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MIC200BT / MIC200IBT 

MIC201BT / MIC201IBT 
STEREOFONNÍ SYSTÉM S CD / BLUETOOTH / FM / USB   

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ (MIC200IBT)  

 

 

 
 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Přečtěte si, prosím, tuto uživatelskou příručku před prvním spuštěním 
přístroje a uschovejte ji pro budoucí použití. 
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PŘED SPUŠTĚNÍM  

• Vyjměte spotřebič z obalu.  

• Odstraňte všechny části obalu z výrobku.  

• Uschovejte obal pro pozdější použití nebo ho bezpečně zlikvidujte. 

 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

Přečtěte si tyto pokyny ještě před použitím výrobku tak, abyste jim plně porozuměli. Škoda vzniklá v 
důsledku nedodržení pokynů a postupů uvedených v této Uživatelské příručce nebude kryta zárukou. 
 

Bezpečnost 

Varování 

• Nikdy neodstraňujte kryt z přístroje.  
• Žádnou část tohoto přístroje se nesnažte mazat mazivem. 
• Nikdy nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení. 
• Udržujte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření, přímého ohně nebo 
   tepla. 

• Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku uvnitř tohoto zařízení. 
• Ujistěte se, že budete mít vždy snadný přístup k napájecímu kabelu i vidlici adaptéru, aby bylo 
v případě nutnosti zajištěno odpojení přístroje od napájení.  
• Jednotka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte žádné předměty naplněné 
kapalinou na přístroj, např. vázy. 
• Pro odpojení přístroje od elektrické sítě by měla být zástrčka zcela odpojena od zásuvky. 
• Síťová zástrčka přístroje nesmí být blokována a musí být snadno dostupná pro případ nutného 
odpojení jednotky od napájení. 
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• Zajistěte minimální vzdálenost 10 cm volného prostoru kolem přístroje pro dostatečné větrání. 
• S ohledem na volnou cirkulaci vzduchu, nepokládejte na jednotku žádné předměty jako noviny, 
ubrusy, záclony, apod.  
• Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky. 
• Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterií. 
• Tento přístroj je určen pro použití v mírném klimatu a běžném domácím prostředí. 

 

1. Přečtěte si tyto pokyny. 

2. Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.  

3. Věnujte pozornost všem varováním.  

4. Dodržujte všechny pokyny. 

5. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody. 

6. Čistěte jednotku pouze suchým hadříkem. 

7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Nainstalujte přístroj v souladu s pokyny výrobce. 

8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, výstupů teplovodů, kamen nebo dalších 

přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 

9. Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména v okolí zástrček, 

univerzálních zásuvek a v místě výstupu z přístroje. 

10. Používejte pouze doplňky / příslušenství specifikované výrobcem.    

11. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem 

doporučeným výrobcem nebo prodávaným s přístrojem. V případě použití vozíku, 

dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu vozíku s přístrojem, aby bylo zabráněno zranění při překlopení. 

12. Přístroj odpojte od napájení během bouřky, nebo pokud jej nebudete používat po delší dobu. 

13. Veškerou údržbu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován vždy, pokud byl 

přístroj poškozen, např. je-li napájecí šňůra nebo zástrčka poškozena, byla vylita tekutina na nebo 

dovnitř zařízení, případně se dostaly jakékoli předměty do přístroje, byl vystaven dešti či vlhkosti, 

nepracuje-li normálně, nebo spadl. 

14. Jednotka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě. 

15. Nepokládejte žádné nebezpečné předměty na přístroj (např. kapalinou naplněné vázy, zapálené 

svíčky, apod.). 

16. V případě, že se síťová zásuvka nebo rozbočovač napájení používá pro odpojení zařízení od 

napájení, musí tato zařízení zůstat snadno ovladatelná a přístupná. 

17. Ujistěte se, že kolem jednotky je dostatek volného místa pro ventilaci. 

18. Baterie (akumulátor nebo vestavěné baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. 

slunečním paprskům, slunečnímu záření, apod. 

19. Typový štítek je umístěn na zadní nebo spodní straně spotřebiče. 
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UPOZORNĚNÍ 

Baterie mohou explodovat, pokud nejsou správně vloženy, nebo není-li spotřebič s vloženými 

bateriemi delší dobu používán. 

Baterie vyměňte vždy za stejný nebo ekvivalentní typ. Nemíchejte staré a nové baterie, ani různé druhy 

baterií. 

