakovaným stisknutím tlačítka INFO vyberte následující informace.
 Station Name (Název stanice)
 Po přijetí stanice RDS se zobrazí „RDS“ a název stanice.
 PTY (typ programu)
 Zobrazuje „styl“ nebo „žánr“ vysílané hudby, např. „Rock“ nebo „Classical“.
 Time (Čas)
 Stanice poskytuje informace o čase a datu automaticky, takže není třeba tyto informace 

nastavovat manuálně.
 Text
 Stanice může vysílat posouvající se text, který obsahuje informace o aktuálním programu.
 Frequency (Frekvence)
 Zobrazení frekvence aktuální stanice, např. 95,30 MHz.



12

DAB1000 / Návod k obsluze

CD

Přehrávání disku
1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na přístroji nebo stisknutím tlačítka   na 

dálkovém ovladači vyberte zdroj CD. Na displeji se zobrazí „DISC“.
2. Stisknutím tlačítka  otevřete nosič disku a vložte disk (potištěnou stranou nahoru).
3. Stisknutím tlačítka  zavřete nosič disku, zařízení načte disk a automaticky spustí jeho 

přehrávání.
 Poznámka: Když je přehrávání zastaveno, stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání disku.
4. Stisknutím tlačítka  pozastavíte přehrávání, opětovným stisknutím tlačítka budete 

pokračovat v přehrávání.
5. Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání disku.

Výběr skladby
 Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo tlačítka I na dálkovém ovladači vyberete 

předchozí skladby na disku.
 Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo tlačítka I na dálkovém ovladači vyberete 

následující skladby na disku.

Vyhledávání ve skladbě
Podržením tlačítek / na zařízení nebo / na dálkovém ovladači vyhledejte pozici 
ve skladbě, kterou chcete přehrávat.

Přehrávání programu (pro zvukové disky CD a MP3/WMA)
Do programu můžete zadat až 20 skladeb v libovolném pořadí. Přehrávání musí být zastaveno 
s vloženým CD.
1. Vložte disk a po spuštění přehrávání stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání, na LCD displeji se zobrazí „001 p—01“ a 

„PROG“.
3. Stisknutím tlačítek / na zařízení nebo tlačítek 0-9, I/I na dálkovém ovladači 

vyberte číslo požadované skladby. Pokud zvolíte skladba číslo 8, na LCD displeji se zobrazí 
„008 p--01“.

4. Stisknutím tlačítka PROG na dálkovém ovladači potvrďte číslo skladby, která se má uložit. 
Skladba číslo 8, na LCD displeji se zobrazí „008 p--02“.

5. Opakováním kroků 3–4 vyberte a uložte všechny požadované skladby.
6. Stisknutím tlačítka  spusťte přehrávání programu.
7. Přehrávání programu zastavíte jedním stisknutím tlačítka . Opětovným stisknutím tlačítka 
 program vymažete.

Přehrávání začátku každé skladby (Intro)
Stisknutím tlačítka INTRO na dálkovém ovladači bude postupně přehráván začátek každé 
skladby. Doba přehrávání každé skladby je 10 sekund, pak se automaticky přehraje první 
skladba. Když uslyšíte požadovanou skladbu, stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání této 
skladby.

Náhodné přehrávání
Pomocí této funkce budou všechny skladby přehrávány v náhodném pořadí stisknutím tlačítka 
RANDOM na dálkovém ovladači, na displeji bliká „SHUF“. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se 
vrátíte k normálnímu přehrávání.
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Výběr alba (MP3 / WMA disky)
 Stisknutím tlačítka ALB +/- na dálkovém ovladači vyberete následující / předchozí album a 

spustí se přehrávání od první skladby v albu.
 Pokud přehrávání skončilo, stisknutím tlačítka ALB +/- na dálkovém ovladači vyberete 

následující / předchozí album.

Opakované přehrávání
Funkci pakování přehrávání ONE, ALB a ALL lze nastavit stisknutím tlačítka REPEAT.

 Audio CD
 První stisknutí: opakované přehrávání jedné skladby, bliká „TRK“ a „REP“.
 Druhé stisknutí: opakované přehrávání všech skladeb na disku, bliká „REP ALL“.
 Třetí stisknutí: návrat ke standardnímu přehrávání.

 MP3/WMA disk
 První stisknutí: opakované přehrávání jedné skladby, bliká „TRK“ a „REP“.
 Druhé stisknutí: opakované přehrávání alba, bliká „REP“ a „ALB“.
 Třetí stisknutí: opakované přehrávání všech skladeb na disku, bliká „REP ALL“. 
 Čtvrté stisknutí: návrat ke standardnímu přehrávání.

