
 
 
Vertikální stereo mikrosystém s PLL FM rádiem, CD/MP3, 
USB a SD/MMC přehrávačem 
 

SENCOR SMC 808 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVOD K OBSLUZE  



 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Abyste dosáhli co největšího požitku při poslechu a využili všechny dostupné funkce přístroje, tak si před uvedením 
výrobku do provozu důkladně pročtěte 
tento návod a seznamte se s jeho vlastnostmi - přístroj vám pak bude dlouho a spolehlivě sloužit a budete mít 
potěšení z poslechu. 

Důležité poznámky: 
Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro pozdější použití. 
Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou 
(například vázy). Vyvarujte se umístění přístroje na místa popsaná níže: 
*  -  Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti tepla vyzařovaného spotřebiči, jako jsou například 
elektrická topidla či umístění na jiných stereo přístrojích, vyzařujících příliš mnoho tepla. 
*  -  Místa zabraňující ventilaci nebo prašné prostory. 
*  -  Místa vystavená nepřetržité vibraci, místa mokrá nebo vlhká. 
Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako je například zapálená svíčka. Při likvidaci baterií 
dbejte na zásady pro ochranu životního prostředí. 
Ujistěte se, že nejsou blokovány ventilační otvory a kolem přístroje je udržován prostor nejméně 10 cm pro správnou 
ventilaci. Nezakrývejte ventilační otvory přístroje jinými předměty, jako např. novinami, ubrusy, záclonami atd. Přístroj 
používejte pouze v oblastech s mírným klimatem. Ovládací prvky ladění a přepínače používejte dle návodu. 
Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je síťový kabel řádně připojen. 
Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka, která musí zůstat snadno přístupná. Chcete-li přístroj zcela 
odpojit od napájení, musíte vytáhnout síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky. 
Normální funkce přístroje může být rušena silným elektromagnetickým polem. Pokud k tomu dojde, jednoduše znovu 
nastavte přístroj podle pokynů v tomto návodu. Pokud však funkčnost přístroje nejde obnovit, přesuňte zařízení na 
jiné místo. 
Nepokoušejte se odstranit šrouby nebo otevřít kryt přístroje; uvnitř nejsou žádné části opravitelné uživatelem, veškeré 
takové zásahy svěřte kvalifikovaným servisním technikům. 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT 
PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K MANIPULACI UŽIVATELEM A VEŠKERÉ 
SERVISNÍ ZÁSAHY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM TECHNIKŮM. 

 
NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ 
Přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí, které může být v tomto prostoru dostatečně vysoké na to, 
aby pro uživatele představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. 
POZOR 
Návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny týkající se provozu a údržby, a je zapotřebí si je 
důkladně pročíst. 

 
VÝSTRAHA: ABYSTE PŘEDEŠLI MOŽNÉMU POŽÁRU NEBO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODĚ. 
 
Poznámka: Přístroj se zahřívá, pokud je v provozu po delší dobu. Nejde o poruchu ale o normální stav přístroje. 
Tento přístroj obsahuje mikroprocesory, které mohou špatně fungovat v důsledku vnějšího elektrického rušení/ 
rušivých signálů nebo elektrostatického výboje. Pokud přístroj řádně nefunguje, odpojte ho od zdroje napětí a poté 
opět řádně připojte. Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. 
 
Schéma zapojení přístroje a reproduktorů 
 
1. připevnění desky pro montáž na stěnu 

Přitlučte dva hřebíky (velikost: 3,5*25BA)     
do zdi v rovnoběžné rovině.  
(Vzdálenost mezi nimi by měla být 182 mm) 

 
2.Připojení reproduktorů 

 
 
 
 
 
 
 

Max. vzdálenost připojení je 2 metry 
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FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 

1. REPRODUKTOR 
2.KONEKTOR LINE IN (Linkový vstup) 
3.FM ANTÉNA 
4.DVÍŘKA CD MECHANIKY 
5.FUNKČNÍ TLAČÍTKO 
6.TLAČÍTKO MEM/C-ADJ. (Nastavení rozhlasových 

stanic/Nastavení času)  
7.TLAČÍTKO TIMER (Časovač) 
8.TLAČÍTKO VOLUME (Hlasitost) (+ nebo -) 
9.TLAČÍTKO PRESET/FOLDER (Předvolby) (VPŘED 

nebo VZAD) 
10.TLAČÍTKO SKIP/TUNE SEARCH 

(Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) 
11.TLAČÍTKO PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) 
12.INFRAČERVENÝ SENZOR DÁLKOVÉHO 