 

 

VAROVÁNÍ 

POZOR NA BATERIE: Nepolykejte baterie! Hrozí nebezpečí poleptání! Dálkové ovládání dodávané s 

tímto produktem obsahuje mincovní / knoflíkovou baterii. Případné polknutí mince / knoflíkové baterie 

může způsobit vážné vnitřní popáleniny, kdy již po dvou hodinách od spolknutí hrozí vážná vnitřní 

poranění nebo smrtelné nebezpečí. Udržujte nové i použité baterie mimo dosah dětí nebo jinak 

ohrožených osob. V případě, že prostor pro baterie nelze správně uzavřít, přestaňte přístroj používat. 

V případě polknutí baterie, vyhledejte bezodkladně odbornou lékařskou pomoc. 

 

PÉČE O PRODUKT 

1.  Jednotku vždy odpojte od napájení, pokud není v provozu a také před čištěním. 

2. Neposlouchejte hudbu příliš hlasitě. Při nadměrné hlasitosti může dojít k poškození sluchu nebo 

poškození zařízení. 

3. Nepoužívejte tento přístroj v mokrém nebo vlhkém prostředí. 

4. Vždy odpojte jednotku od elektrické sítě před čištěním. Čistěte přístroj měkkou, suchou nebo mírně 

navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte vatu ani abrazivní nebo drsné čisticí prostředky. 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze 

recyklovat a znovu použít. 

 

Výrobek obsahuje baterie podléhající Směrnici EU 2006/66/ES, které nemohou být 

likvidovány s běžným domovním odpadem. Prosím, informujte se o místních pravidlech 

sběru tříděného odpadu a baterií, protože správnou likvidací starého výrobku můžete 

zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 
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Je-li spotřebič označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na výrobek 

vztahuje Evropská Směrnice 2002/96/ES. Informujte se o místních pravidlech sběru 

tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních 

nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná 

likvidace vysloužilého výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na 

životní prostředí a lidské zdraví.  

 

 

 

Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného 

nebezpečného elektrického napětí v produktu, které je dostatečně silné, aby představovalo riziko 

úrazu elektrickým proudem. 

 

OBSAH BALENÍ 

Zkontrolujte obsah balení: 

•  Hlavní jednotka 

•  Dálkový ovladač 

•  Uživatelská příručka 

•  Audio kabel 

•  Micro USB kabel 
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POPIS JEDNOTKY 

 

 

 

 

1. Levý reproduktor 

2. Tlačítko EJECT / + 10 

3. Tlačítko PROG / REP / PRESET 

4. Senzor přijímače dálkového ovládání 

5. Tlačítko MENU / INFO 

6. LCD displej 

7. Tlačítko  Předchozí 

8. Tlačítko  Následující 

9. Tlačítko   (Přehrávání / Pozastavení přehrávání) / SCAN (Skenování stanic) 

10. Tlačítko  (Napájení) / MODE (Režim) 

11. Pravý reproduktor 

12. PHONES Výstup pro připojení sluchátek 

13. AUX zásuvka JACK 3,5 mm s linkovou úrovní signálu 

14. Dvířka prostoru pro CD disk 
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15. Tlačítko  (Zastavení přehrávání) / SELECT (Výběr) 

16. 5 V OUT USB nabíjecí port  

17. USB port pro připojení paměťových zařízení USB  

18. Zásuvka pro připojení napájení 

19. FM drátová anténa 

20. Bezdrátová indukční nabíječka (pouze model MIC200IBT) 

21. Ovládání úrovně hlasitosti 

 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 

1. Vysílač signálu dálkového ovládání 

2. Klávesa MODE (Režim) 

3. Klávesa  (Zapnutí / Vypnutí) 

4. Klávesa ALARM 

5. Klávesa  (Zastavení přehrávání) 

6. Klávesa  (Přehrávání / Pozastavení přehrávání) 

7. Klávesa  (Přechod na předchozí skladbu / stanici) 

8. Klávesa RANDOM (Náhodné přehrávání) 

9. Klávesa REPEAT (Opakované přehrávání) 

10. Klávesa SELECT (Výběr) 

11. Dvířka prostoru pro baterie 

12. Klávesa 10+ 

13. Klávesa MUTE (Umlčení zvukového výstupu) 

14. Klávesa EQ (Ekvalizér) 

15. Klávesa VOL - (Snížení úrovně hlasitosti) 

16. Klávesa  (Přechod na následující skladbu / stanici) 

17. Klávesa VOL + (Zvýšení úrovně hlasitosti) 

18. Klávesa SLEEP / SNOOZE (Spánek / Odložení) 

19. Klávesa TIME (Čas) 

20. Klávesa  (Otevření / zavření zásuvky prostoru pro CD disk) 
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 NAPÁJENÍ 

 POZOR 
Nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda síťové napětí 
vaší zásuvky odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče. 

