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M-21 RD/ M-28 RD
Prenosné rádio s CD prehrávačom

Návod na obsluhu
Prečítajte si pozorne tento návod pred použitím zariadenia.
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

~AC IN

1.  Rukoväť na prenášanie
2.  Teleskopická anténa
3.  Kryt priestoru pre CD
4.  Konektor LINE IN

5.  Tlačidlo 
6.  Tlačidlo  (predvoľba/opakovanie/program) 
7.  : tlačidlo prehrávania/pozastavenia
8.  Tlačidlo  p (pamäť/pozastavenie )

9.  Tlačidlo  preskočenie - / ladenie - 
10.  Tlačidlo  preskočenie + / ladenie + 
11.  Tlačidlo zníženia hlasitosti 
12.  Tlačidlo zvýšenia hlasitosti 
13.  USB port (len pri M-28RD)
14.  LCD displej
15.  Konektor AC vstupu (~ AC IN)
16.  Priestor pre batérie a AC napájací kábel

NAPÁJANIE
Toto zariadenie funguje s AC (230 V ~ 50 Hz) alebo DC9 V (UM-2 1.5 V x 6) napájaním.
NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE:
•  Pripojte AC napájací kábel k elektrickej zásuvke v domácnosti a zapnite napájanie. Uistite sa, či napätie v elektrickej sieti 

zodpovedá hodnotám na výrobnom štítku.
•  Ak zariadenie nepoužívate, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ:
Otvorte priestor pre batérie na spodnej strane a vložte 6 ks (rozmer C/ UM2) batérií (nedodávané), dbajte na správnu polaritu, 
potom zatvorte kryt. Na prepnutie napájania z elektrickej siete na batérie odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a potom od 
zariadenia.
Batérie je potrebné vymeniť, keď:
Sa zníži hlasitosť alebo je zvuk počas prevádzky skreslený.

Poznámky o batériách
•  Nekombinujte rôzny typy batérií alebo staré batérie s novými.
•  Batérie nikdy nenabíjajte, nevystavujte nadmernému teplu ani ich nerozoberajte.
•  Batérie nevystavujte nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň atď.
•  Pri likvidácii starých batérií dbajte na životné prostredie.
POZNÁMKA: aby ste zabránili vytečeniu, batérie vždy vyberte, ak nebudete zariadenie dlhší čas používať.

AUDIO OVLÁDAČE

Stlačte tlačidlo  pre zapnutie zariadenia.

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením  zvoľte rôzne zdroje: FM RADIO, MW RADIO, CD, USB, LINE IN (AUX IN).
(Možnosť: použitie USB je dostupné len na M-28RD.)
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POČÚVANIE RÁDIA
MANUÁLNE HĽADANIE
1.  Stlačením tlačidla  zvoľte FM alebo MW pásmo.
2.  Zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu tlačidlami  alebo .
3.  Hlasitosť nastavte tlačidlami  (zníženie hlasitosti -) alebo  (zvýšenie hlasitosti) na požadovanú úroveň.
Poznámka: počas manuálneho hľadania v FM režime dvakrát stlačte  alebo  pre +/- 0.1 krok, napríklad, keď je 
rozhlasová stanica na 100.2, ak chcete preskočiť na 100.3, stlačte dvakrát .

Zlepšenie rozhlasového príjmu:
FM: roztiahnite FM anténu.
MW: otáčajte zariadením horizontálne pre optimálny príjem.

AUTOMATICKÉ HĽADANIE
Stlačte a podržte  alebo  na približne 2 sekundy pre spustenie vyhľadávania vo zvolenom smere. Automatické 
vyhľadávanie vyhľadá najsilnejšie stanice. Stanice so slabým signálom môžete naladiť manuálne.
Poznámka:
1.  Počas vyhľadávania sa zvuk automaticky stlmí.
2.  Ak je zariadenie v režime rádia, LCD zobrazí AM. (na balení sa MW používa namiesto AM)

ULOŽENIE STANÍC POD PREDVOĽBY
1.  Zvoľte rozhlasovú stanicu buď manuálnym alebo automatickým hľadaním.
2.  Stlačte raz tlačidlo  p, potom začne blikať číslo predvoľby „P01” na displej niekoľko sekúnd.
3.  Tlačidlami  alebo  zvoľte číslo predvoľby.
4.  Opätovným stlačením  p uložte rozhlasovú stanicu na požadovanú predvoľbu.
5.  Opakujte kroky 1-4 pre uloženie ďalších staníc.
Poznámka:
Ak uložíte rozhlasovú stanicu na už obsadenú predvoľbu, vopred uložená stanica sa automaticky vymaže.

Počúvanie predvolieb staníc
Stlačením tlačidla  zvoľte predvoľbu stanice.

POČÚVANIE DISKU

1.  Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie.
2.  Otvorte priestor pre CD.
3.  Vložte CD potlačenou stranou do priestoru pre CD a zatvorte kryt CD.

