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NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
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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
NEROZOBERAJTE BATÉRIE, HROZÍ 

CHEMICKÉ POPÁLENIE
Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. 
Ak je táto batéria prehltnutá, môže spôsobiť 
vážne vnútorné popáleniny v priebehu už 2 

hodín a môže viesť k smrti.
Uchovávajte nové a použité batérie mimo 
dosahu detí. Ak nie je batériový priestor 
bezpečne uzavretý, prestaňte používať 

výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté 
alebo sa nachádzajú v akejkoľvek časti tela, 

ihneď 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 pre bezpečnosť, ochranu životného prostredia a nastavenie
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• 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 „laserovým 
zariadením 1. triedy“. Nevystavujte sa 
laserovému lúču, pretože by mohlo dôjsť k 
poraneniu očí.
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UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Kryt proti prachu
2. Otočný tanier
3. Reproduktor
4. USB konektor
5. Otočný tanier
6. Konektor AUX-IN
7. LCD displej
8. Priestor pre CD
9. Tlačidlo OPEN/CLOSE
10. Tlačidlo STANDBY/MODE

11. Tlačidlo PLAY/MENU
12. Tlačidlo STOP/PRESET
13. Tlačidlo DN/F-R/SCAN
14. Tlačidlo UP/F-F/INFO
15. Tlačidlo PLAY-MODE
16. Tlačidlo RECORD
17. Ovládač VOLUME
18. Ovládač SELECT/ENTER
19. Merač VU
20. Snímač diaľkového ovládača

21. Anténny konektor
22. Reproduktorový konektor
23. Ľavý linkový výstupný konektor

POHĽAD SPREDU

POHĽAD ZOZADU

24. Pravý linkový výstupný konektor
25. Napájací kábel
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

26. Tlačidlo NAHRÁVANIE
27. Tlačidlo : Otvoriť/Zatvoriť
28. Tlačidlo nastavenia EQ zvuku
29. Tlačidlo DN/: Skladba smerom dozadu
30. Tlačidlo P.MODE: Opakované/Náhodné 

prehrávanie
31. Tlačidlo VOL –: Zníženie hlasitosti
32. Tlačidlo TUNER/MENU: Ladenie/Menu smerom 

dole
33. Tlačidlo SCAN
34. Tlačidlo INFO: Informácie
35. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
36. Tlačidlo MODE: Funkčné tlačidlo
37. Tlačidlo UP/: Skladba smerom dopredu
38. Tlačidlo /ENTER: Tlačidlo prehrávania/

pozastavenia
39. Tlačidlo FOLDER
40. Tlačidlo  STOP
41. Tlačidlo VOL +: Zvýšenie hlasitosti
42. Tlačidlo TUNER/MENU +: Ladenie/Menu smerom 

hore
43. Tlačidlo MENU
44. Tlačidlo PRESET
45. Tlačidlo PROGRAM
46. Tlačidlo DELETE
47. Tlačidlo MUTE

POZNÁMKA: Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači majú rovnakú funkciu ako tlačidlá na 
zariadení.

OTOČNÝ TANIER

48. Adaptér pre platňu s rýchlosťou 45 RPM
49. Otočný tanier
50. Prepravná skrutka
51. Zdvíhacia páčka
52. Opierka tónového ramienka
53. Volič rýchlosti (33/45 ot./min.)
54. Prenoskové ramienko s ihlou
55. Protizávažie
56. Ovládač výšky tónov
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ZAČÍNAME

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Tento systém je navrhnutý tak, aby fungoval len s normálnym 
napätím 230 V 50 Hz. Pokus o prevádzku z akéhokoľvek iného 
zdroja napájania môže spôsobiť poškodenie systému a na 
takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

POZNÁMKA: Ak sa táto zástrčka nevmestí do vašej elektrickej 
zásuvky, pravdepodobne máte starší typ nepolarizovanej 
elektrickej zásuvky. Svoju zásuvky by ste si mali nechať 
vymeniť kvalifikovaným elektrikárom s licenciou.

Pripojte reproduktorový kábel ku reproduktorovému konektoru, ktorý sa nachádza na zadnej 
strane zariadenia. Vložte červený kábel do červeného konektora a čierny kábel do čierneho 
konektora v pozícii umiestnenia reproduktora (ľavý a pravý).

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Batériový priestor sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
1. Zatlačením poistky a zdvihnutím vyberte kryt batériového priestoru.
2. Vložte do batériového priestoru dve (2) batérie veľkosti AAA (nie 

sú súčasťou balenia), pričom dbajte na označenia polarity vo vnútri 
batériového priestoru.

3. Vráťte kryt batériového priestoru späť na svoje miesto.

ZÁKLADNÁ OBSLUHA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE napájania

Stlačením tlačidla „STANDBY/MODE“ zapnite funkčný režim.
Stlačením a podržaním tlačidla „STANDBY/MODE“ vypnete zariadenie do pohotovostného 
režimu.

Voľba režimov

Opakovaným stláčaním tlačidla „STANDBY/MODE“ na zariadení alebo tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači prepínate medzi režimami.

Úprava hlasitosti

Otáčaním ovládača „VOL“ na zariadení, alebo stláčaním tlačidiel „VOL -/+“ na diaľkovom 
ovládači znížite/zvýšite hlasitosť.
Nastaviť je možno celkovo 39 úrovní hlasitosti a zobrazí sa Vol min – Vol max.

Správa napájania ERP

Ak nestlačíte a nepodržíte tlačidlo POWER na vypnutie zariadenia po zastavení prehrávania, 
zariadenie sa vypne automaticky po približne 10 minútach. Stlačením tlačidla „STANDBY/ 
MODE“ na zariadení alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači zapnete zariadenie z 
pohotovostného režimu.

Napájacia 
zástrčka

Elektrická 
zásuvka
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POČÚVANIE DAB RÁDIA

1. Pripojte FM/DAB anténu na zadnej strane zariadenia.
2. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim DAB rádia. Zariadenie začne 

automaticky vyhľadávať DAB stanice dovtedy, pokiaľ nenájde DAB stanicu.
3. Stláčaním tlačidla „TUNER MENU -“ alebo „TUNER MENU +“ zvoľte DAB stanice manuálne. 

Zvoľte požadovanú DAB stanicu a stlačení tlačidla „ENTER“ potvrďte jej prehrávanie.
4. V priebehu režimu prehrávania DAB stanice stlačte tlačidlo „INFO“ na zobrazenie informácií 

o prehrávanej DAB stanici na displeji, ako je napríklad typ programu, informácie o súbore, 
transpondér, dátová rýchlosť zvuku, intenzita signálu, čas/dátum, informácia o DLS.

