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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

 Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú, 
správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie pomáha 
užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.

1.1. Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si 

preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených 
pokynov!

• Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky 
možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ 
musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, 
je zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/
používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie.

• Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za 
akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!

• Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne presvedčite, že je zariadenie kompletné a 
nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak je výrobok chybný, alebo ak má akékoľvek 
viditeľné poškodenie, výrobok nepoužívajte.

• Návod na obsluhu udržujte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho 
životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v 
budúcnosti a použitie novými používateľmi.

• Zariadenie používajte výhradne na účel, na ktorý je určený, a spôsobom, ktorý je 
stanovený výrobcom.

• Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných 
priestoroch určených pre bývanie, bez zvláštneho zamerania.

 Tento spotrebič je určený okrem použitia v domácnosti aj na nasledujúce spôsoby 
použitia:

- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
- v obytných priestoroch hotelov, motelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení;
- v obytných priestoroch podnikov, zaisťujúcich nocľah s raňajkami.
 Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
• Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či 

úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, 

poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných 
podmienok.

1.2. Bezpečnosť prevádzkového prostredia
• Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí.
• Prevádzkové prostredie zariadenia udržujte vždy čisté a dobre osvetlené.
• Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Prevrhnutie alebo pád zariadenia môže 

spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerným zdrojom tepla.
• Nepoužívajte elektrický spotrebič v priestoroch s horľavými kvapalinami, plynmi, alebo 

prachom. Spotrebič môže byť zdrojom iskrenia, čo môže mať za následok vznietenie 
prachu, alebo výparov.

Charakteristiky prevádzkového prostredia
1. Teplota okolia:  +5 ÷ +40 °C
2. Vlhkosť:   5 ÷ 85 %
3. Nadmorská výška:  ≤ 2 000 m
4. Výskyt vody:  občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
Stupeň ochrany krytom: IP20
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• Ostatné charakteristiky prevádzkového prostredia (mechanické namáhanie – rázy a 
vibrácie, výskyt rastlinstva, živočíchov, poveternostných vplyvov) sú z hľadiska účinku 
na správne a bezpečné používanie elektrických zariadení zanedbateľné.

1.3. Elektrická bezpečnosť
• Pred prvým pripojením elektrického spotrebiča do napájacej siete skontrolujte, či 

sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu sieťovej zásuvky v 
domácnosti.

• Elektrický spotrebič je určený pre napájanie so siete AC 230 V~ 50 Hz.
 Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba v prípade správneho 

zapojenia do elektrickej siete.
• Používajte výhradne iba napájací kábel so zástrčkou (sieťovú šnúru), ktorý bol dodaný 

spolu so zariadením, a kompatibilný so sieťovou zásuvkou. Použitie iného kábla môže 
viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Elektrický spotrebič vždy pripojujte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. V prípade 
vzniku prevádzkovej poruchy je nutné spotrebič čo najrýchlejšie vypnúť a odpojiť zo 
sieťového napájania.

• Napájací kábel/sieťovú šnúru neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte 
vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.

• Ak použijete predlžovací napájací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý (ampérový) 
výkon všetkých zariadení pripojených k predlžovaciemu napájaciemu káblu neprevyšuje 
celkový menovitý (ampérový) výkon predlžovacieho kábla.

• Ak musíte použiť predlžovací napájací kábel alebo napájací blok, zabezpečte, aby bol 
predlžovací napájací kábel alebo napájací blok pripojený k elektrickej zásuvke, a nie 
k ďalšiemu predlžovaciemu napájaciemu káblu alebo napájaciemu bloku. Predlžovací 
napájací kábel alebo napájací blok musia byť určené pre uzemnené zástrčky a 
zapojené do uzemnenej zásuvky.

• Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča musí byť kompatibilná so sieťovou zásuvkou. 
Nikdy nepoužívajte žiadne adaptéry ani iným spôsobom zásuvku neupravujte. 
Nepoužívajte nevhodné a poškodené zásuvky.

• Aby ste predišli elektrickému šoku, zapájajte napájacie káble zariadenia do riadne 
uzemnených elektrických zásuviek. Ak je zariadenie vybavené napájacím káblom s 
3-kolíkovou zástrčkou, nevyužívajte adaptéry, ktoré nemajú uzemňujúci prvok, ani 
neodstraňujte uzemňujúci prvok zo zástrčky alebo adaptéra.