OVLÁDÁNÍ 

13.LED INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 
14.LCD DISPLEJ 
15.TLAČÍTKO STANDBY/ON (Pohotovostní 

režim/Zapnutí) 
16.TLAČÍTKO OPEN/CLOSE (Otevření/Zavření dvířek 

CD mechaniky) 
17.TLAČÍTKO STOP (Zastavit) 
18.PŘIPOJENÉ USB ZAŘÍZENÍ 
19.PŘIPOJENÁ PAMĚŤOVÁ KARTA SD/MMC 
20.HLAVNÍ VYPÍNAČ 
21.KONEKTOR SLUCHÁTEK 
22.VÝSTUPNÍ KONEKTOR REPRODUKTORU (LEVÝ 

& PRAVÝ) 
23.NAPÁJECÍ KABEL 
24.MONTÁŽNÍ OTVOR 

 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 
1.TLAČÍTKO STANDBY/ON (Pohotovostní 

režim/Zapnutí) 
2.TLAČÍTKO ID3/MO. /ST. (ID3 Tagy/Mono/Stereo) 
3.TLAČÍTKO OPEN/CLOSE (Otevření/Zavření 

dvířek CD mechaniky) 
4.TIMER (Časovač) 
5.FUNKČNÍ TLAČÍTKO 
6.TLAČÍTKO MEM/C-ADJ. (Nastavení rozhlasových 

stanic/Nastavení času)  
7.TLAČÍTKO SLEEP (Automatické vypnutí) 
8.TLAČÍTKO SKIP/TUNE SEARCH DOWN 

(Přeskakování/Vyhledávání vzad) 
9.TLAČÍTKO INTRO (Přehrávání úvodu skladeb) 
10.TLAČÍTKO EQ (Ekvalizér) 
11.TLAČÍTKO REPEAT (Opakování) 
12.TLAČÍTKO MUTE (Ztlumení zvuku) 

13.TLAČÍTKO VOLUME "-"  
(Hlasitost snížit) 

14.TLAČÍTKO VOLUME "+" 
 (Hlasitost zvýšit) 

15.TLAČÍTKO RANDOM 
(Náhodné přehrávání) 

16.TLAČÍTKO PRESET/FOLDER UP  
(Předvolby) (VPŘED) 

17.TLAČÍTKO PRESET/FOLDER DOWN  
(Předvolby) (VZAD) 

18.TLAČÍTKO SKIP/TUNE SEARCH UP  
(Přeskakování/Vyhledávání vpřed) 

19.TLAČÍTKO PLAY/PAUSE  
(Přehrávání/Pauza) 

20.TLAČÍTKO STOP (Zastavit) 

 
VLOŽENÍ BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE 
Zatlačte na kryt baterie a vysuňte jej. Vložte knoflíkovou baterii (typ 
CR2032) dle vyznačené polarity symbolem " + " nahoru. Umístěte kryt 
zpět nad baterii a zatlačte jej, dokud nezacvakne. 
Poznámka: Nekombinujte obyčejné a nabíjecí baterie. Jakmile se baterie 
vybijí a dálkový ovladač přestane fungovat, vyměňte baterie za nové. 
 

LCD DISPLEJ 
A.INDIKÁTOR SLEEP (Automatické vypnutí) 
B.INDIKÁTOR TIMER (Časovač) 
C.INDIKÁTOR ALBUM/RADIO MEMORY NUMBER (Album/Paměťové     
číslo rozhlasové stanice) 

D.INDIKÁTOR REPEAT 1 & ALL (Opakování 1 sklady & všech skladeb) 
E.INDIKÁTOR STEREO 
F.INDIKÁTOR VOLUME HIGH/LOW (Hlasitost vysoká/nízká) 
G.INDIKÁTOR TRACK/NUMBER/TIME (Stopa/Číslo/Čas) 
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KOMPAKTNÍ DISK 
1.  Vždy používejte kompaktní disky se zobrazenou    

značkou. 
2.  Věnujte pozornost manipulaci disků při vyjímání   

z obalu a vkládání do přístroje. 
*  Nedotýkejte se reflexní plochy se záznamem. 
*  Na povrch disku nic nelepte ani nepište. 
*  Neohýbejte disk. 