• 
Riziko úrazu elektrickým proudem! Chcete-li odpojit napájecí 

kabel, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
Nikdy netahejte za kabel. 

• 
Před připojením AC napájecího kabelu, se vždy ujistěte, že 

všechna ostatní připojení jsou provedena správně. 

 

 

Umístěte jednotku na požadované místo a připojte k ní napájecí kabel. Zapojte napájecí zdroj do 

elektrické zásuvky a zapněte přístroj. 

Automatický pohotovostní režim 

Při přehrávání médií z připojeného zařízení se jednotka automaticky přepne do pohotovostního 

režimu, pokud: 

• Po dobu 10 minut není stisknuto žádné tlačítko 

• Po dobu 10 minut není detekován žádný signál z připojeného zařízení 

Napájení z baterií 

• Aby nemohlo dojít k poškození spotřebiče, ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy. Vždy vyjměte 

baterie, pokud nebude spotřebič používán po delší dobu, protože hrozí únik elektrolytu z baterií a 

následné poškození přístroje. 

• Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé druhy baterií. 

• Nevhazujte baterie do ohně ani je nevystavujte slunci a podobně. 

• Pokud se kapalina obsažená v bateriích dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, okamžitě 

postižená místa opatrně umyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem. 

Napájení jednotky z elektrické sítě (síťové 230 V / 50 Hz) 

Připojte zástrčku napájecího zdroje do síťové zásuvky (230 V). 

• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je místní napájecí zdroj kompatibilní s jednotkou 230 V          

(50 Hz). 

• Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj k / od napájení, máte-li mokré ruce. 

• Pokud nebudete toto zařízení používat delší dobu (např. v době prázdnin, atd.), odpojte síťovou 

zástrčku napájecího zdroje od elektrické zásuvky. 

• Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky jej uchopte za zástrčku; nikdy netahejte za 

kabel, protože to může vést k nebezpečí úrazu způsobeného poškozeným kabelem. 
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ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 

Stiskněte tlačítko  (Napájení) / MODE pro zapnutí přístroje. 

Stiskněte a podržte tlačítko  (Napájení) / MODE na 2 sekundy, pro vypnutí přístroje. 

 

NASTAVENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI 

Otáčením ovladače úrovně hlasitosti ve směru hodinových ručiček zvyšujete úroveň hlasitosti. 

Otáčením ovladače úrovně hlasitosti proti směru hodinových ručiček snižujete úroveň hlasitosti. 

Pohledem na LCD displej můžete zkontrolovat nastavenou úroveň hlasitosti. 

Funkce MUTE (Umlčení zvukového výstupu) 

Chcete-li umlčet zvukový výstup z jednotky, stiskněte klávesu MUTE na dálkovém ovladači. Indikace 

úrovně hlasitosti na LCD displeji začne blikat. Opětovným stisknutím tlačítka MUTE tuto funkci zrušíte. 

 

REŽIM FM RÁDIA 

Pro výběr režimu FM, opakovaně krátce stiskněte tlačítko  (Napájení) / MODE (Režim) – aktuální 

režim je indikován na LCD displeji. 

Pokud jste před posledním vypnutím rádia poslouchali FM rádio, bude poslední poslouchaná stanice 

automaticky zvolena, při opětovném zapnutí rádia. 

Ladění stanice FM 

Stisknutím tlačítka   / SCAN (Skenování stanic) spustíte prohledání frekvenčního pásma. 

Stiskněte tlačítko  nebo  pro jemné ladění frekvence v krocích po 0,05 MHz. 

Poznámka: Pokud je přijímaný signál slabý, zkuste rádio přemístit na místo se silnějším signálem. 

Předvolby FM stanic 

Pro okamžitý přístup k vašim oblíbeným stanicím, můžete uložit až 20 FM stanic do interní paměti 

předvoleb rádia. 

1. Nalaďte na rádiu požadovanou stanici, kterou chcete uložit do paměti předvoleb. 

2. Stiskněte a podržte tlačítko PROG / REP / PRESET po dobu přibližně 2 sekund, dokud se na displeji 

nezobrazí "P01". 