MANUÁLNE LADENIE DAB STANÍC

1. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim DAB rádia.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „SELECT“ a na displeji sa zobrazí „Manual tune“.
3. Otáčaním ovládača „SCROLL /“ zvoľte transpondér, potom stlačte tlačidlo „ENTER“ na 

potvrdenie počúvania.

FUNKCIA PAMÄTI V REŽIME DAB/FM RÁDIA

1. V režime prehrávania DAB/FM rádia zvoľte požadovaná rozhlasovú stanicu. Stlačte 
a podržte tlačidlo „PRESET“ na 2 sekundy a na displeji sa zobrazí „<EMPTY P1>“ a 
začne blikať „P1“. Stláčaním tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU –“ zvoľte 
požadovanú stanicu.

2. Stlačte tlačidlo ENTER na potvrdenie voľby a na displeji sa zobrazí „Preset 1 Stored“.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov 1 - 2 naprogramujte 20 požadovaných DAB staníc 

alebo 20 FM staníc.
4. Jedným stlačením tlačidla „PRESET“ prehrávajte uložené stanice. Stláčaním tlačidla 

„TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU -“ zvoľte uložené stanice.

POČÚVANIE FM RÁDIA

1. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim FM rádia.
2. Stlačením tlačidla „SCAN“ spustite automatické vyhľadávanie FM staníc. Alebo stlačte 

tlačidlá „TUNER MENU+/TUNER MENU-“ na naladenie požadovanej rozhlasovej stanice.
3. Ak naladíte FM stereo stanicu, na displeji sa zobrazí „stereo“. Ak naladíte slabšiu FM 

stanicu, príjem sa automaticky prepne na mono. Stláčaním tlačidla „SELECT“ alebo 
„ENTER“ môžete prepínať Stereo alebo Mono režim.

4. V priebehu funkčného režimu FM rádia, stlačte tlačidlo „INFO“ na zobrazenie nasledujúcich 
informácií na displeji: Stereo/mono, rádiotext, typ programu, intenzita signálu, čas/dátum a 
frekvencia.
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PREHRÁVANIE CD - MP3/USB

STAROSTLIVOSŤ O KOMPAKTNÝ DISK

Ak chcete vybrať disk z jeho obalu, zatlačte 
na strednú časť obalu a vyberte disk, 
pričom ho opatrne držte za okraje.
Odtlačky prstov a prach by ste mali z 
povrchu disku opatrne utrieť pomocou 
mäkkej tkaniny. Na rozdiel od tradičných 
platní, kompaktné disky nemajú žiadne 
drážky, v ktorých by sa hromadil prach a 
mikroskopické nečistoty, takže jemným 
utretím mäkkou tkaninou by ste mali 
odstrániť väčšinu nečistôt. Disk utierajte 
priamočiarym pohybom z jeho vnútornej 
časti smerom k okrajom disku. Malé 
prachové častice a a jemné škvrny nebudú 
mať absolútne žiaden vplyv na kvalitu 
reprodukcie.

Poznámka: Režim CD alebo USB má rovnaké prevádzkové postupy.

Prehrávanie CD alebo USB

1. Zapnite systém a stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim CD alebo USB.
2. CD: Stlačením tlačidla „OP/CL“ otvorte priestor pre CD. Vložte CD disk s potlačenou stranou 

smerom hore do nosiča disku, potom zatvorte priestor pre CD. Začne sa prehrávať prvá 
skladba.

 USB: Opatrne zasuňte USB kľúč do USB konektora. Začne sa prehrávať prvá skladba.
3. Stlačením tlačidla „PLAY/PAUSE“ pozastavíte prehrávanie. Začne blikať čas skladby. 

Opätovným stlačením tlačidla „PLAY/PAUSE“ prehrávanie obnovíte.
4. Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte prehrávanie.

PRESKOČENIE SKLADBY A VYHĽADÁVANIE SKLADIEB VYSOKOU RÝCHLOSŤOU 
V REŽIME CD/USB

1. V priebehu CD/USB prehrávania, opakovane stláčajte tlačidlo „UP/F-F“ (Rýchly posun 
dopredu) alebo „DN/F.R“ (Rýchly posun dozadu) preskočíte na vyššie alebo nižšie skladby. 
Disk sa začne prehrávať od vami zvolenej skladby.

2. Pre rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu v skladbe a vyhľadanie určitej pasáže, 
stlačte a podržte tlačidlo „UP/F.F“ alebo „DN/F.R“. Prehrávač spustí rýchle vyhľadávanie 
smerom dopredu alebo dozadu. Keď začujete požadovanú pasáž uvoľnite tlačidlo a 
prehrávanie bude pokračovať od tohto bodu normálnou rýchlosťou.

3. Ak chcete zvoliť ďalší adresár (album), stlačte tlačidlo „FOLDER“ na diaľkovom ovládači.

FUNKCIA OPAKOVANÉHO A NÁHODNÉHO PREHRÁVANIA

Stlačením tlačidla „PLAY-MODE“ na zariadení alebo tlačidla „P.MODE“ na diaľkovom ovládači 
zvoľte režim opakovania:
Rep1: Prehrávanie práve prehrávanej skladby
RepF: Prehrávanie práve prehrávaného adresára (len pri MP3-CD alebo USB)
RepA: Prehrávanie celého CD alebo USB
Rand: Režim náhodného prehrávania
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FUNKCIA PAMÄTI V REŽIME CD/MP3

1. V režime zastavenia stlačením tlačidla „PROGRAM“ na diaľkovom ovládači aktivujte režim 
PROGRAM a na displeji sa zobrazí „DISC“ „MEM“ „P00“ „T01“.

2. Stláčaním tlačidla „UP/F.F.“ alebo tlačidla „DN/F.R“ zvoľte požadovanú skladbu a potom 
stlačte tlačidlo „PROGRAM“ na potvrdenie voľby.

3. Opakovaním kroku 1 a kroku 2 pokračujte v programovaní. Poznámka: Celkovo môžete 
uložiť 20 MP3 skladieb a 20 CD skladieb. Po prekročení hranice 20 MP3 skladieb alebo 20 
CD skladieb sa na displeji zobrazí „PROGFULL“.

4. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE prehráte uložené skladby a stláčaním tlačidla „UP/F.F“ 
alebo „DN/F.R“ zvolíte skladbu v uloženom poradí.

5. Dvojnásobným stlačením tlačidla „STOP“ opustíte režim programovania. Celý program 
uložený v pamäti sa zruší.

FUNKCIA BLUETOOTH®

1. Zapnite zariadenie a stlačením tlačidla „MODE“ zvoľte režim Bluetooth®.
2. Vyberte si medzi prenosnými zariadeniami (smartfón, tablet...) ID Bluetooth® s označením 

ako „PL880“, potom potvrďte pripojenie.
3. Teraz môžete prenášať hudbu do PL880 a všetky operácie je možné ovládať len a vašom 

mobilnom zariadení.