3.  Uložení 
*  Disk ukládejte do jeho obalu. 
*  Nevystavujte disky přímému slunečnímu svitu nebo vysokým      

teplotám, vysoké vlhkosti nebo prašnému prostředí. 
4.  Čištění disku 

*  Pokud se disk ušpiní, tak prach, nečistoty a otisky prstů setřete    
měkkým hadříkem. 

*  Disk by se měl čistit od jeho středu k okraji. 
*  K čištění nikdy nepoužívejte benzen, ředidlo, čisticí tekutiny nebo antistatický sprej. 
*  Ujistěte se, že jsou dvířka CD mechaniky zavřená a čočka se tak neznečišťuje prachem. 
*  Nedotýkejte se čočky. 

 

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE 
Jakmile poprvé zapojíte přístroj do sítě, přejde do pohotovostního režimu. Pro zapnutí přístroje nebo jeho uvedení do 
pohotovostního režimu stiskněte na přístroji nebo na dálkovém ovladači tlačítko STANDBY/ON (Pohotovostní režim/Zapnuto). 
Pokud chcete přístroj úplně vypnout, stiskněte hlavní vypínač přístroje a vytáhněte vidlici ze zásuvky. 
 
POWER/STANDBY (Napájení/Pohotovostní režim) 
1. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka STANDBY/ON (Pohotovostní režim/Zapnuto) na přístroji nebo na dálkovém ovladači. 
2. Stiskem funkčního tlačítka FUNCTION zvolte zdroj přehrávání (CD, USB, SD CARD, AUX nebo TUNER). Rozsvítí se 

odpovídající zobrazení. 
3. Hlasitost nastavte tlačítkem VOLUME (Hlasitost) (+ nebo -) na přístroji eventuálně (+ nebo -) na dálkovém ovladači. 
4.Dalším stiskem tlačítka STANDBY/ON (Pohotovostní režim/Zapnuto) přístroj vypnete. 
Poznámka: 
1. Pokud v režimu CD/USB/SD & MMC CARD není signál, přístroj se po 15 minutách automaticky vypne. 
2. Pokud během pohotovostního režimu stiskněte jakékoliv tlačítko/klávesu, displej se rozsvítí po dobu 10 sekund. 
3. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte v rámci šetření energie hlavní vypínač. 
 
NASTAVENÍ HODIN 
V pohotovostním režimu. 
1. Stiskněte a přidržte tlačítko MEM/C-ADJ., dokud se nezobrazí blikající číslice s 12hodinovým (nebo 24hodinovým) časovým 

formátem. 
2. Stiskněte tlačítko SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) k nastavení 
časového údaje. 

3. Znovu stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ. (na displeji začne blikat HODINOVÁ číslice) a stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH 
(UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) nastavte HODINU. 

4. Opět stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ. (na displeji začne blikat MINUTOVÁ číslice) a stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH 
(UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) nastavte MINUTU. 

5. Stiskem tlačítka MEM/C-ADJ. uložíte nastavený čas. 
6. Každý z výše uvedených aktivovaných stavů bude zrušen, pokud nestisknete tlačítko do 10 sekund. 
 
NASTAVENÍ ČASOVAČE 
V zapnutém/vypnutém pohotovostním režimu. 
1. Po nastavení hodin stiskněte na pár sekund tlačítko TIMER (Časovač), na displeji se objeví blikající HODINOVÁ číslice 

"00:00" " ON". (F1) 
2. Stiskněte tlačítko SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) k nastavení 
časového údaje. 

3. Znovu stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) a na displeji se objeví blikající MINUTOVÁ číslice, kterou nastavíte tlačítkem 
SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD). 

4. Stiskem tlačítka TIMER (Časovač) uložíte zvolený čas zapnutí. 
5. Po nastavení "TIMER ON (ZAPNUTÍ ČASOVAČE)" , se na displeji se objeví " OFF" s blikající HODINOVOU číslicí. (F2) 
6. Opakujte výše uvedené kroky 2 až 3 a poté stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) pro potvrzení zvoleného "TIMER OFF 

(VYPNUTÍ ČASOVAČE)". 
7. Na displeji se nyní objeví blikající "TUNER" a stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) 

(Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) nastavte "TUNER, CD, USB nebo SD CARD". 
8. Znovu stiskněte tlačítko TIMER (Časovač), na displeji se objeví blikající indikátor "VOL" (Hlasitost) a stiskem tlačítka 

SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) nastavte vysokou nebo nízkou 
hlasitost. 