3. Tlačítkem  nebo  vyberte předvolbu, na kterou chcete uložit rozhlasovou stanici (1-20). 

4. Stiskněte a uvolněte tlačítko PROG / REP / PRESET pro potvrzení výběru. 

 
Poznámka: Je-li na pozici paměti již dříve uložená stanice FM, bude tato stanice při uložení nové stanice 

přepsána. 
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Vyvolání stanic z paměti předvoleb 

V režimu FM rádia: 

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko PROG / REP / PRESET. 

2. Tlačítkem  nebo  vyberte předvolbu, pod kterou je uložená preferovaná stanice, kterou 

chcete právě poslouchat (1-20); rádio se okamžitě přeladí na tuto stanici a spustí přehrávání. 

 

REŽIM BLUETOOTH 

Chcete-li připojit váš mobilní telefon, postupujte podle následujících kroků: 

1. Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem mobilního telefonu (viz návod k použití vašeho telefonu). 

2. Stiskněte tlačítko  (Napájení) / MODE pro zapnutí přístroje a poté opakovaně stiskněte tlačítko 

 / MODE (Režim), dokud se na LCD displeji nezobrazí indikace režimu "BT". Nyní je jednotka 

automaticky připravena k párování. 

3. V seznamu Bluetooth zařízení na vašem mobilním telefonu vyhledejte zařízení s názvem "MIC200". 

4. Váš mobilní telefon vyhledá "MIC200" a nabídne možnost připojení. Připojte se pomocí hesla "0000" 

(bude-li vyžadováno). Po úspěšném připojení zařízení se na LCD displeji zobrazí potvrzení o úspěšném 

připojení "BT connected". 

Název pro párování: MIC200 

 
Automatické propojení s telefonem 

Párování je nutné provádět pouze při prvním použití jednotky a telefonu. Po úspěšném spárování 

přístroje a telefonu se budou automaticky připojovat vždy, pokud je jednotka zapnutá a v telefonu je 

aktivována funkce Bluetooth. Při příštím zapnutí se zařízení automaticky připojí k naposledy 

připojenému telefonu. 

 
Přehrávání ze zařízení pomocí Bluetooth 

Po úspěšném Bluetooth připojení stiskněte tlačítko pro přehrávání   (Přehrávání / Pozastavení 

přehrávání) / SCAN.  

Stisknutím tlačítka  (Přechod na předchozí skladbu / stanici) /  (Přechod na následující skladbu 

/ stanici) přeskočíte na předchozí nebo následující stopu.  

Pro pozastavení nebo obnovení přehrávání stiskněte znovu tlačítko   (Přehrávání / Pozastavení 

přehrávání) / SCAN.  

Stisknutím a podržením tlačítka   (Přehrávání / Pozastavení přehrávání) / SCAN na 2 sekundy 

odpojíte Bluetooth zařízení. 
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NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU 

V pohotovostním režimu: 

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU / INFO, dokud nezačne blikat indikace režimu zobrazení času 12H 

nebo 24H. 

2. Pomocí tlačítka  nebo   přejděte na preferovaný režim zobrazení času <12H> nebo <24H>. 

Stiskněte tlačítko MENU / INFO pro potvrzení výběru. 

3. Tlačítkem  nebo   nastavte hodnotu hodin a stisknutím tlačítka MENU / INFO nastavení 

potvrďte. 

4. Tlačítkem  nebo   nastavte hodnotu minut a stisknutím tlačítka MENU / INFO nastavení 

potvrďte. 

5. Pomocí tlačítka  nebo   nastavte hodinu pro Budík 1 a potvrďte stisknutím tlačítka MENU / 

INFO. 

6. Po nastavení hodin, začne blikat hodnota minut pro Budík 1. Tlačítkem  nebo   nastavte 

hodnotu minut a stisknutím tlačítka MENU / INFO nastavení potvrďte. 

7. Tlačítkem  nebo   vyberte zdroj zvuku pro Budík 1. Můžete si vybrat mezi Bzučákem, FM 

rádiem, CD nebo USB. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko MENU / INFO. 

8. Pomocí tlačítka  nebo   nastavte hodinu pro Budík 2 a potvrďte stisknutím tlačítka MENU / 

INFO. 