POUŽÍVANIE GRAMOFÓNU

DÔLEŽITÉ

ABY STE PREDIŠLI POŠKODENIU SKRINKY ALEBO KRYTU 
GRAMOFÓNU, NIKDY NETLAČTE NA ZATVORENÝ KRYT. VŽDY 
ZDVIHNITE KRYT, ČÍM UVOĽNÍTE JEHO PODPERNÝ DRŽIAK.
POTIAHNITE PODPERNÝ DRŽIAK KRYTU SMEROM DOPREDU, ČÍM 
UVOĽNÍTE A SPUSTÍTE KRYT.

Aby ste chránili gramofón pred poškodením v priebehu prepravy, v pravej 
hornej časti gramofónu sa nachádza prepravná skrutka.
Ešte pred prehrávaním prepravnú skrutku otočte v smere hodinových 
ručičiek úplne pomocou skrutkovača (skrutka klesá).

Ak chcete gramofón opäť zaistiť kvôli preprave, otočte prepravnú skrutku 
proti smeru hodinových ručičiek na zaistenie mechanizmu.
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Nastavenie rýchlosti pomocou úpravy výšky tónu

Ovládač nastavenia výšky tónu slúži na miernu reguláciu rýchlosti otočného ovládača. Ak 
chcete skontrolovať, či je rýchlosť prehrávanej platne správna a je potrebné vykonať jej úpravu, 
postupujte nasledujúcim spôsobom:

- V priebehu prehrávania napríklad platne s rýchlosťou 45 ot./min., sa pozrite na príslušný 
prúžok kalibračných bodov na okraji otočného taniera gramofónu.
 Horná časť je pre 33 ot./min. - stredná pre 45 ot./min.

- Ak sa zdá, že sa blikajúce body presúvajú doprava, znamená to, že otočný tanier sa otáča 
pomalšie ako je menovitá rýchlosť. Pomaly otáčajte ovládač v smere „+“.

- Ak sa zdá, že sa blikajúce body presúvajú doľava, znamená to, že otočný tanier sa otáča 
rýchlejšie ako je menovitá rýchlosť. Pomaly otáčajte ovládač v smere „–“.

- Pomocou ovládača ovládania výšky tónu vykonajte malé úpravy, až pokiaľ sa blikajúce body 
nebudú javiť statické bez toho, aby sa pohybovali doľava alebo doprava.

Zarovnanie polohy zastavenia prenoskového ramienka

- Pozícia prehrávania prenoskového ramienka 
a jeho návratu do polohy odloženia je možné 
upraviť pomocou vyrovnávacej skrutky 
nasledujúcim spôsobom:

Pred začatím zarovnania vyberte gumu 
zakrývajúcu otvor:

a. Ak systém nedokáže dokončiť prehrávanie 
platne a vráti sa skôr, pomocou krížového 
skrutkovača otočte vyrovnávaciu skrutku vo vnútri otvoru v smere hodinových ručičiek, 
poloha zastavenia a vysunutia prenoskového ramienka sa posunie smerom dovnútra do 
stredu platne na zaistenie dokončenia prehrávania.

b. Ak sa systém nedokáže po prehratí platne automaticky vrátiť do polohy odloženia, pomocou  
krížového skrutkovača otočte vyrovnávaciu skrutku vo vnútri otvoru proti smeru hodinových 
ručičiek, poloha zastavenia a vysunutia prenoskového ramienka sa posunie smerom ďalej 
od stredu platne na zaistenie dokončenia prehrávania.

Poznámka:
- Pozícia zastavenia je medzi rôznymi zákazníkmi veľmi subjektívna. Zvoľte preto 

najvhodnejšiu pozíciu na základe vašej vlastnej zbierky platní. Nastavenie z výroby je 
založené na najbežnejšej šablóne.

- V priebehu nastavovania z času načas skontrolujte pozíciu zastavenia aby ste tak predišli 
pretočeniu skrutky vo vnútri.
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NASTAVENIE VÁHY IHLY

1. Zasuňte protizávažie úplne do zadnej časti prenoskového ramienka, až kým nedosiahnete 
koniec, otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nezacvakne na mieste.

2. Otočte protizávažie v smere hodinových ručičiek a dozadu, pokiaľ nedosiahnete bielu čiaru 
ako je to znázornené na obrázku 2.

3. Otáčajte ciferník, pokiaľ nedosiahnete polohu „1“.
4. Otáčajte protizávažie proti smeru hodinových ručičiek a smerom dovnútra, pokiaľ 

nedosiahnete príslušný pracovný tlak.

Poznámka: Pracovný tlak dodávanej ihly je v rozsahu od 4 – 6 gramov. Závidí to od výrobcu 
prenosky. Všetky ihly majú svoj vlastný pracovný tlak a pozrite si príslušné technické údaje.

PREHRÁVANIE PLATNÍ

Tento systém obsahuje 2-stupňový otočný tanier plnej veľkosti poháňaný remeňom. Prehrávať 
môžete platne s rýchlosťou 33 a 45 ot./min.

1. Stlačením tlačidla „MODE“ aktivujte režim „PHONO“.
2. Uistite sa, či máte zložený kryt ihly z ihly a či máte uvoľnené zaistenie prenoskového 

ramienka, ktoré zaisťuje prenoskové ramienko k opierke prenoskového ramienka.
3. Nastavte volič rýchlosti otočného taniera na príslušnú rýchlosť 33 alebo 45 ot./min. Ak 

prehrávate platne s rýchlosťou 45 ot./min., na stredové vreteno umiestnite adaptér 45 ot./
min.

4. Umiestnite platňu na stredové vreteno.
5. Zdvihnite zdvíhaciu páčku, čím zdvihnete prenoskové ramienko z jeho opierky. Premiestnite 

prenoskové ramienko k okraju platne. Gramofón sa spustí automaticky. Pomocou zdvíhacej 
páčky jemne spustite prenoskové ramienko na platňu.

6. Stlačením tlačidla „VOL-/+“ upravte požadovanú úroveň hlasitosti.
7. Keď prenoskové ramienko dosiahne koniec platne, automaticky sa vráti do opierky 

prenoskového ramienka a gramofón sa zastaví.

POZNÁMKA: Neotáčajte ani nezastavujte otáčanie otočného taniera manuálne. Pohyb alebo 
otočenie otočného taniera bez zaistenia prenoskového ramienka môže mať za následok 
poškodenie prenoskového ramienka.
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NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

1. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM CD DISKU

Nahratie jednej skladby:
1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu prehrávania požadovanej skladby stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na 

displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“ a na displeji sa zobrazí „REC One“.
4. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „REC USB“ a začne sa prehrávanie 

skladby na disku.

Nahratie celého disku:
1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. Nastavte disk do režimu zastavenia.
3. Stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC 

USB“. Začne blikať „USB“.
4. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“ a na displeji sa zobrazí „REC All“.
5. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“ a spustí sa prehrávanie a nahrávanie.

2. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM PLATNE

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania platne, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa 

zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí 

nahrávanie.

3. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM BLUETOOTH®

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania BLUETOOTH®, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na 

displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí 

nahrávanie.

4. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM PRÍDAVNÉHO VSTUPU

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania AUX-IN, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na displeji sa 

zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí 

nahrávanie.

5. NAHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM DAB/FM RÁDIA

1. Pripojte USB zariadenie k USB konektoru.
2. V priebehu režimu prehrávania DAB+ alebo FM, stlačte jedenkrát tlačidlo „RECORD“, na 

displeji sa zobrazí „CHECK“ a následne sa zobrazí „REC USB“. Začne blikať „USB“.
3. Opäť stlačte tlačidlo „RECORD“, na displeji začne blikať „REC USB“ a zariadenie spustí 

nahrávanie.
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POZNÁMKA:
- Stlačením tlačidla „INFO“ na diaľkovom ovládači v priebehu nahrávania prostredníctvom 

Bluetooth/prídavného vstupu alebo platne, môžete zvoliť dátovú rýchlosť nahrávania od 32 – 
256 kHz. Stláčaním tlačidla „UP/F.F“ alebo „DN/F.R“ zvoľte požadovanú dátovú rýchlosť a opäť 
stlačte tlačidlo „INFO“ na potvrdenie voľby.

- Dátová rýchlosť nahrávania prostredníctvom DAB/FM je nastavená na 128 kHz.
- Nie je možné zmeniť dátovú rýchlosť nahrávania pre nahrávanie prostredníctvom CD.

VYMAZANIE USB SKLADBY

Vymazanie jednej skladby:
1. V priebehu režimu USB zastavenia, jedenkrát stlačte tlačidlo „DELETE“ na diaľkovom 

ovládači a na displeji sa zobrazí „DEL-T001“.
2. Pomocou tlačidiel „DN“ alebo „UP“ na diaľkovom ovládači zvoľte požadovanú skladbu.
3. Opäť stlačte tlačidlo „DELETE“ a pomocou tlačidiel „DN“ alebo „UP“ na diaľkovom ovládači 

zvoľte „YES“. Možnosť „YES“ začne blikať.
4. Stlačením tlačidla „DELETE“ potvrďte vymazanie.

Vymazanie všetkých skladieb:
1. V priebehu režimu USB zastavenia, stlačte a podržte stlačené niekoľko sekúnd tlačidlo 

„DELETE“ na diaľkovom ovládači a na displeji sa zobrazí „DEL-A“.
2. Opäť stlačte tlačidlo „DELETE“ a pomocou tlačidiel „DN“ alebo „UP“ na diaľkovom ovládači 

zvoľte „YES“. Možnosť „YES“ začne blikať.
3. Stlačením tlačidla „DELETE“ potvrďte vymazanie.
4. Všetky skladby sa vymažú.

POUŽITIE PRÍDAVNÉHO VSTUPU

Stlačením tlačidla „MODE“ zvoľte režim AUX. Pripojte audio kábel (nie je súčasťou balenia) k 
príslušnému „AUX IN“ konektoru na zariadení (PL880).

Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení a zvuk budete môcť počúvať na PL880.

POUŽITIE STLMENIA ZVUKU/EKVALIZÉRA

V priebehu režimu prehrávania jedenkrát stlačte tlačidlo „MUTE“ na diaľkovom ovládači a zvuk 
nebude na výstupe z reproduktorov a na displeji sa zobrazí „MUTE“; stlačením tlačidla „MUTE“ 
alebo tlačidla „VOL +/-“ alebo tlačidla „EQ“ zrušíte funkciu stlmenia zvuku a zvuk budete opäť 
počuť z reproduktorov.
V priebehu režimu prehrávania, stláčaním tlačidla „EQ“ zvoľte rôzne zvukové efekty z možností 
„POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ/FLAT“ a vyberte si požadovanú.

POUŽITIE SLÚCHADIEL

V priebehu obvyklej prevádzky zasuňte kábel slúchadiel (nie sú súčasťou balenia) k 
príslušnému konektoru „PHONES“ na zariadení. teraz môžete počúvať zvuk 
prostredníctvom slúchadiel.
Poznámka: V priebehu používania slúchadiel znížte úroveň hlasitosti.
Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokými úrovňami 
hlasitosti dlhší čas.
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NASTAVENIA

NASTAVENIE JAZYKA

V priebehu režimu prehrávania FM alebo DAB, stlačte tlačidlo „MENU“ a následným stláčaním 
tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU –“ zvoľte „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo „ENTER“ 
na potvrdenie voľby.
Stláčaním tlačidla „TUNER MENU +“ alebo „TUNER MENU –“ zvoľte „Language“ a stlačte 
„ENTER“ na potvrdenie nastavenia „LANGUAGE“. Môžete si vybrať „English – Deutsch“.

ČAS

1. Prepnite zariadenie do pohotovostného režimu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „PLAY/MENU“ na zariadení a na displeji začne blikať „24 HR“.
3. Stlačením tlačidla „DN/F-R/SCAN“ alebo „UP/F-F/INFO“ nastavte „12 HR“ alebo „24 HR“ 

režim. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „PLAY/MENU“ a začne blikať hodina.
4. Hodinu nastavte stláčaním tlačidla „DN/F-R/SCAN“ alebo „UP/F-F/INFO“. Na potvrdenie 

stlačte tlačidlo „PLAY/MENU“ a začnú blikať minúty.
5. Minúty nastavte stláčaním tlačidla „DN/F-R/SCAN“ alebo „UP/F-F/INFO“. Na potvrdenie opäť 

stlačte tlačidlo „PLAY/MENU“ a nastavenie času je dokončené.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

V režime DAB stlačte a podržte tlačidlo „INFO“ na zariadení a na displeji sa zobrazí „Press 
Select Key to Reset“. Stlačením tlačidla „SELECT“ potvrďte voľbu. Na displeji sa zobrazí 
„System Reset“, čo predstavuje úspešné obnovenie výrobných nastavení.

LINKOVÝ VÝSTUP

Zariadenie môžete pripojiť k externému zosilňovaču alebo prehrávaču (ako je kazetový rekordér) 
prostredníctvom linkového výstupného konektora. za týmto účelom pripojte zariadenie k 
bežnému RCA káblu, ktorý získate od špecializovaného predajcu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou : AC 100 - 240 V~50/60 Hz
Frekvenčný rozsah  : DAB+ 174,928 – 239,200 MHz
   : FM 87.5 – 108.00MHz
Predvoľby staníc  : 20 FM, 20 DAB+
Rýchlosť otočného taniera  : 33/45 ot./min.
Audio výstupný výkon  : 2x 12,5 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 prehlasuje, že toto zariadenie je v zhode zo základnými požiadavkami a 
ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.