• Neohýbajte, nestláčajte alebo iným spôsobom nevystavujte napájací kábel/sieťovú 
šnúru spotrebiča pôsobeniu mechanického namáhania ani vonkajším zdrojom tepla. 
Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

• Pri poškodení napájacieho kábla spotrebič odpojte z elektrickej siete a ďalej 
nepoužívajte. Ak sú napájací kábel/sieťová šnúra poškodené, musí ju vymeniť výrobca, 
jeho servisná služba alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom.

• Elektrický spotrebič ako aj napájací kábel pravidelne kontrolujte a udržujte v čistote. 
Zástrčku napájacieho kábla pravidelne odpojujte a podľa potreby čistite. Znečistenie 
prachom alebo inými látkami môže spôsobiť narušenie izolačného stavu a následne 
požiar.

• Elektrický spotrebič nevystavujte pôsobeniu vody, alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie 
vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel 
mokrý, alebo do spotrebiča vnikla voda, okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Ak je 
spotrebič pripojený k sieťovej zásuvke a je to možné, vypnite napájanie pri elektrickom 
ističi ešte pred pokusom o odpojenie napájania. Ak vyťahujete mokré káble zo živého 
zdroja napájania, buďte nanajvýš opatrní.

• Ak pri inštalácii (pripájaní) elektrického zariadenia dochádza k demontáži ochranných 
krytov, tak po ukončení inštalácie nesmú byť jeho elektrické časti prístupné 
používateľom.
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1.4. Bezpečnosť osôb
• Tento spotrebič je určený na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie 

(laikmi) podľa pokynov určených výrobcom.
• Obsluhe zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, 

používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo 
sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo vedením zodpovednej osoby, 
boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám.

• Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov a staršie len pod 
dozorom zodpovednej osoby.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Počas používania a prevádzky udržujte spotrebič vždy mimo dosahu detí. Nezabudnite 

na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
• Pri obsluhe elektrického spotrebiča vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepoužívajte 

elektrický spotrebič, ak ste nadmerne unavený, pod vplyvom liekov alebo omamných 
látok, znižujúcich pozornosť a sústredenie. Nepozornosť pri obsluhe môže viesť k 
vážnemu zraneniu.

1.5. Čistenie, údržba a opravy
• Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len 

odoporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a ani drsné čistiace 
predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť 
použitím čistiacich saponátov, špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.

• Pokiaľ elektrický spotrebič nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa na spotrebiči vyskytla 
porucha, spotrebič vždy odpojte z napájania z elektrickej siete.

• Elektrický spotrebič nerozoberajte. Spotrebič pracuje s nebezpečným napätím. Z toho 
dôvodu vždy pri používateľskej údržbe spotrebič vypnite a odpojte ho z napájacej siete. 
V prípade poruchy prenechajte opravu na autorizovaný servis.

• Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému 
kvalifikovanému odborníkovi.

2. ŠPECIALNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.  
ČÍTAJTE POZORNE!

 
  VÝSTRAHA: Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu, inú ako preškolenú, 
  aby robila akékoľvek opravy alebo údržbu vedúcu k odstráneniu 
  ľubovoľného krytu.
• Aby ste zabezpečili dobrú ventiláciu, okolo zariadenia ponechajte dostatok voľného 

priestoru. Nad zariadením musí byť zachovaný voľný priestor.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horúcich povrchov.
• Nikdy neposúvajte zariadenie ťahaním za elektrický kábel.  

Uistite sa, že sa elektrický kábel nemôže nikde zachytiť, nenavíjajte ho okolo zariadenia 
a neohýnajte ho.

NEBEZPEČENSTVO
Zariadenie je klasifikované ako výrobok triedy CLASS 1 LASER. 
Označenie o klasifikácii CLASS 1 LASER PRODUCT
je umiestnené na zariadení.
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Určený spôsob použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na príjem rozhlasového vysielania a  prehrávanie hudobných 
súborov z CD, USB a externých zdrojov audio, v rozsahu, ktorý je stanovený prevádzkový-
mi parametrami zariadenia a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia elektrickej siete.