9. Po nastavení hodin, začne blikat hodnota minut Budíku 2. Tlačítkem  nebo   nastavte hodnotu 

minut a stisknutím tlačítka MENU / INFO nastavení potvrďte. 

10. Tlačítkem  nebo   vyberte zdroj zvuku pro Budík 2. Můžete si vybrat mezi Bzučákem, FM 

rádiem, CD nebo USB. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko MENU / INFO. 

Poznámka:  

Opakovaným stisknutím tlačítka MENU / INFO aktivujete / deaktivujete Budík 1 a Budík 2. 

Symbol "AL" v horní části displeje spolu s číslicí "1" nebo "2" indikuje aktivní budík: 

AL 1 ------ Budík 1 je aktivní 

AL 2 ------ Budík 2 je aktivní 

AL 1 + AL 2 ---- Budík 1 i Budík 2 jsou oba aktivní 

Zastavení alarmu 

Během zvuku buzení krátce stiskněte tlačítko  / MODE. 

Případně můžete stisknou klávesu "SLEEP / SNOOZE" na dálkovém ovladači (viz níže funkce odložení 

buzení). 

Poznámka:  

Po stisku tlačítka  / MODE se ukončí buzení, ale na displeji zůstane symbol alarmu a buzení se spustí 

znovu ve stejném čase následující den. 
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Funkce SNOOZE – odložení buzení 

Během zvuku buzení krátce stiskněte klávesu "SLEEP / SNOOZE" na dálkovém ovladači. Na displeji se 

zobrazí "Snooze", buzení bude ukončeno a znovu se spustí o 9 minut později. 

Vypnutí budíku 

V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte tlačítko MENU / INFO, dokud nezhasne indikátor AL 1 

nebo AL 2. 

Funkce SLEEP - časovač vypnutí 

Pomocí časovače vypnutí můžete nastavit automatické vypnutí rádia po uplynutí předem nastavené 

doby. Dobu do automatického vypnutí můžete volit mezi hodnotami 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 

90 minut. 

Systém MIC200BT je zapnutý (není v pohotovostním režimu): 

Opakovaným stiskem klávesy SLEEP / SNOOZE na dálkovém ovladači procházíte hodnoty doby do 

automatického vypnutí jednotky – OFF (funkce SLEEP je vypnutá), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 

minut. 

Poznámka: Chcete-li časovač spánku deaktivovat, postupujte podle pokynů pro nastavení doby do 

vypnutí a vyberte volbu OFF. Na displeji zhasne indikace "Sleep". 

 

PŘEHRÁVÁNÍ KOMPAKTNÍHO DISKU (CD) 

Poznámka: Nikdy se nedotýkejte čočky laseru uvnitř prostoru pro CD disk. V případě znečištění čočky 

laseru ji čistěte pomocí čističe na CD disky. 

1. Stiskněte tlačítko  / MODE pro zapnutí jednotky. 

2. Opakovaným stisknutím tlačítka  / MODE vyberte režim CD. 

3. Stiskem tlačítka EJECT / + 10 vysuňte zásuvku prostoru pro CD disk a vložte do zásuvky kompaktní 

disk CD – potištěnou stranou nahoru. 

4. Pro zasunutí zásuvky stiskněte opět tlačítko EJECT / + 10 - disk se začne otáčet a během několika 

sekund automaticky započne přehrávání první stopy z disku CD. 

5. Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko  / SCAN. Chcete-li v přehrávání pokračovat, 

stiskněte tlačítko  / SCAN znovu. 

6. Stiskem tlačítka  / SELECT přehrávání ukončíte. 

Výběr a skenování stopy   /  

1. Pomocí tlačítek  /  můžete přeskočit vybrat jinou stopu nebo skenovat přehrávanou skladbu 

vysokou rychlostí. 

2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka   se přesunete na začátek aktuální stopy. Stisknete-li toto 

tlačítko dvakrát nebo vícekrát, přesunete na předchozí skladby na CD disku – podle počtu stisknutí. 

3. Stiskem tlačítka  se přesouváte na následující skladby na disku CD. 
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4. Stiskněte a podržte tlačítko , chcete-li aktuální stopu zrychleně skenovat směrem zpět. Po 

nalezení požadované pasáže tlačítko  uvolněte a obnoví se přehrávání standardní rychlostí. 

5. Stiskněte a podržte tlačítko , chcete-li aktuální stopu zrychleně skenovat směrem vpřed. Po 

nalezení požadované pasáže tlačítko  uvolněte a obnoví se přehrávání standardní rychlostí. 