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.



2

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 obalu.
Materiály je možné 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 k obsluze a
údržbě

Použité baterie představují 
nebezpečný odpad a NESMÍ být 
likvidovány spolu s domovním 
odpadem! Jako spotřebitelé jste z 

právního hlediska povinni odevzdat všechny 
baterie na zajištění ekologicky šetrné recyklace 
– bez ohledu na to, zda baterie obsahují 
škodlivé látky či nikoliv*.

Odevzdejte baterie bezplatně v 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 dosahu 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
NEROZEBÍREJTE BATERIE, HROZÍ 

CHEMICKÉ POPÁLENÍ
Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. 

Pokud je tato baterie spolknuta, může způsobit 
vážné vnitřní popáleniny během už 2 hodin a 

může vést k smrti.
Uchovávejte nové a použité baterie mimo 
dosahu dětí. Pokud není bateriový prostor 

bezpečně uzavřen, přestaňte používat výrobek 
a uchovávejte ho mimo dosahu dětí.

Pokud si myslíte, že baterie mohly být 
spolknuty nebo se nacházejí v jakékoliv části 

těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ – PŘI 
OTEVŘENÍ KRYTU 
NEBO STISKNUTÍ 

BEZPEČNOSTNÍHO 
ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ 

K NEVIDITELNÉMU 
LASEROVÉMU ZÁŘENÍ.

NEVYSTAVUJTE SE 
LASEROVÉMU PAPRSKU.

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

Pokyny pro bezpečnost, ochranu životného prostředí a nastavení
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• 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 
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 
nepřicvakněte 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 
odložte balení.

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

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

• Zařízení je vybaveno „laserovým zařízením 
1. třídy“. Nevystavujte se laserovému 
paprsku, protože by mohlo dojít k poranění 
očí.
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Kryt proti prachu
2. Otočný talíř
3. Reproduktor
4. USB konektor
5. Otočný talíř
6. Konektor AUX-IN
7. LCD displej
8. Prostor pro CD
9. Tlačítko OPEN/CLOSE
10. Tlačítko STANDBY/MODE

11. Tlačítko PLAY/MENU
12. Tlačítko STOP/PRESET
13. Tlačítko DN/F-R/SCAN
14. Tlačítko UP/F-F/INFO
15. Tlačítko PLAY-MODE
16. Tlačítko RECORD
17. Ovladač VOLUME
18. Ovladač SELECT/ENTER
19. Měřič VU
20. Snímač dálkového ovladače

21. Anténní konektor
22. Reproduktorový konektor
23. Levý linkový výstupní konektor

POHLED ZEPŘEDU

POHLED ZEZADU

24. Pravý linkový výstupní konektor
25. Napájecí kabel
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DÁLKOVÝ OVLADAČ

26. Tlačítko NAHRÁVÁNÍ
27. Tlačítko : Otevřít/Zavřít
28. Tlačítko nastavení EQ zvuku
29. Tlačítko DN/: Skladba směrem dozadu
30. Tlačítko P.MODE: Opakované/Náhodné 

přehrávání
31. Tlačítko VOL –: Snížení hlasitosti
32. Tlačítko TUNER/MENU: Ladění/Menu směrem 

dole
33. Tlačítko SCAN
34. Tlačítko INFO: Informace
35. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
36. Tlačítko MODE: Funkční tlačítko
37. Tlačítko UP/: Skladba směrem dopředu
38. Tlačítko /ENTER: Tlačítko přehrávání/ 

pozastavení
39. Tlačítko FOLDER
40. Tlačítko  STOP
41. Tlačítko VOL +: Zvýšení hlasitosti
42. Tlačítko TUNER/MENU +: Ladění/ Menu směrem  

nahoru
43. Tlačítko MENU
44. Tlačítko PRESET
45. Tlačítko PROGRAM
46. Tlačítko DELETE
47. Tlačítko MUTE

POZNÁMKA: Všechna tlačítka na dálkovém ovladači mají stejnou funkci jako tlačítka na 
zařízení.

OTOČNÝ TALÍŘ

48. Adaptér pro desku s rychlostí 45 RPM
49. Otočný talíř
50. Přepravní šroub
51. Zvedací páčka
52. Opěrka tónového ramene
53. Volič rychlosti (33/45 ot./min.)
54. Přenoskové rameno s jehlou
55. Protizávaží
56. Ovladač výšky tónů
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ZAČÍNÁME

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Tento systém je navržen tak, aby fungoval pouze s normálním 
napětím 230 V 50 Hz. Pokus o provoz z jakéhokoli jiného 
zdroje napájení může způsobit poškození systému a na takové 
poškození se nevztahuje záruka.

POZNÁMKA: Pokud se tato zástrčka nevejde do vaší elektrické 
zásuvky, pravděpodobně máte starší typ nepolarizované 
elektrické zásuvky. Svou zásuvky byste si měli nechat vyměnit 
kvalifikovaným elektrikářem s licencí.

Připojte reproduktorový kabel k reproduktorovému konektoru, který se nachází na zadní straně 
zařízení. Vložte červený kabel do červeného konektoru a černý kabel do černého konektoru v 
pozici umístění reproduktoru (levý a pravý).

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Bateriový prostor se nachází na zadní straně dálkového ovladače.
1. Zatlačením pojistky a zvednutím vyjměte kryt bateriového prostoru.
2. Vložte do bateriového prostoru dvě (2) baterie velikosti AAA (nejsou 

součástí balení), přičemž dbejte na označení polarity uvnitř bateriového 
prostoru.

3. Vraťte kryt bateriového prostoru zpět na své místo.

ZÁKLADNÍ OBSLUHA

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájení

Stisknutím tlačítka „STANDBY/MODE“ zapněte funkční režim.
Stisknutím a podržením tlačítka „STANDBY/MODE“ vypnete zařízení do pohotovostního režimu.

Volba režimů

Opakovaným stisknutím tlačítka „STANDBY/MODE“ na zařízení nebo tlačítka „MODE“ na 
dálkovém ovladači přepínáte mezi režimy.

Úprava hlasitosti

Otáčením ovladače „VOL“ na zařízení nebo stisknutím tlačítek „VOL -/+“ na dálkovém ovladači 
snížíte/zvýšíte hlasitost.
Nastavit je možno celkově 39 úrovní hlasitosti a zobrazí se Vol min – Vol max.

Správa napájení ERP

Pokud nestisknete a nepodržíte tlačítko POWER na vypnutí zařízení po zastavení 
přehrávání, zařízení se vypne automaticky po přibližně 10 minutách. Stisknutím tlačítka 
„STANDBY/MODE“ na zařízení nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači zapnete zařízení z 
pohotovostního režimu.