9. Každý z výše uvedených aktivovaných stavů bude zrušen, pokud nestisknete tlačítko do 10 sekund. 
10.Po nastavení "TIMER ON (ZAPNUTÍ ČASOVAČE)" a "TIMER OFF (VYPNUTÍ ČASOVAČE)" stiskněte tlačítko TIMER 

(Časovač) a na displeji se objeví " ". 
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11.Přístroj se automaticky zapne a spustí přehrávání v čase "TIMER ON (ZAPNUTÍ ČASOVAČE)" a v čase "TIMER OFF 
(VYPNUTÍ ČASOVAČE)" se automaticky vypne. 

Poznámka: Pokud se během nastavování času zapnutí zobrazí "ERROR (CHYBA)", znamená to, že jste zvolili stejný čas 
zapnutí i vypnutí. V takovém případě nejdříve nastavte čas vypnutí. 

 
F1                                            F2 

 
 
 
OVLÁDÁNÍ EKVALIZÉRU (na dálkovém ovladači) 
EQ (ekvalizér) zobrazuje nastavení aktuálního akustického spektra. Stiskem tlačítka EQ se zvukové spektrum mění v 
následujícím pořadí: 
 
 
 NASTAVENÍ FUNKCE SLEEP (na dálkovém ovladači) 
1. Pokud chcete při hudbě usnout, stiskněte tlačítko SLEEP (Automatické vypnutí). 
2. Tuto funkci můžete zvolit v režimu TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC nebo AUX a nastavit přehrávání v délce 90, 

80, 70 až 10 minut do automatického vypnutí. 
 

 
 

VÝBĚR FUNKCE 
Opakovaným stiskem tlačítka provedete výběr funkce. Výběr se mění v následujícím pořadí: 
 
 
 
OVLÁDÁNÍ RÁDIA 
1. Stiskem funkčního tlačítka na přístroji (nebo dálkovém ovladači) vyberte režim TUNER, který umožňuje přehrávání 

rozhlasových stanic. 
2. Stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) na přístroji (nebo 

dálkovém ovladači) zvolte požadovanou frekvenci stanice. 
 
Volba Mono/Stereo 
Tento přístroj může přijímat pouze v režimu FM (VKV). 
1. Pokud chcete zvolit FM stereo stanici, stiskněte jedenkrát na dálkovém ovladači tlačítko ID3/MONO/ST. Na displeji se objeví 

ukazatel "       ", který indikuje příjem v nejlepší kvalitě. 
2. Pokud opětovně stisknete tlačítko ID3/MONO/ST., indikátor FM STEREO zhasne & přepne se na FM MONO. 
  
Automatické ladění 
1. Na několik sekund stiskněte tlačítko SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) 

a poté ho uvolněte. Tuner automaticky vyhledá první stanici s dostatečnou intenzitou signálu. 
2. Výše uvedený postup opakujte pro výběr dalších stanic. 
 
Programování rozhlasových stanic 
Do paměti přístroje můžete uložit až 30 vybraných rozhlasových stanic. 
1. Nalaďte požadovanou stanici. 
2. Stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ. 
3. Stiskněte tlačítko PRESET/FOLDER (Předvolby) (VPŘED nebo VZAD) pro požadované umístění stanice. 
4. Znovu stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ. pro potvrzení volby. 
5. Pro uložení více stanic do paměti opakujte výše uvedené kroky 2 až 4. 
6. Pro změnu uložených stanic v paměti opakujte výše uvedené kroky 2 až 4. 
Poznámky: 
1. Uložením nové stanice do paměti vymažete dříve uloženou stanici v daném umístění. 
2. Vypnutím přístroje nedojde k vymazání nastavených stanic v paměti. Opakujte postup nastavení pro uložení všech 

rozhlasových stanic. 
3. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko PRESET/FOLDER UP (Předvolby) (VPŘED) a PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) 

pro vymazání všech stanic z paměti. 
 
Volba rozhlasových stanic 
1. Stiskněte tlačítko PRESET/FOLDER (Předvolby) (VPŘED nebo VZAD) pro volbu požadované stanice. 
2. Číslo uložené stanice je zobrazeno spolu s odpovídající frekvencí. 
 