Funkce REPEAT – opakované přehrávání 

Funkci REPEAT můžete využít, chcete-li opakovaně přehrávat jednu stopu nebo všechny skladby na 

kompaktním disku. 

1. Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko PROG / REP / PRESET a na LCD displeji se zobrazí symbol  

"  ". Aktuální skladba se bude přehrávat opakovaně. 

2. Dalším stisknutím tlačítka PROG / REP / PRESET aktivujete opakované přehrávání všech skladeb na 

kompaktním disku. Na LCD displeji se zobrazí symbol "  ". 

3. Chcete-li režim opakovaného přehrávání ukončit, stiskněte opakovaně tlačítko PROG / REP / 

PRESET, dokud na LCD displeji nezhasne odpovídající symbol. 

Funkce RANDOM – přehrávání v náhodném pořadí 

Během přehrávání stiskněte třikrát tlačítko PROG / REP / PRESET na jednotce. Na displeji se zobrazí 

indikace "RAND". Všechny skladby na kompaktním disku budou přehrávány v náhodném pořadí. 

Programové přehrávání 

Funkci programového přehrávání může být použita k naprogramování až 20 skladeb, které lze přehrát 

ve zvoleném pořadí. 

1. Během režimu zastaveného přehrávání (není spuštěno přehrávání CD disku), stiskněte jednou 

tlačítko PROG / REP / PRESET.  Na LCD displeji se zobrazí indikace "PROG P 01". 

2. Tlačítky  /  vyberte požadovanou stopu k uložení do programu. 

3. Stiskněte tlačítko PROG / REP / PRESET pro uložení vybrané stopy do paměti programu. 

4. Opakováním kroků 2 až 3 můžete naprogramovat až 20 skladeb. 

5. Chcete-li přehrát vybrané skladby (v programovém režimu), stiskněte tlačítko  / SCAN. 

6. Stiskněte tlačítko , chcete-li poslouchat předchozí skladbu z programu nebo stiskněte tlačítko 

 pro poslech další naprogramované skladby. 

Poznámka: Po přehrání všech naprogramovaných skladeb se přehrávač CD vrátí do režimu ukončení 

přehrávání. 

7. Chcete-li vymazat naprogramované skladby z paměti, stiskněte tlačítko  / SELECT. 

 

PŘEHRÁVÁNÍ DISKU MP3 

Poznámka: Disky MP3 mají velkou kapacitu; doba přístupu k disku je proto o něco delší. 

1. Stiskněte tlačítko  / MODE pro zapnutí jednotky. 

2. Opakovaným stisknutím tlačítka  / MODE vyberte režim CD. 
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3. Stiskem tlačítka EJECT / + 10 vysuňte zásuvku prostoru pro CD disk a vložte do zásuvky kompaktní 

disk CD – potištěnou stranou nahoru. 

4. Pro zasunutí zásuvky stiskněte opět tlačítko EJECT / + 10 - disk se začne otáčet a během několika 

sekund automaticky započne přehrávání první stopy z disku CD. 

5. Tlačítky  /  vyberte požadovanou stopu k přehrávání. Můžete také využít tlačítko 10+ na 

dálkovém ovladači. 

6. Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko  / SCAN. Chcete-li v přehrávání pokračovat, 

stiskněte tlačítko  / SCAN znovu. 

7. Stiskem tlačítka  / SELECT přehrávání ukončíte. 

Funkce REPEAT – opakované přehrávání 

Opakované přehrávání jedné stopy: 

Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko PROG / REP / PRESET a na LCD displeji se zobrazí symbol        

"  ". Aktuální skladba se bude přehrávat opakovaně. 

Opakované přehrávání všech stop na disku MP3: 

Dvojím stisknutím tlačítka PROG / REP / PRESET aktivujete opakované přehrávání všech skladeb na 

disku MP3. Na LCD displeji se zobrazí symbol "  ". 

Chcete-li režim opakovaného přehrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko PROG / REP / PRESET, dokud 

na LCD displeji nezhasne odpovídající symbol. 

Funkce RANDOM – přehrávání v náhodném pořadí 

Během přehrávání stiskněte třikrát tlačítko PROG / REP / PRESET na jednotce. Na displeji se zobrazí 

indikace "RAND". Všechny skladby na disku MP3 budou přehrávány v náhodném pořadí. 