Zdroje napájania

Napájanie z elektrickej siete

1 Jeden koniec sieťovej šnúry zapojte do konektora AC-IN na zariadení a druhý   
koniec zapojte do elektrickej zásuvky.

2 Prepínačom FUNCTION (CD/OFF/RADIO) zapnite zariadenie a vyberte želaný zdroj zvuku. 

Upozornenie! 
Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom 
servise. Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej 
zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Napájanie z batérií
Zariadenie je možné napájať aj z batérií. 

1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej časti zariadenia. 
2 Do zariadenia vložte osem 1,5 V batérií veľkosť UM2 (nedodávané) podľa správnej 
 polarity + a -.
3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie. 

Poznámky
• Do priestoru pre batérie nevkladajte žiadne iné predmety.
• Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
• Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste predišli možnému 

vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
• Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérií podľa nesprávnej polarity hrozí 

poškodenie batérií aj samotného zariadenia.

osem 1,5 V batérií veľkosti UM2

Zatvorte kryt
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Ovládacie prvky

Prvky na zariadení

16

15b 15a
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1 Konektor AUX IN pre pripojenie externého zdroja zvuku
2 Prepínač FUNCTION (CD/OFF/RADIO) (prepínanie zdroja zvuku)
3 Ovládač nastavenia hlasitosti
4 Tlačidlo PROG +10 (zostavenie programu, prepínanie o 10 skladieb vpred (USB/SD))
5 Tlačidlo x STOP (zastavenie)
6 LCD displej (nepodsvietený)
7  Kryt priestoru pre CD disk s úchytom pre otvorenie v pravej spodnej časti
8 Teleskopická FM anténa
9 Indikátor stereo FM príjmu (FM ST)
10 Stupnica ladenia
11 Tlačidlo PLAY/PAUSE/FUNCTION 
 (prehrávanie/pozastavenie/prepínanie zdroja CD/USB/SD)
12 Tlačidlo REP (výber režimu opakovaného/náhodného/normálneho prehrávania)
13 Ovládač ladenia
14 Prepínač BAND (AM/FM/FM ST) (Prepínanie pásma)
15a Tlačidlo > (prepínanie skladieb vpred/zrýchlený posuv vpred) 
15b Tlačidlo . (prepínanie skladieb vzad/zrýchlený posuv vzad)
16 Reproduktory
17 Konektor pre sieťovú šnúru (AC IN)
18  Kryt priestoru pre batérie
19  Slot pre pamäťovú SD kartu
20 USB konektor
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Všeobecné operácie

Displej
Na displeji sa zobrazujú čísla skladieb a čísla priečinkov.

Nastavenie zvuku

1  Zapnite zariadenie.
2  Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte hlasitosť. 

Hlasitosť sa nezobrazuje na displeji.
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Ovládanie rádia

Základné operácie

1 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNCTION (CD/OFF/RADIO) na rádio.

2 Prepínačom pásiem BAND zvoľte rozhlasové pásmo FM, FM STEREO, alebo AM.

3 Otáčajte ovládačom ladenia, aby sa menila frekvencia. Sledujte stupnicu ladenia.

4 Nalaďte želanú  stanicu.

5 Ovládačom nastavenia hlasitosti nastavte požadovanú hlasitosť.

Počúvanie rozhlasu
 

Roztiahnite TELESKOPICKÚ ANTÉNU na maximálnu dĺžku a nastavte jej uhol a smer tak, 
aby bol príjem čo najkvalitnejší.  
Pri príjme stereo vysielania bude svietiť indikátor stereo FM príjmu (FM ST).
Pri príjme v pásme AM sa používa VSTAVANÁ FERITOVÁ ANTÉNA. Pre čo najkvalitnejší 
príjem v pásme AM horizontálne otáčajte celým zariadením, kým nebude príjem 
najkvalitnejší.

Skvalitnenie príjmu
Upravte polohu a smerovanie teleskopickej FM antény, resp. pre pásmo AM polohu celého 
zariadenia.
Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, prepnite prepínač BAND do polohy FM a nie FM ST. 
Príjem nebude stereofonický, ale kvalita zvuku sa zvýši.