Anténa pro pásmo FM 
Pro lepší příjem nastavte polohu drátové FM antény. 
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OVLÁDÁNÍ CD/MP3/WMA  
Přehrávání kompaktních disků (CD/MP3/WMA) 
1. Stiskněte funkční tlačítko na přístroji pro volbu režimu CD. 
2. Na přístroji nebo dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE (Otevření/Zavření dvířek CD mechaniky) k otevření 

dvířek CD mechaniky. (F3) 
3. Vložte do přehrávače disk CD/MP3 a stiskněte znovu tlačítko OPEN/CLOSE (Otevření/Zavření dvířek CD mechaniky). 

Přístroj načte disk CD/MP3 automaticky. 
POZNÁMKA:(1) Tento přístroj přehrává disky CD, CD-R, CD-RW, MP3 a WMA. 
  (2) Lze použít i 8 cm a víceoddílové (Multi Section) MP3 disky. 

(3) "Přenosová rychlost přehrávání" u MP3 a WMA. (a). Přenosová rychlost MP3: 8 - 256 kbps. (b). Přenosová 
rychlost WMA: 8 - 192 kbps. 

  (4) "Načtení max. 99 složek a 999 stop". 
  (5) Pokud není v přehrávači umístěn disk nebo je jeho obsah nečitelný, objeví se na displeji oznámení "NO DISC  

(ŽÁDNÝ DISK)". (F4) 
 

F3                                      F4 
 
 
 
 
Přehrávání celých disků CD/MP3/WMA 
-  CD 
1. Vložte do přehrávače CD disk a přístroj automaticky načte celkový počet složek a zároveň i celkový počet stop. 
2. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) a přístroj automaticky spustí přehrávání první stopy na CD disku. (F5) 
3. Opět stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) a začne blikat ukazatel času, který uplynul od začátku přehrávání. 

(F6) 
4. Opětovným stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) zvolíte 

další stopu a stiskem a přidržením tohoto tlačítka se posunujete ve skladbě vpřed nebo vzad. 
5. Opětovným stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) obnovíte přehrávání. 
6. Pro zastavení přehrávání stiskněte na přístroji nebo dálkovém ovladači tlačítko STOP. 
 

F5                                        F6 
 
 
 
-  MP3/WMA 
1.Vložte do přehrávače disk MP3/WMA a přístroj automaticky načte celkový počet složek a zároveň i celkový počet stop. 
2. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) a přístroj automaticky spustí přehrávání první stopy na CD disku. (F7) 
3. Opět stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) a začne blikat ukazatel času, který uplynul od začátku přehrávání. 

(F8) 
4. Stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) zvolíte další stopu. 

Stiskem a přidržením tohoto tlačítka se posunujete ve skladbě vpřed nebo vzad. 
5. Opětovným stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) obnovíte přehrávání. 
6. Stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) zvolíte další 

soubor skladeb album). 
7. Pro zastavení přehrávání stiskněte na přístroji nebo dálkovém ovladači tlačítko STOP. 
Poznámka: Pokud přístroj řádně nefunguje, odpojte ho od zdroje napětí a poté opět řádně připojte. 
 

F7                                F8 
 
 
 

 

OVLÁDÁNÍ ID3 (na dálkovém ovladači) 
V režimu MP3/WMA 
1.Stiskněte tlačítko ID3/FM MONO/ST. pro zpřístupnění funkce ID3. 
2.Pokud je soubor MP3/WMA opatřen "ID3 Tagy", automaticky se začnou vyhledávat informace "NÁZEV TITULU", "UMĚLEC" 

a "NÁZEV ALBA", které se zobrazí na displeji. 
3.Opět stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači ID3/FM MONO/ST. Přístroj obnoví normální přehrávání. 
 
 
 

OVLÁDÁNÍ USB/SD CARD  
V pohotovostním režimu 
1.Připojte USB zařízení nebo vložte paměťovou kartu SD/MMC a stiskem tlačítka STANDBY (Pohotovostní režim) na 

přehrávači nebo dálkovém ovladači přístroj zapnete. 
2.Stiskem funkčního tlačítka na přístroji (nebo dálkovém ovladači) zvolte režim USB nebo SD/MMC. Přístroj automaticky načte 
celkový počet složek a zároveň i celkový počet stop. (F9) 
3.Pokud USB zařízení obsahuje více než jednu složku. 
a. Stiskněte tlačítko PRESET/FOLDER (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) pro výběr 

jednotlivých složek. 
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b. Stiskněte tlačítko SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) pro výběr 
aktuální stopy v požadované složce. 