Programové přehrávání 

Funkci programového přehrávání může být použita k naprogramování až 20 skladeb, které lze přehrát 

ve zvoleném pořadí. 

Poznámka: Tuto funkci můžete aktivovat pouze v případě, že se přehrávač nachází v režimu 

zastaveného přehrávání. 

1. Během režimu zastaveného přehrávání (není spuštěno přehrávání CD disku), stiskněte jednou 

tlačítko PROG / REP / PRESET.  Na LCD displeji se zobrazí indikace "PROG P 01". 

2. Tlačítky  /  vyberte požadovanou stopu k uložení do programu. 

3. Stiskněte tlačítko PROG / REP / PRESET pro uložení vybrané stopy do paměti programu. První stopa 

je nyní uložena do paměti a na displeji se zobrazí "PROG P 02". 

4. Opakováním kroků 2 až 3 můžete naprogramovat až 20 skladeb. 

5. Chcete-li přehrát vybrané skladby (v programovém režimu), stiskněte tlačítko  / SCAN. Přehrávání 

se spustí od první naprogramované stopy a automaticky se ukončí po dokončení přehrávání programu. 

Poznámka: Pro zrušení funkce programového přehrávání a vymazání paměti stiskněte tlačítko                    

 / SELECT. 
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PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY ULOŽENÉ NA USB FLASH DISKU 

Toto zařízení bylo vyvinuto v souladu s nejnovějšími technickými poznatky o přehrávání z USB flash 

disků. Přesto, s ohledem na širokou škálu paměťových zařízení USB všech typů, které jsou v současné 

době na trhu, nemůžeme bohužel zaručit plnou kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB. Z 

tohoto důvodu může ve vzácných případech dojít k problémům při přehrávání souborů z paměťových 

zařízení USB. V tomto případě se nejedná o poruchu jednotky. 

1. Opakovaně stiskněte tlačítko  / MODE a vyberte režim USB. Na displeji se zobrazí "USB" 

2. Připojte paměťové zařízení USB přímo do portu USB. Na displeji se krátce zobrazí celkový počet 

skladeb. Přehrávání se automaticky spustí po několika sekundách. 

3. Ovládací tlačítka mají stejné funkce a ovládají přehrávání tak, jak je popsáno v kapitole Přehrávání 

kompaktního disku. 

POZNÁMKY: 

• Vždy připojte USB paměťové médium k portu USB přímo (bez použití prodlužovacích kabelů nebo 

redukcí). Předejdete tím problémům a poruchám. 

• Port USB není určen pro nabíjení externích zařízení. 

• Důležité: Před vyjmutím úložiště USB z portu, přepněte jednotku do jiného provozního režimu. 

 

FUNKCE EKVALIZÉRU 

Při zapnuté jednotce (není v pohotovostním režimu): 

Opakovaným stisknutím tlačítka MENU / INFO můžete přepínat mezi přednastavenými ekvalizačními 

křivkami: OFF (vypnuto), Eq1, Eq2, Eq3 a Eq4. 

Poznámka: Ekvalizér můžete nastavit na Normalní, Pop, Classic, Rock a Jazz podle individuální 

preference. 

 

NABÍJENÍ USB ZAŘÍZENÍ (5 V) 

Port USB je určen k nabíjení externích zařízení, například chytrých telefonů. 

 

VSTUP AUX 

1. Stiskněte tlačítko  / MODE pro zapnutí jednotky. 

2. Opakovaným stisknutím tlačítka  / MODE vyberte režim “Aux vstup“. Na LCD displeji se zobrazí 

symbol "-AU-". 

3. Připojte propojovací audio kabel s konektory JACK 3,5 mm do vstupního konektoru AUX na jednotce 

a do výstupu s linkovou úrovní signálu na vašem osobním přehrávači (např. přenosný MP3 přehrávač). 

4. Spusťte přehrávání pomocí ovládacích prvků osobního přehrávače (viz Uživatelská příručka 

externího přehrávače) 
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FUNKCE BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ (POUZE VERZE MIC200IBT) 

Jednoduše umístěte bezdrátové nabíjecí zařízení do oblasti bezdrátové nabíječky na horní straně 

jednotky. Nabíjení se automaticky spustí při kontaktu s kompatibilním zařízením. 

 

 

Mějte na paměti následující informace:  
Používejte pouze originální napájecí zdroj z příslušenství a níže uvedené specifikace napájení. 
 