Poznámka
Po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia sa po zapnutí tunera naladí naposledy 
počúvaná stanica.
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Prehrávanie CD diskov

Informácie o diskoch

Disky vhodné na prehrávanie
V tomto zariadení je možné prehrávať Audio CD disky s priemerom 8 alebo 12 cm, 
označené logom Compact Disc DIGITAL AUDIO, a CD-R disky so záznamom vo formáte 
Audio CD alebo MP3.

Upozornenie
V závislosti od stavu CD-R/CD-RW disku a záznamu na disku sa disk nemusí prehrať, 
aj keď spĺňa všetky podmienky na prehrávanie.

Manipulácia s diskmi

• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez 
popisu.

• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch, alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám. Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod 

zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým 

povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť zastavenie otáčania disku a následne poruchu 
zariadenia alebo zničenie disku.

• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo nálepkami. Pri používaní takýchto diskov 
sa môžu vyskytnúť nasledujúce poruchy: 
- Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa disku a zaseknutia vysúvacieho 
mechanizmu). 
- Nesprávnosť načítania audio údajov (t. j. nemusí byť možné prehrávanie, alebo zvuk 
môže preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky vplyvom tepla, alebo pokrivenia 
disku.

• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, 
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete 
zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.

• Pred prehrávaním vyčistite disk komerčne dostupnou čistiacou handričkou. Čistite ho 
smerom od stredu k okrajom v smere šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín, 
riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje na analógové 
platne.

Upozornenie
Otváraním priestoru pre disk počas prehrávania CD disku môže dôjsť k poškodeniu disku 
aj samotného zariadenia.
Pred otvorením priestoru pre disk vždy najskôr zastavte prehrávanie tlačidlom x STOP 
a počkajte, kým sa disk neprestane otáčať.
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Prehrávanie diskov

1 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNCTION (CD/OFF/RADIO) na CD (CD prehrávač).

2 Otvorte kryt priestoru pre CD disk jeho podvihnutím prstom za úchyt na pravej strane.

3 Do priestoru pre CD disk vložte audio CD disk.

 Disk vložte popisom nahor.

4 Zatlačením krytu zatvorte kryt priestoru pre CD disk.

5 Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie CD disku od prvej skladby.

6 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte hlasitosť. Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Základné operácie

Prehrávanie 
Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie CD disku od prvej skladby.

Pozastavenie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo u FUNCTION. Prehrávanie sa pozastaví.
Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo u FUNCTION. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie
Stlačením x STOP zastavíte prehrávanie CD disku. Keď je prehrávanie disku zastavené, 
stláčaním u FUNCTION prepínate zdroj zvuku medzi CD/USB/SD (ak je v USB konektore 
zasunutá USB jednotka, alebo c slote pre SD kartu vložená SD karta).

Posuv vzad: .
Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby 
(opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: >
Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich 
automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: .
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zrýchlený posuv vpred: >
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.
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Zostavenie programu

Táto funkcia umožní zostaviť program z mnohých skladieb.  
Skladby je možné zaraďovať do programu len počas zastavenia.  
Takže ak prehrávate disk, musíte prehrávanie zastaviť tlačidlom x STOP.

1 Po stlačení tlačidla PROG +10 v režime zastavenia sa zapne režim programovania. 
Zobrazí sa “P01” a bude blikať ikona PROG.  
Dve cifry sú pozície, kde sa zobrazuje počet položiek programu.

2 Stláčaním  ./> zaraďte do programu želanú skladbu.
3 Stlačením PROG +10 potvrďte zvolenú skladbu. 

Zobrazí sa “P02”.
4 Opakovaním krokov 2 a 3 zadajte do programu ostatné skladby.  

Zadať môžete až 20 skladieb. Ak budete chcieť zadať 21. skladbu, obnoví sa zobrazenie 
“P01” a novozadaná skladba prepíše predtým zadanú skladbu na pozíciu “P01”.

5 Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie programu.  
Stlačením PROG +10 môžete zobraziť zostavený program.

6 Ak chcete zrušiť zostavený program, stlačte dvakrát x STOP, otvorte kryt priestoru pre 
CD disk alebo prepnite na iný zdroj zvuku.

Opakované prehrávanie skladieb (REPEAT)

Všetky skladby na disku, či jednotlivé skladby je možné opakovane prehrávať.