Zobrazení textu během přehrávání

Audio CD
Opakovaným stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači zobrazíte číslo aktuální skladby 
a uplynulý čas, číslo aktuální stopy a zbývající čas, číslo aktuální stopy a celkový uplynulý čas 
nebo číslo aktuální stopy a celkový zbývající čas.

MP3/WMA disk
Stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači, zobrazí se informace ID3 (název skladby a 
interpret). Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí název alba, skladba a čas přehrávání.

USB

Přehrávání z USB
1. Připojte USB zařízení ke konektoru  na zařízení.
 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na zařízení 

nebo tlačítka /OPT na dálkovém ovladači vyberte 
zdroj USB. Na LCD displeji se zobrazí „USB“.

2. Když je přehrávání zastaveno, spusťte přehrávání 
stisknutím tlačítka.

 Stisknutím tlačítka  během přehrávání pozastavíte 
přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka  budete 
pokračovat v přehrávání.

3. Jedním stisknutím tlačítka  přerušíte přehrávání 
disku.

4. Dvěma stisky tlačítka  zastavíte přehrávání disku.

Poznámka: Přehrávač podporuje pro USB pouze soubory ve formátu MP3, WMA.
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Výběr složky
 Během přehrávání vyberte pomocí tlačítek ALB+/- na dálkovém ovladači složku.
 Když je přehrávání zastaveno, vyberte tlačítky ALB+/- na dálkovém ovladači složku, pomocí 

tlačítek / na zařízení nebo tlačítky I/I na dálkovém ovladači vyberte soubor a 
stisknutím tlačítka  spusťte přehrávání.

Nabíjení externího zařízení
Externí zařízení můžete nabíjet pomocí USB kabelu připojeného k USB zásuvce na zadní straně 
zařízení.
POZNÁMKA:
 Maximální proud pro nabíjení přes USB je 5V  1A.
 Přes USB nelze nabíjet všechna externí zařízení.

BLUETOOTH / NFC

O funkci NFC
Spárujte své mobilní zařízení podporující NFC (Near Field Communication) přímo s tímto 
zařízením.
1. Aktivujte NFC na svém mobilním zařízení.
2. Dotkněte se mobilního zařízení v oblasti NFC    .
3. Nyní můžete funkce přehrávání v mobilním zařízení ovládat tímto zařízením.
4. Opětovným dotknutím se oblasti NFC externí zařízení odpojíte.

Poznámka: Tato funkce pracuje pouze s mobilními zařízeními, která podporují technologii NFC.

Přehrávání ze zařízení pomocí Bluetooth
1. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na přístroji nebo stisknutím tlačítka     /AUX vyberte 

zdroj bluetooth. Na LCD displeji se zobrazí „BT“.
2. Podržením tlačítka  na zařízení nebo stisknutím tlačítka PAIRING na dálkovém ovladači 

na minimálně 2 sekundy vyhledáte zařízení na spárování.
3. Aktivujte v externím zařízení funkci Bluetooth (viz návod k obsluze externího zařízení).
4. Na externím zařízení vyberte „DAB1000“. U starších zařízení musíte pro spárování zadat 

heslo „0000“.
5. Spusťte přehrávání hudby na externím Bluetooth zařízení, pomocí tohoto zařízení můžete 

ovládat funkce přehrávání na externím zařízení Bluetooth.
 Pokud chcete pozastavit / pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko .
 Pokud chcete vybrat jinou skladbu, stiskněte tlačítka / na zařízení nebo tlačítka 
I/I na dálkovém ovladači.

 Tlačítky VOL +/- zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
6. Podržením tlačítka  na minimálně 2 sekundy odpojíte připojené externí Bluetooth zařízení 

od tohoto zařízení a vymažete historii párování Bluetooth.

Poznámky:
 Provozní dosah je přibližně 10 metrů.
 Jakákoliv překážka může snížit provozní dosah.
 Zařízení se odpojí, pokud zařízení přesunete mimo provozní dosah.
 Pokud chcete externí zařízení opět připojit k zařízení, umístěte ho do provozního dosahu.
 Nezaručujeme kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
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PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

AUX-IN
1. Připojte konektory AUX IN na zadní straně 

zařízení k výstupním konektorům na 
externím zařízení pomocí audio kabelu.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
na přístroji nebo stisknutím tlačítka     /AUX 
na dálkovém ovladači vyberte zdroj AUX 
IN. Na LCD displeji sa zobrazí „AUX IN“.