Specifikace: 

Napájení: AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3 A 

Napájení dálkového ovladače: 1 x CR2025 3 V baterie (součástí balení) 

Frekvenční rozsah: FM 88,8 – 108 MHz 

Název pro Bluetooth párování: MIC200 

 
Poznámka: Maximální vzdálenost připojení je přibližně 10 metrů. Umístěte Bluetooth zařízení co 

nejblíže k jednotce MIC 200BT / MIC 200IBT, abyste zabránili rušení připojení. 

VAROVÁNÍ!! RIZIKO POŠKOZENÍ SLUCHU.   

- Před připojení sluchátek ke zdroji zvuku, nastavte na zařízení pro přehrávání nízkou 

úroveň hlasitosti.  

- Vyhněte se nadměrné hlasitosti, zejména při delší době poslechu nebo při častém 

používání sluchátek. Nadměrná hlasitost může vést k trvalému poškození sluchu. 

 
O DISKU 

 

Zacházení s diskem 
Nedotýkejte se spodní záznamové strany CD disku. 
Držte kotouč disku za okraje, aby nedošlo k otištění prstu na povrchu disku. 
Jakýkoli prach, otisky prstů nebo škrábance mohou způsobit poruchu 
přehrávání. 
Na disk nikdy nelepte štítky ani lepicí pásku. 

 

Ukládání CD disků 
Po použití ukládejte disky zpět do ochranného obalu. 
Nikdy nevystavujte disky přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům 
tepla.  
Nikdy nenechávejte CD disky uložené uvnitř automobilu zaparkovaného na 
přímém slunci. 

 Čištění disků 
Pro čištění disků používejte čistou, měkkou látku, která nepouští vlákna, a 
čistěte disky přímým pohybem od středu směrem ven.  
Nepoužívejte komerční rozpouštědla, jako benzín, ředidla a jiné dostupné 
čisticí prostředky ani antistatické spreje pro vinylové disky. 
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POZNÁMKY 

Elektronická a elektrická zařízení nelikvidujte spolu s běžným komunálním odpadem. 

a) Odneste je do sběrného místa nebo k prodejci u kterého jste výrobek zakoupili. 

b) Některé komponenty nebo díly tohoto zařízení mohou být nebezpečné pro zdraví a 

životní prostředí. 

 

• Za účelem úspory energie se jednotka bez přítomnosti signálu na výstupu po chvíli automaticky 

přepne do pohotovostního režimu. Opětovně ji můžete zapnout stiskem tlačítka . 

 

• Pokud během přehrávání hudby dojde k příchozímu hovoru v době, kdy je systém MIC 200BT 

/ MIC 200IBT připojen ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu, po přijetí hovoru se přehrávání 

okamžitě pozastaví a po ukončení hovoru se znovu spustí (někdy se po ukončení hovoru již 

nespustí, záleží na vašem mobilním telefonu). 

 

• Slovo Bluetooth®, značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností 

Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností BIGBEN INTERACTIVE je 

podmíněno licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných 

vlastníků. 

 

• Tímto, Bigben Interactive SA, prohlašuje, že jednotka MIC 200BT / MIC 200IBT splňuje základní 

požadavky směrnice 1995/5/ES Evropského Parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových 

zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. 

 

• Značka NFC ™ je ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech 

amerických a v jiných zemích.  

 

• THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR SA nebo jejich dceřiných 

společností a Bigben Interactive SA je využívána na základě licence.  

 

• Informace najdete na štítku umístěném na spodní nebo zadní straně přístroje. 
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Bigben Interactive prohlašuje, že rádiové zařízení MIC200BT a MIC200IBT je v souladu se směrnicí 

2014/53 / EU. 

Chcete-li stáhnout plnou verzi prohlášení o shodě, navštivte naše webové stránky: 

EN: https://www.bigben-interactive.co.uk/support/ 

FR: https://www.bigben.fr/support/ 

DE: https://www.bigben-interactive.de/support/ 

ES: https://www.bigbeninteractive.es/asistencia-tecnica/ 

IT: https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/ 

JINÉ JAZYKY: https://www.bigbeninteractive.com/support/ 

a část << prohlášení o shodě >>. 

 

 

Vyrobeno společností BIGBEN INTERACTIVE SA 

396, Rue de la Voyette 

CRT2 – FRETIN 

CS 90414 

59814 LESQUIN Cedex – Francie 

www.bigben.eu 
Made in China 
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