Napájecí 
zástrčka

Elektrická 
zásuvka
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POSLECH DAB RÁDIA

1. Připojte FM/DAB anténu na zadní straně zařízení.
2. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim DAB rádia. Zařízení začne 

automaticky vyhledávat DAB stanice, dokud nenajde DAB stanici.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka „TUNER MENU -“ nebo „TUNER MENU +“ zvolte DAB 

stanice manuálně. Zvolte požadovanou DAB stanici a stisknutí tlačítka „ENTER“ potvrďte její 
přehrávání.

4. Během režimu přehrávání DAB stanice stiskněte tlačítko „INFO“ k zobrazení informací o 
přehrávané DAB stanici na displeji, jako je například typ programu, informace o souboru, 
transpondér, datová rychlost zvuku, intenzita signálu, čas/datum, informace o DLS.

MANUÁLNÍ LADĚNÍ DAB STANIC

1. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim DAB rádia.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „SELECT“ a na displeji se zobrazí „Manual tune“.
3. Otáčením ovladače „SCROLL /“ zvolte transpondér a stiskněte tlačítko „ENTER“ na 

potvrzení poslechu.

FUNKCE PAMĚTI V REŽIMU DAB/FM RÁDIA

1. V režimu přehrávání DAB/FM rádia zvolte požadovanou rozhlasovou stanici. Stiskněte a 
podržte tlačítko „PRESET“ na 2 sekundy a na displeji se zobrazí „<EMPTY P1>“ a začne 
blikat „P1“. Opakovaným stisknutím tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU –“ 
zvolte požadovanou stanici.

2. Stiskněte tlačítko ENTER na potvrzení volby a na displeji se zobrazí „Preset 1 Stored“.
3. Opakováním výše uvedených kroků 1–2 naprogramujte 20 požadovaných DAB stanic nebo 

20 FM stanic.
4. Jedním stisknutím tlačítka „PRESET“ přehrávejte uložené stanice. Stisknutím tlačítka 

„TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU -“ zvolte uložené stanice.

POSLECH FM RÁDIA

1. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim FM rádia.
2. Stisknutím tlačítka „SCAN“ spusťte automatické vyhledávání FM stanic. Nebo stiskněte 

tlačítka „TUNER MENU+/TUNER MENU-“ na naladění požadované rozhlasové stanice.
3. Pokud naladíte FM stereo stanici, na displeji se zobrazí „stereo“. Pokud naladíte slabší FM 

stanici, příjem se automaticky přepne na mono. Stisknutím tlačítka „SELECT“ nebo „ENTER“ 
můžete přepínat Stereo nebo Mono režim.

4. Během funkčního režimu FM rádia, stiskněte tlačítko „INFO“ k zobrazení následujících 
informací na displeji: Stereo/mono, radiotext, typ programu, intenzita signálu, čas/datum a 
frekvence.
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PŘEHRÁVÁNÍ CD -  MP3/USB

PÉČE O KOMPAKTNÍ DISK

Pokud chcete vyjmout disk z jeho obalu, 
zatlačte na střední část obalu a vyjměte 
disk, přičemž ho opatrně držte za okraje.
Otisky prstů a prach byste měli z povrchu 
disku opatrně otřít pomocí měkké tkaniny. 
Na rozdíl od tradičních desek, kompaktní 
disky nemají žádné drážky, ve kterých by se 
hromadil prach a mikroskopické nečistoty, 
takže jemným otřením měkkou tkaninou 
byste měli odstranit většinu nečistot. 
Disk otírejte přímočarým pohybem z jeho 
vnitřní části směrem k okrajům disku. 
Malé prachové částice a a jemné skvrny 
nebudou mít absolutně žádný vliv na kvalitu 
reprodukce.

Poznámka: Režim CD nebo USB má stejné 
provozní postupy.

Přehrávání CD nebo USB

1. Zapněte systém a stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim CD nebo USB.
2. CD: Stisknutím tlačítka „OP/CL“ otevřete prostor pro CD. Vložte CD disk potištěnou stranou 

směrem nahoru do nosiče disku, pak zavřete prostor pro CD. Začne se přehrávat první 
skladba.

 USB: Opatrně zasuňte USB klíč do USB konektoru. Začne se přehrávat první skladba.
3. Stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“ pozastavíte přehrávání. Začne blikat čas skladby. 

Opětovným stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“ přehrávání obnovíte.
4. Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavíte přehrávání.

PŘESKOČENÍ SKLADBY A VYHLEDÁVÁNÍ SKLADEB VYSOKOU RYCHLOSTÍ V 
REŽIMU CD/USB

1. V průběhu CD/USB přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko „UP/F-F“ (Rychlý posun vpřed) 
nebo „DN/F.R“ (Rychlý posun dozadu) přeskočíte na vyšší nebo nižší skladby. Disk se začne 
přehrávat od vámi zvolené skladby.

2. Pro rychlé vyhledávání dopředu nebo dozadu ve skladbě a vyhledání určité pasáže, 
stiskněte a podržte tlačítko „UP/F.F“ nebo „DN/F.R“. Přehrávač spustí rychlé vyhledávání 
směrem dopředu nebo dozadu. Když uslyšíte požadovanou pasáž uvolněte tlačítko a 
přehrávání bude pokračovat od tohoto bodu normální rychlostí.

3. Pokud chcete zvolit další adresář (album), stiskněte tlačítko „FOLDER“ na dálkovém 
ovladači.

FUNKCE OPAKOVANÉHO A NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ

Stisknutím tlačítka „PLAY-MODE“ na zařízení nebo tlačítka „P.MODE“ na dálkovém ovladači 
zvolte režim opakování:
Rep1: Přehrávání právě přehrávané skladby
RepF: Přehrávání právě přehrávaného adresáře (pouze u MP3-CD nebo USB) RepA: Přehrávání 
celého CD nebo USB
Rand: Režim náhodného přehrávání
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FUNKCE PAMĚTI V REŽIMU CD/MP3

1. V režimu zastavení stisknutím tlačítka „PROGRAM“ na dálkovém ovladači aktivujte režim 
PROGRAM a na displeji se zobrazí „DISC“ „MEM“ „P00“ „T01“.

2. Stisknutím tlačítka „UP/F.F.“ nebo tlačítka „DN/F.R“ zvolte požadovanou skladbu a stiskněte 
tlačítko „PROGRAM“ na potvrzení volby.

3. Opakováním kroku 1 a kroku 2 pokračujte v programovaní. Poznámka: Celkově lze uložit 20 
MP3 skladeb a 20 CD skladeb. Po překročení hranice 20 MP3 skladeb nebo 20 CD skladeb 
se na displeji zobrazí „PROGFULL“.

4. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE prohrajete uložené skladby a stisknutím tlačítka „UP/F.F“ 
nebo „DN/F.R“ zvolíte skladbu v uloženém pořadí.