F9 
 
 
 
 

4. Pokud je soubor MP3 a WMA opatřen "ID3 Tagy". 
a. Během přehrávání MP3 nebo WMA. Stiskněte tlačítko ID3/MO. /ST. Na displeji se zobrazí "ID3 ON (ID3 Tagy zapnuty)" a 

poté se spustí vyhledávání informací (64 písmen) "NÁZEV TITULU", "UMĚLEC" nebo "NÁZEV ALBA" a výsledek hledání 
se na displeji kontinuálně zobrazuje pohybem zleva doprava. 

b. Znovu stiskněte tlačítko ID3/MO. /ST. Na displeji se zobrazí "ID3 OFF (ID3 Tagy vypnuty)" a přehrávání bude probíhat 
normálně. 

Poznámka: 1.Přístroj v tomto režimu přehrává pouze soubory MP3 a WMA. 
 2.Tento přístroj podporuje většinu USB zařízení. Paměťová kapacita max 32 GB. Pokud přístroj nepřečte  

paměťové zařízení, použijte jiné. 
 3.Podporuje verzi USB 1.1 a 2.0. 
 4.Nepodporuje paměťové karty "MMC Dual Voltage" a "MMC Plus". 
 5.Přístroj nepodporuje WMA soubory s ochranou "DRM". 
 
Přehrávání celého flash disku 
1.Přehrávání spustíte stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza). Začne přehrávání první stopy. Displej zobrazuje 

aktuální číslo stopy a uplynulý čas přehrávání. (F10) 
2.Přehrávání přerušíte stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza). Začne blikat ukazatel času, který uplynul od začátku 

přehrávání. (F11) 
3. Přehrávání obnovíte opětovným stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza). 
4. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP. 
Poznámka: USB zařízení nebo SD kartu musíte k přístroji připojovat výhradně v pohotovostním režimu, aby se zabránilo jejich 

poškození. 
 

F10                             F11 
 
 
 
 

OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ 
-  CD 
1.Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) jedenkrát, zobrazí se na displeji REPEAT (Opakovat). Přístroj bude opakovaně 

přehrávat aktuální stopu. (F12) 
2. Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) dvakrát, zobrazí se na displeji REPEAT ALL (Opakovat vše). Přístroj bude 

opakovaně přehrávat všechny stopy. (F13) 
3. Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) třikrát, funkce opakování se zruší. 
 

F12                                      F13 
 
 
 
-  MP3/WMA 
1.Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) jedenkrát, zobrazí se na displeji REPEAT (Opakovat). Přístroj bude opakovaně 

přehrávat aktuální stopu. (F14) 
2. Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) dvakrát, zobrazí se na displeji REPEAT ALL (Opakovat vše). Přístroj bude 

opakovaně přehrávat všechny stopy. (F15) 
3. Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) třikrát, zobrazí se na displeji REPEAT ALBUM (Opakovat album). Přístroj bude 

opakovaně přehrávat aktuální album. (F16) 
4. Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) čtyřikrát, funkce opakování se zruší. 
 
F14                         F15                          F16 
 
 
 

NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ (na dálkovém ovladači) 
1. Stisknete-li tlačítko RANDOM (Náhodné přehrávání) jedenkrát, zobrazí se na displeji RANDOM (Náhodné přehrávání). 

(F17) 
2. Opětovným stiskem tlačítka RANDOM (Náhodné přehrávání) obnovíte normální přehrávání. 
 

INTRO PŘEHRÁVÁNÍ (na dálkovém ovladači) 
1. Stisknete-li tlačítko INTRO (Přehrávání úvodu skladeb) jedenkrát, zobrazí se na displeji INTRO (Přehrávání úvodu skladeb). 

Přístroj bude přehrávat prvních 10 sekund z každé stopy. (F18) 
2. Stiskněte tlačítko INTRO (Přehrávání úvodu skladeb) dvakrát a obnovíte normální přehrávání. 
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F17                            F18 
 
 
 
REŽIM PROGRAMU 
Uživatel může naprogramovat až 32 stop v režimu CD nebo 64 stop v režimu MP3/WMA/USB/SD CARD, a to v jakémkoliv pořadí. 
Programovací režim je aktivován v režimu zastavení. 
 
1.Přehrávání v naprogramovaném pořadí 
-  CD 
1)Stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ. a přejděte do režimu PROGRAM. (F19) 
2)Stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) změníte číslo stopy. 
3)Stiskem tlačítka MEM/C-ADJ. číslo stopy potvrdíte. 
 