1 Počas prehrávania jedenkrát stlačte REP.

 Na displeji sa bude blikať indikátor “REPEAT” a aktuálne prehrávaná skladba sa bude 
neustále opakovane prehrávať.

2 Každým stlačením REP sa režim prehrávania cyklicky prepína nasledovne: 
REPEAT (opakovanie 1 položky) - REPEAT ALL (opakovanie všetkých položiek) - 
REPEAT ALBUM* (opakovanie albumu/priečinka) - RANDOM (prehrávanie v náhodnom 
poradí) -  Bez zobrazenia (štandardné prehrávanie).

3 Stláčaním REP zvoľte želaný režim opakovaného prehrávania.

4 Štandardné prehrávanie obnovíte stláčaním REP, kým na displeji nebude žiadne 
zobrazenie režimu prehrávania.

* len pri prehrávaní súborov MP3
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Opakované prehrávanie MP3 skladieb (REPEAT ALBUM)

Všetky MP3 skladby v danom priečinku je možné opakovane prehrávať. Ak je vložený MP3 
disk, pri stláčaní REP sa režimy prehrávania prepínajú nasledovne: 
REPEAT (opakovanie 1 položky) - REPEAT ALL (opakovanie všetkých položiek) - REPEAT 
ALBUM (opakovanie albumu/priečinka) - RANDOM (prehrávanie v náhodnom poradí) -  
Bez zobrazenia (štandardné prehrávanie).

Prehrávanie v náhodnom poradí (RANDOM)

Všetky skladby je možné prehrávať v náhodnom poradí.  
Stláčajte REP, až kým sa na displeji nezobrazí RANDOM a nespustí sa prehrávanie 
v náhodnom poradí. 
Položky na disku sa budú prehrávať v náhodnom poradí.

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD 
diskom. Môžete prehrávať až 600 minút hudby alebo 150 skladieb na jednom disku.  
MP3 súbory môžete prehrávať rovnako ako skladby na CD disku.

1 Zapnite zariadenie, zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNCTION (CD/OFF/RADIO) na 
CD (CD prehrávač).

2  Na displeji sa zobrazí zobrazenie pre CD disk.
3 Vložte MP3 disk na nosič (popisom nahor).
4 Zatvorte priestor pre disk. CD prehrávač načíta disk a po načítaní sa zastaví.
5 Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie súborov MP3.
6  Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte hlasitosť. Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
7 Pre pozastavenie prehrávania stlačte u FUNCTION. 

Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla.
9 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla x STOP.
10 Zatlačením a pridržaním tlačidla ./> vykonávate zrýchlený posuv vzad/vpred.
11 Stlačením tlačidla ./> vykonávate prepínanie na predošlú/nasledovnú skladbu.

Prepnutie o 10 skladieb vpred
Počas prehrávania MP3/WMA súboru stlačte tlačidlo PROG +10. Prepne sa o 10 skladieb 
vpred.

Opakované prehrávanie
1  Stláčaním REP počas prehrávania aktivujte želaný režim opakovaného prehrávania.
2   Stláčaním REP sa režim opakovaného prehrávania prepína nasledovne:

  REPEAT - opakované prehrávanie aktuálnej skladby
  REPEAT ALBUM - opakované prehrávanie aktuálneho priečinka (albumu)
  REPEAT ALL - opakované prehrávanie celého disku
  RANDOM - prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
  Bez indikátora - štandardné prehrávanie
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Prehrávanie z USB zariadenia

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej 
s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z USB zariadenia formátovaného do systému 
FAT alebo FAT32. Zariadenie nepodporuje prehrávanie z USB jednotiek formátovaných do 
systému NTFS.  
MP3 súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

1 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNCTION (CD/OFF/RADIO) na CD (CD prehrávač).

2 Do USB konektora pripojte USB zariadenie.

3 Zdroj zvuku prepnite stláčaním u FUNCTION z CD na USB. 
Načíta sa obsah USB jednotky. Načítanie môže v závislosti od kapacity pripojenej 
jednotky trvať aj dlhšie než 1 minútu.

4 Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie z USB zariadenia od prvej skladby.

5 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte hlasitosť. Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Základné operácie

Prehrávanie 
Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie z USB zariadenia od prvej skladby.