5. Dvojnásobným stisknutím tlačítka „STOP“ opustíte režim programování. Celý program 
uložený v paměti se zruší.

FUNKCE BLUETOOTH®

1. Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte režim Bluetooth®.
2. Vyberte si mezi přenosnými zařízeními (smartphone, tablet...) ID Bluetooth® s označením 

jako „PL880“, potom potvrďte připojení.
3. Nyní můžete přenášet hudbu do PL880 a všechny operace lze ovládat pouze na vašem 

mobilním zařízení.

POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU

DŮLEŽITÉ

ABYSTE PŘEDEŠLI POŠKOZENÍ SKŘÍŇKY NEBO KRYTU 
GRAMOFONU, NIKDY NETLAČTE NA ZAVŘENÝ KRYT. VŽDY 
ZVEDNĚTE VÍKO, ČÍMŽ UVOLNÍTE JEHO PODPĚRNÝ DRŽÁK.
ZATÁHNĚTE PODPĚRNÝ DRŽÁK KRYTU SMĚREM DOPŘEDU, ČÍMŽ 
UVOLNÍTE A SPUSTÍTE KRYT.

Abyste chránili gramofon před poškozením v průběhu přepravy, v pravé 
horní části gramofonu se nachází přepravní šroub.
Ještě před přehráváním přepravní šroub otočte ve směru hodinových 
ručiček úplně pomocí šroubováku (šroub klesá).

Chcete-li gramofon opět zajistit kvůli přepravě, otočte přepravní šroub 
proti směru hodinových ručiček na zajištění mechanismu.
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Nastavení rychlosti pomocí úpravy výšky tónu

Ovladač nastavení výšky tónu slouží na mírnou regulaci rychlosti otočného ovladače. Pokud 
chcete zkontrolovat, zda je rychlost přehrávané desky správná a je třeba provést její úpravu, 
postupujte následovně:

- Během přehrávání například desky s rychlostí 45 ot./min., se podívejte na příslušný proužek 
kalibračních bodů na okraji otočného talíře gramofonu.
 Horní část je pro 33 ot./min. – střední pro 45 ot./min.

- Pokud se zdá, že se blikající body přesouvají doprava, znamená to, že otočný talíř se otáčí 
pomaleji, než je jmenovitá rychlost. Pomalu otáčejte ovladač ve směru „+“.

- Pokud se zdá, že se blikající body přesouvají doleva, znamená to, že otočný talíř se otáčí 
rychleji, než je jmenovitá rychlost. Pomalu otáčejte ovladač ve směru „–“.

- Pomocí ovladače ovládání výšky tónu proveďte malé úpravy, dokud se blikající body 
nebudou jevit statické, aniž by se pohybovaly doleva nebo doprava.

Zarovnání polohy zastavení přenoskového ramene

- Pozice přehrávání přenoskového ramene a 
jeho návratu do polohy odložení lze upravit 
pomocí vyrovnávacího šroubu následujícím 
způsobem:

Před zahájením zarovnání vyjměte gumu 
zakrývající otvor:

a. Pokud systém nedokáže dokončit přehrávání 
desky a vrátí se dříve, pomocí křížového 
šroubováku otočte vyrovnávací šroub uvnitř otvoru ve směru hodinových ručiček, poloha 
zastavení a vysunutí přenoskového ramene se posune směrem dovnitř do středu desky na 
zajištění dokončení přehrávání.

b. Pokud se systém nedokáže po přehrání desky automaticky vrátit do polohy odložení, pomocí 
křížového šroubováku otočte vyrovnávací šroub uvnitř otvoru proti směru hodinových 
ručiček, poloha zastavení a vysunutí přenoskového ramene se posune směrem dále od 
středu desky k zajištění dokončení přehrávání.

Poznámka:
- Pozice zastavení je mezi různými zákazníky velmi subjektivní. Zvolte proto nejvhodnější 

pozici na základě vaší vlastní sbírky desek. Nastavení z výroby je založeno na nejběžnější 
šabloně.

- V průběhu nastavování občas zkontrolujte pozici zastavení abyste tak předešli přetočení 
šroubu uvnitř.
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NASTAVENÍ VÁHY JEHLY

1. Zasuňte protizávaží úplně do zadní části přenoskového ramene, dokud nedosáhnete konce, 
otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na místě.

2. Otočte protizávaží ve směru hodinových ručiček a dozadu, dokud nedosáhnete bílé čáry, jak 
je znázorněno na obrázku 2.

3. Otáčejte ciferník, dokud nedosáhnete polohy „1“.
4. Otáčejte protizávaží proti směru hodinových ručiček a směrem dovnitř, dokud nedosáhnete 

příslušného pracovního tlaku.

Poznámka: Pracovní tlak dodávané jehly je v rozsahu od 4–6 gramů. Závisí to na výrobci 
přenosky. Všechny jehly mají svůj vlastní pracovní tlak, viz příslušné technické údaje.

PŘEHRÁVÁNÍ DESEK

Tento systém obsahuje 2stupňový otočný talíř plné velikosti poháněný řemenem. Přehrávat 
můžete plotny s rychlostí 33 a 45 ot./min.

1. Stisknutím tlačítka „MODE“ aktivujte režim „PHONO“.
2. Ujistěte se, zda máte sundaný kryt jehly z jehly a zda máte uvolněné zajištění přenoskového 

ramene, které zajišťuje přenoskové rameno k opěrce přenoskového ramene.
3. Nastavte volič rychlosti otočného talíře na příslušnou rychlost 33 nebo 45 ot./min. Pokud 

přehráváte desky s rychlostí 45 ot./min., na středové vřeteno umístěte adaptér 45 ot./ min.
4. Umístěte desku na středové vřeteno.
5. Zvedněte zvedací páčku, čímž zvednete přenoskové rameno z jeho opěrky. Přemístěte 

přenoskové rameno k okraji desky. Gramofon se spustí automaticky. Pomocí zvedací páčky 
jemně spusťte přenoskové rameno na desku.

6. Stisknutím tlačítka „VOL-/+“ upravte požadovanou úroveň hlasitosti.
7. Když přenoskové rameno dosáhne konec desky, automaticky se vrátí do opěrky 

přenoskového ramene a gramofon se zastaví.

POZNÁMKA: Neotáčejte ani nezastavujte otáčení otočného talíře manuálně. Pohyb nebo 
otočení otočného talíře bez zajištění přenoskového ramene může mít za následek poškození 
přenoskového ramene.
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NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB

1. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CD DISKU

Nahrání jedné skladby:
1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během přehrávání požadované skladby stiskněte jednou tlačítko „RECORD“, na displeji se 

zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“ a na displeji se zobrazí „REC One“.
4. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „REC USB“ a začne přehrávání 

skladby na disku.