3. Spusťte přehrávání na externím zařízení 
(viz návod k obsluze externího zařízení).

Digitální optické zařízení
1. Připojte optický (vstupní) konektor 

na zadní straně jednotky k 
optickému výstupnímu konektoru 
na externím digitálním zařízení 
(například Digitální domácí kino 
DTS) kompatibilní s dekodérem 
Dolby Digital) pomocí optického 
kabelu.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na zařízení nebo tlačítka /OPT na dálkovém 
ovladači vyberte zdroj OPTICAL. Na LCD displeji se zobrazí „OPTICAL“.

3. Spusťte přehrávání na digitálním externím zařízení (viz návod k obsluze externího digitálního 
zařízení).

Poznámka: Při přijímání signálů z televizoru nebo podobného zařízení připojeného k optickému 
vstupu změňte výstup digitálního zvuku na PCM v nastavení připojeného zařízení.

ČASOVAČ

Upozornění: Zkontrolujte, zda je správně nastaven čas.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání, dokud se 
na displeji nezobrazí [TIMER SET]. Potom se zobrazí zdroj, např. DISC.

 Poznámka: Pokud není nastaven čas, zobrazí se „SET CLOCK FIRST“.
2. Tlačítky / na zařízení nebo tlačítky , , I,I na dálkovém ovladači vyberte 

zdroj (DISC, USB, DAB, FM).
3. Stisknutím tlačítka TIMER nastavení uložíte, indikátor hodin bude blikat.
4. Opakováním výše uvedených kroků 2–3 nastavte hodinu, minutu a upravte hlasitost.

Poznámka:
 Pokud chcete ukončit režim nastavení hodin bez uložení, stiskněte tlačítko .
 Pokud 90 sekund nestisknete žádné tlačítko, zařízení automaticky ukončí nastavení hodin.
 Pokud je zvolen zdroj DISC / USB a zvuk nelze přehrát, automaticky se aktivuje TUNER.

Deaktivace nebo opětovná aktivace budíku
Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER aktivujete nebo deaktivujete časovač. Pokud je časovač 
aktivován, zobrazí „ “.
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ČASOVAČ VYPNUTÍ

Aktivace časovače vypnutí
Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači vyberte 
požadovaný čas do vypnutí zařízení (v minutách: 120, 90, 60, 45, 30, 15), zobrazí se „ “.

Deaktivování časovače vypnutí
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí 
[SLEEP OFF], ikona „ “ se přestane zobrazovat.

NASTAVENÍ ZVUKU

Nastavení Super Bass
Tato funkce Vám umožní zvýraznit basový zvuk a udržení bohatých a plných basů při nízké 
hlasitosti.
 Stisknutím tlačítka S-BASS na dálkovém ovladači získáte požadovaný efekt, na LCD displeji 

se zobrazí „ “.
 Efekt zrušíte opětovným stisknutím tlačítka S-BASS.

Zvýšení efektu basů
Toto zařízení má funkci, která může automaticky zvýšit efekt basů při nízké hlasitosti. Basový 
efekt může zvýšit i při vysoké hlasitosti, ale bude to menší zvýšení. Funkci aktivujete stisknutím 
tlačítka LOUDNESS, na LCD displeji se zobrazí „ “. Opětovným stisknutím funkci vypnete a 
indikátor se přestane zobrazovat.

Ekvalizér
Reprodukovaný zvuk můžete jednoduše upravit výběrem jednoho z 5 přednastavených 
ekvalizérů. Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka P-EQ na dálkovém ovladači 
vyberte jednu z možností:

FLAT → POP → JAZZ → ROCK → CLASSIC

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Pomocí této funkce můžete vybrat jednu ze tří úrovní nastavení jasu. Opakovaným stisknutím 
tlačítka DIM na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jas.

RESETOVÁNÍ NA VÝROBNÍ NASTAVENÍ

Podržením tlačítka  na zařízení na minimálně 3 sekundy zobrazíte verzi softwaru přístroje, 
stiskněte tlačítko  opět, na displeji se zobrazí „RESET“.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v pohotovostním režimu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení   : Používejte pouze dodaný napájecí adaptér
     Model TP40-160250E
     FIT-POWER
Síť   : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A max.
Výkon   : 16 V  2,5 A  
Rozsah DAB (Pásmo III)  : 174,928 – 239,200 MHz
Rozsah FM   : 87,5 – 108 MHz
Počet předvoleb  : 30 DAB, 20 FM
Konektor USB  : 5 V  1 A
Verze Bluetooth®  : 4,2 + EDR
Frekvenční rozsah Bluetooth® : 2402 – 2480 MHz
Přenášený výkon Bluetooth® : 4 dBm
Provozní frekvence NFC  : 13,56 MHz
Komunikační technologie NFC : NFC pasivní značka
Výstupní výkon  : 2 x 25 W RMS

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopii prohlášení o shodě je možné získat na výše uvedené adrese.

DAB1000 / Návod k obsluze



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.