4.  Stlačením tlačidla  zvoľte funkciu CD.
5.  Po niekoľkých sekundách sa zobrazí celkový počet skladieb a ikona „CD“ na displeji.

PRE:
Zastavenie prehrávania  p

Pozastavenie prehrávania    
Pokračovanie po pozastavení 

Vyhľadávanie vpred a vzad podržte / 
Preskočenie skladieb  /

PORUCHA DISKU
Poznámka: ak je disk znečistený, poškodený alebo nečitateľný, alebo ak vložíte disk nesprávne, na displeji sa zobrazí „NO“. 
Ak sa tak stane, vyčistite disk, vložte disk správne alebo skúste iný disk.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

Opakovaným stlačením tlačidla  zvoľte z: Repeat 1 (opakovanie 1), REPEAT ALL (opakovanie všetkých), REPEAT 
FOLDER (opakovanie adresára).
(Možnosť: Opakovanie adresára je dostupné len pre M-28RD.)

Zrušenie opakovaného prehrávania
Opakovane stlačte tlačidlo , kým nezmizne indikátor opakovania. Funkcia opakovaného prehrávania sa zruší taktiež po 
otvorení krytu CD alebo vypnutí zariadenia.
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PREHRÁVANIE PROGRAMU
1. Vložte CD potlačenou stranou hore do priestoru pre CD a zatvorte kryt CD.
2. Stlačte tlačidlo STOP.
3.  Stlačte tlačidlo .
4.  Zvoľte požadovanú  skladbu pomocou /, potom stlačením tlačidla „ “ uložte program do pamäti.
5.  Opakujte krok 4, kým neuložíte požadované skladby do programu.
6.  Stlačením tlačidla  spustite prehrávanie. Otvorte kryt CD alebo vypnite zariadenie pre zrušenie programu.
Poznámka:
Môžete naprogramovať až 20 skladieb pre CD; MP3 (jen pre M-28RD) až 99 skladeb.

LINE IN (EXTERNÝ VSTUP)

1.  Pripojte jeden koniec kábla (nedodaný) ku konektoru LINE IN na zariadení. 
2.  Druhý koniec kábla pripojte ku konektoru Slúchadiel alebo Line Out na externom zariadení.

3.  Stlačením tlačidla  zvoľte externý zdroj. Zobrazí sa ikona externého zariadenia „AUX“. Ovládajte externé zariadenie 
ako obyčajne.

4.  Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5.  Pre zastavenie prehrávania odpojte externé zariadenie od konektora LINE IN.

OVLÁDANIE USB (možnosť: použitie USB dostupné len pri M-28RD.)

1.  Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie. 
2.  Pripojte USB kľúč s obsahom MP3 alebo MP3 prehrávač k USB portu.

3.  Stlačením tlačidla  zvoľte režim USB. Zobrazí sa ikona USB „USB“.
4.  Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet adresárov a skladieb, prehrávanie sa spustí automaticky.

POZNÁMKA:
-  Načítanie trvá približne 20 sekúnd alebo viac, v závislosti od množstva MP3 súborov a adresárov na disku alebo USB 

zariadení.
-  Celkový počet MP3 súborov na disku nesmie presiahnuť 999.
-  Maximálny počet adresárov nesmie presiahnuť 99.
-  USB port nie je navrhnutý pre nabíjanie a komunikáciu s PC.
-  Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prehrávateľnosť USB kľúča alebo MP3 prehrávača z dôvodu rôznych podmienok 

nahrávania, kapacity, kompatibility s rozhraním atď.

ÚDRŽBA
Čistenie
VAROVANIE: Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Použite čistú, mäkkú a suchú utierku. Pravidelné čistite vetracie otvory na zadnej a bočnej strane.
- Použitie rozpúšťadiel, drsných prostriedkov alebo prostriedkov na báze alkoholu riskujete poškodenie prístroja.
- Ak do zariadenia vnikne tekutina alebo cudzí predmet, odpojte ho ihneď od elektrickej siete a nechajte skontrolovať 

servisným technikom.

Poznámky o disku
*  Nepoužívajte CD disky neštandardných tvarov (napr: srdce, šesťuholníky). Môže to poškodiť zariadenie.
*  Do priestoru pre disk nevkladajte viac ako jeden disk.
*  Nepokúšajte sa otvárať priestor pre disk počas prehrávania.
*  Nedotýkajte sa optiky. Týmto môžete poškodiť zariadenie.
*  V prípade poškriabania, nečistôt alebo odtlačkov prstov na disku to môže spôsobiť preskakovanie prehrávania. Pred 

prehrávaním vyčistite disk čistiacou utierkou. Utrite disk od stredu smerom k okrajom. Neskladujte disky na miestach s 
vysokými teplotami alebo vlhkosťou, môžu sa prehnúť. Po prehrávaní uložte disk do jeho obalu.

Dôležitá poznámka
•  Pred premiestnením zariadenia vyberte disk z priestoru pre disk.
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TECHNICKÉ PARAMETRE

UPOZORNENIE

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