-  MP3/WMA/USB/SD CARD 
1)Stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ. a přejděte do režimu PROGRAM. Bliká číslo alba. (F20) 
2)Stiskem tlačítka PRESET/FOLDER (Předvolby) změníte číslo alba. 
3)Stiskněte tlačítko MEM/C-ADJ.; bliká číslo stopy. (F21) 
4)Stiskem tlačítka SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Přeskakování/Vyhledávání) (VPŘED nebo VZAD) změníte číslo stopy. 
5)Stiskem tlačítka MEM/C-ADJ. číslo stopy potvrdíte. 
 

F19                                     F20                                    F21 
 
 
 
2.PŘEHRÁVÁNÍ V NAPROGRAMOVANÉM POŘADÍ 
Na přístroji nebo dálkovém ovladači stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) a začne přehrávání první stopy v 
naprogramovaném pořadí. Po přehrání všech stop se na displeji přístroje zobrazí počet stop a čas přehrávání CD/MP3/WMA. 
 
3.ZRUŠENÍ PROGRAMU 
1.Stiskněte tlačítko STOP nebo vysuňte a znovu zasuňte zásobník CD a paměť bude smazána. 
2.Nastavte nový program, ten stávající bude smazán. 
 
Poznámka: V programovacím režimu. 
1.Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) jedenkrát, zobrazí se na displeji indikátor REPEAT (Opakovat). Přístroj bude opakovaně 

přehrávat aktuální stopu. 
2.Stisknete-li tlačítko REPEAT (Opakování) dvakrát, zobrazí se na displeji REPEAT ALL (Opakovat vše). Přístroj bude opakovaně 

přehrávat všechny stopy. 
3. Stiskněte znovu tlačítko REPEAT (Opakování). Přístroj se vrátí do režimu normálního přehrávání. 
 

PŘEHRÁVÁNÍ AUX- IN  
Vstup AUX-IN je umístěn na levé straně přístroje. Pomocí propojovacího kabelu stereo jack 3,5 mm připojte audio zařízení přes konektor 
LINE IN (linkový vstup). 
1.Opakovaným stiskem funkčního tlačítka na přístroji (nebo dálkovém ovladači) zvolte funkci vstupu AUX-IN, dokud se na displeji 
neobjeví indikátor AUX. 
2.Výstupní úroveň zvuku nastavte stiskem tlačítka VOLUME (Hlasitost) (+ nebo -). 
Poznámka: Kabel linkového vstupu není součást balení. 
 

NASTAVENÍ ZTLUMENÍ ZVUKU (na dálkovém ovladači) 
1.Jakmile na dálkovém ovladači stisknete tlačítko MUTE (Ztlumení zvuku), začne blikat indikace úrovně hlasitosti a audio výstup bude 
dočasně zablokován. (F22) 

2.Opětovným stiskem tlačítka MUTE (Ztlumení zvuku) se úroveň hlasitosti a audio výstup vrátí do normálního stavu. 
 

F22 
 
 
 
 

POSLECH HUDBY PŘES SLUCHÁTKA 
Připojte svá sluchátka (stereo jack 3,5 mm) ke konektoru na pravé straně přístroje. Zvuk půjde přes sluchátka, nikoliv přes reproduktor. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
NAPÁJENÍ: 230 V (střídavé napětí)-50 Hz 

VÝSTUPNÍ VÝKON: 4,5 W × 2 
ROZMĚRY PŘÍSTROJE: 232(Š) × 89,5(H) × 186(V) mm 
ROZMĚRY REPRODUKTORU: 120(Š) × 80(H) × 186(V) mm 
ČISTÁ HMOTNOST: 
RÁDIO 

2,0 kg 

VLNOVÝ ROZSAH: FM 87,5-108 MHz 
KOMPAKTNÍ DISK  
OPTICKÝ SNÍMAČ: 3PAPRSKOVÝ LASER 
FREKVENČNÍ ODEZVA: 100 Hz-16 kHz 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE SE MOHOU MĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. 
Výstražné upozornění k ventilaci: " Při provozu přístroje se přesvědčte, že je zajištěno dostatečné odvětrávání." 
 

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení 
 
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být 
zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují 
samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. 
Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a 
lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových 
materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte 
prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných 
informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního   
(městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste 
výrobek zakoupili. 
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