Nahrání celého disku:
1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Nastavte disk do režimu zastavení.
3. Stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC 

USB“. Začne blikat „USB“.
4. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“ a na displeji se zobrazí „REC All“.
5. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“ a spustí se přehrávání a nahrávání.

2. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DESKY

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání desky stiskněte jednou tlačítko „RECORD“, na displeji se zobrazí 

„CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí 

nahrávání.

3. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM BLUETOOTH®

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání BLUETOOTH®, stiskněte jednou tlačítko „RECORD“, na displeji 

se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí 

nahrávání.

4. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍDAVNÉHO VSTUPU

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání AUX-IN, stiskněte jednou tlačítko „RECORD“, na displeji se 

zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí 

nahrávání.

5. NAHRÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DAB/FM RÁDIA

1. Připojte USB zařízení k USB konektoru.
2. Během režimu přehrávání DAB+ nebo FM, stiskněte jednou tlačítko „RECORD“, na displeji 

se zobrazí „CHECK“ a následně se zobrazí „REC USB“. Začne blikat „USB“.
3. Opět stiskněte tlačítko „RECORD“, na displeji začne blikat „REC USB“ a zařízení spustí 

nahrávání.
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POZNÁMKA:
- Stisknutím tlačítka „INFO“ na dálkovém ovladači v průběhu nahrávání prostřednictvím 

Bluetooth/přídavného vstupu nebo desky, můžete zvolit datovou rychlost nahrávání od 32 – 
256 kHz. Stisknutím tlačítka „UP/F.F“ nebo „DN/F.R“ zvolte požadovanou datovou rychlost a 
opět stiskněte tlačítko „INFO“ na potvrzení volby.

- Datová rychlost nahrávání prostřednictvím DAB/FM je nastavena na 128 kHz.
- Není možné změnit datovou rychlost nahrávání pro nahrávání prostřednictvím CD.

VYMAZÁNÍ USB SKLADBY

Vymazání jedné skladby:
1. Během režimu USB zastavení, jedenkrát stiskněte tlačítko „DELETE“ na dálkovém ovladači 

a na displeji se zobrazí „DEL-T001“.
2. Pomocí tlačítek „DN“ nebo „UP“ na dálkovém ovladači zvolte požadovanou skladbu.
3. Opět stiskněte tlačítko „DELETE“ a pomocí tlačítek „DN“ nebo „UP“ na dálkovém ovladači 

zvolte „YES“. Možnost „YES“ začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka „DELETE“ potvrďte vymazání.

Vymazání všech skladeb:
1. Během režimu USB zastavení stiskněte a podržte několik sekund tlačítko „DELETE“ na 

dálkovém ovladači a na displeji se zobrazí „DEL-A“.
2. Opět stiskněte tlačítko „DELETE“ a pomocí tlačítek „DN“ nebo „UP“ na dálkovém ovladači 

zvolte „YES“. Možnost „YES“ začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka „DELETE“ potvrďte vymazání.
4. Všechny skladby se vymažou.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÉHO VSTUPU

Stisknutím tlačítka „MODE“ zvolte režim AUX. Připojte audio kabel (není součástí balení) k 
příslušnému „AUX IN“ konektoru na zařízení (PL880).

Spusťte přehrávání na připojeném zařízení a zvuk budete moci poslouchat na PL880.

POUŽITÍ ZTLUMENÍ ZVUKU/EKVALIZÉRU

Během režimu přehrávání jedenkrát stiskněte tlačítko „MUTE“ na dálkovém ovladači a zvuk 
nebude na výstupu z reproduktorů a na displeji se zobrazí „MUTE“; stisknutím tlačítka „MUTE“ 
nebo tlačítka „VOL +/-“ nebo tlačítka „EQ“ zrušíte funkci ztlumení zvuku a zvuk budete opět 
slyšet z reproduktorů.
Během režimu přehrávání, stisknutím tlačítka „EQ“ zvolte různé zvukové efekty z možností 
„POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ/FLAT“ a vyberte si požadovanou.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Během obvyklého provozu zasuňte kabel sluchátek (nejsou součástí balení) k 
příslušnému konektoru „PHONES“ na zařízení. Nyní můžete poslouchat zvuk 
prostřednictvím sluchátek.
Poznámka: V průběhu používání sluchátek snižte úroveň hlasitosti.
Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokými úrovněmi 
hlasitosti delší dobu.
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NASTAVENÍ

NASTAVENÍ JAZYKA

Během režimu přehrávání FM nebo DAB, stiskněte tlačítko „MENU“ a následným stisknutím 
tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU –“ zvolte „SYSTEM“ a stiskněte tlačítko 
„ENTER“ na potvrzení volby.
Stisknutím tlačítka „TUNER MENU +“ nebo „TUNER MENU –“ zvolte „Language“ a stiskněte 
„ENTER“ na potvrzení nastavení „LANGUAGE“. Můžete si vybrat „English – Deutsch“.

ČAS

1. Přepněte zařízení do pohotovostního režimu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „PLAY/MENU“ na zařízení a na displeji začne blikat „24 HR“.
3. Stisknutím tlačítka „DN/F-R/SCAN“ nebo „UP/F-F/INFO“ nastavte „12 HR“ nebo „24 HR“ 

režim. Na potvrzení stiskněte tlačítko „PLAY/MENU“ a začne blikat hodina.
4. Hodinu nastavte stisknutím tlačítka „DN/F-R/SCAN“ nebo „UP/F-F/INFO“. Na potvrzení 

stiskněte tlačítko „PLAY/MENU“ a začnou blikat minuty.
5. Minuty nastavte stisknutím tlačítka „DN/F-R/SCAN“ nebo „UP/F-F/INFO“. Pro potvrzení opět 

stiskněte tlačítko „PLAY/MENU“ a nastavení času je dokončeno.

OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

V režimu DAB stiskněte a podržte tlačítko „INFO“ na zařízení a na displeji se zobrazí „Press 
Select Key to Reset“. Stisknutím tlačítka „SELECT“ potvrďte volbu. Na displeji se zobrazí 
„System Reset“, což představuje úspěšné obnovení výrobních nastavení.

LINKOVÝ VÝSTUP

Zařízení lze připojit k externímu zesilovači nebo přehrávači (jako je kazetový rekordér) 
prostřednictvím linkového výstupního konektoru. Za tímto účelem připojte zařízení k běžnému 
RCA kabelu, který získáte od specializovaného prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií : AC 100 - 240 V~50/60 Hz
Frekvenční rozsah  : DAB+ 174,928 – 239,200 MHz
   : FM 87,5 – 108,00 MHz
Předvolby stanic  : 20 FM, 20 DAB+
Rychlost otočného talíře  : 33/45 ot./min.
Audio výstupný výkon  : 2x 12,5 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.



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.