Pozastavenie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo u FUNCTION. Prehrávanie sa pozastaví.
Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo u FUNCTION. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie
Stlačením x STOP zastavíte prehrávanie.

Posuv vzad: .
Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby 
(opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: >
Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich 
automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: .
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
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Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.

Zrýchlený posuv vpred: >
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.
Ďalšie možnosti prehrávania v rôznych režimoch (prehrávanie programu, opakované 
prehrávanie, prehrávanie v náhodnom poradí, prehrávanie úvodov skladieb) sú rovnaké 
ako pri prehrávaní z disku. 
Postupujte rovnako.



16SK

Prehrávanie z SD karty

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej 
s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z pamäťových SD kariet. Používajte SD karty s 
nižšou kapacitou (overená kapacita je 2 GB a menej). V prípade kariet s vyššou kapacitou 
môže mať toto zariadenie problém pri načítaní obsahu karty. 
MP3 súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

1 Zdroj zvuku prepnite prepínačom FUNCTION (CD/OFF/RADIO) na CD (CD prehrávač).

2 Do slotu pre pamäťovú SD kartu zasuňte SD kartu.

3 Zdroj zvuku prepnite stláčaním u FUNCTION z CD na SD. 
Načíta sa obsah SD karty. Načítanie môže v závislosti od kapacity vloženej karty trvať aj 
dlhšie než 1 minútu.

4 Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie z SD karty od prvej skladby.

5 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte hlasitosť. Hlasitosť sa zobrazuje na displeji.

Základné operácie

Prehrávanie 
Stlačením u FUNCTION spustite prehrávanie z SD karty od prvej skladby.

Pozastavenie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo u FUNCTION. Prehrávanie sa pozastaví.
Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo u FUNCTION. Prehrávanie sa obnoví.

Zastavenie
Stlačením x STOP zastavíte prehrávanie.

Posuv vzad: .
Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby 
(opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: >
Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich 
automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv vzad: .
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.
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Zrýchlený posuv vpred: >
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vpred (tlačidlo musíte držať zatlačené).  
Po uvoľnení tlačidla pokračuje prehrávanie.
Ďalšie možnosti prehrávania v rôznych režimoch (prehrávanie programu, opakované 
prehrávanie, prehrávanie v náhodnom poradí, prehrávanie úvodov skladieb) sú rovnaké 
ako pri prehrávaní z disku. 
Postupujte rovnako.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia
 
Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne 
navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani 
rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Čistenie šošovky lasera
 
Na čistenie šošovky lasera použite komerčne dostupné dúchadlo používané na čistenie 
objektívov kamier. Informujte sa u predajcu.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 
2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať  
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na 
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna 
likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 
Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom 
odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej 
odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Producent:

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.
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Technické údaje

CD prehrávač
Formát diskov:  CD/DA - CD-R - CD-RW (MP3/WMA)
Kanály:   2 zvukové kanály
Odstup signál - šum: viac než 50 dB
Skreslenie:  pod merateľnou hranicou
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz
Kvantizácia:  16 bit - lineárna/kanál
Snímacie zariadenie: polovodičový laser
Vlnová dĺžka:  790 nm
Vyžarovanie lasera: nepretržité
Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz
Dátový tok:  8 - 384 Kb/s
Formáty:  ISO 9660, Joliet, Romeo

Rádio
Ladiaci rozsah:  FM: 88 - 108 MHz
    AM: 530 - 1 600 kHz
Antény:   vstavaná feritová anténa a teleskopická výsuvná anténa

Všeobecne
Výstupný audio výkon: 2 x 1,2 W (RMS)
Konektory - vstup: AC IN 
    USB (max. 32 GB)
    slot pre pamäťovú SD kartu (max. 2 GB)
Konektory - vstup: 3,5 mm minikonektor AUX
Príkon:   cca 12 W pri napájaní z elektrickej siete
Napájanie:  AC: 230 V, 50 Hz
    DC: 12 V (8x 1,5 V batérie veľkosť UM2 (nedodávané)
Prevádzková teplota: +5 až +35 °C 

Dodávané príslušenstvo: návod na obsluhu (1) 
    sieťová šnúra (1)

Právo na zmeny vyhradené!


