
 
 
Vertikálny stereo mikrosystém s PLL FM rádiom, CD/MP3, 
USB a SD/MMC prehrávačom 
 

SENCOR SMC 808 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVOD NA OBSLUHU 



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
Aby ste dosiahli čo najväčší pôžitok pri počúvaní a využili všetky dostupné funkcie prístroja, tak si pred uvedením výrobku do 
prevádzky dôkladne prečítajte tento návod a oboznámte sa s jeho vlastnosťami – prístroj vám potom bude dlho a spoľahlivo 
slúžiť a budete mať potešenie z počúvania. 
 

Dôležité poznámky: 
Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uschovajte pre neskoršie použitie. 
Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a neukladajte na prístroj predmety naplnené tekutinou 
(napríklad vázy). Vyvarujte sa umiestnenia prístroja na miesta popísané nižšie: 
* - Miesta vystavené priamemu slnečnému svitu alebo v blízkosti tepla vyžarovaného spotrebičmi, ako sú napríklad elektrické 
ohrievače či umiestnenie na iných stereo prístrojoch, vyžarujúcich príliš veľa tepla. 
* - Miesta zabraňujúce ventilácii alebo prašné priestory. 
* - Miesta vystavené nepretržitej vibrácii, miesta mokré alebo vlhké. 
Na prístroji nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako je napríklad zapálená sviečka. Pri likvidácii batérií 
dbajte na zásady ochrany životného prostredia. 
Uistite sa, že nie sú blokované ventilačné otvory a okolo prístroja je udržiavaný priestor najmenej 10 cm pre správnu ventiláciu. 
Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja inými predmetmi, ako napr. novinami, obrusmi, záclonami atď. Prístroj používajte iba v 
oblastiach s miernou klímou. Ovládacie prvky ladenia a prepínače používajte podľa návodu. 
Pred zapnutím prístroja sa uistite, že je sieťový kábel riadne pripojený. 
Ako odpájacie zariadenie sa používa sieťová zástrčka, ktorá musí zostať ľahko prístupná. Ak chcete prístroj úplne odpojiť od 
napájania, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku prístroja zo sieťovej zásuvky. 
Normálna funkcia prístroja môže byť rušená silným elektromagnetickým poľom. Ak k tomu dôjde, jednoducho znovu nastavte 
prístroj podľa pokynov v tomto návode. Ak sa však funkčnosť prístroja nedá obnoviť, presuňte zariadenie na iné miesto. 
Nepokúšajte sa odstrániť skrutky alebo otvoriť kryt prístroja; vnútri nie sú žiadne časti opraviteľné používateľom, všetky také 
zásahy zverte kvalifikovaným servisným technikom. 
 
   
 
 
UPOZORNENIE:Z DÔVODU ZAMEDZENIA RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT 
PRÍSTROJA. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI URČENÉ NA MANIPULÁCIU POUŽÍVATEĽOM A VŠETKY 
SERVISNÉ ZÁSAHY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM TECHNIKOM. 

 
NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE 
Prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia, ktoré môže byť v tomto priestore dostatočne vysoké na to, aby 
pre používateľa predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. 
POZOR 
Návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby, a je potrebné si ich     
dôkladne prečítať. 

 
VÝSTRAHA: ABY STE PREDIŠLI MOŽNÉMU POŽIARU ALEBO NEBEZPEČENSTVU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, 
NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ KVAPKAJÚCEJ ALEBO STRIEKAJÚCEJ VODE. 
 
Poznámka:Prístroj sa zahrieva, ak je dlhšie v prevádzke. Nejde o poruchu, ale o normálny stav prístroja. Tento prístroj 
obsahuje mikroprocesory, ktoré môžu nesprávne fungovať v dôsledku vonkajšieho elektrického rušenia/ rušivých signálov 
alebo elektrostatického výboja. Ak prístroj riadne nefunguje, odpojte ho od zdroja napätia a potom opäť riadne pripojte. 
Nadmerná hladina zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu. 
 
Schéma zapojenia prístroja a reproduktorov 
1.pripevnenie dosky pre montáž na stenu 
Zabite dva klince (veľkosť: 3,5*25BA) do steny v 
rovnobežnej rovine. (Vzdialenosť medzi nimi by 
mala byť 182 mm) 
 
 
 
 
 
2. Pripojenie reproduktorov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Max. vzdialenosť pripojenia je 2 metre 
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FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.REPRODUKTOR 
2.KONEKTOR LINE IN (LINKOVÝ VSTUP) 
3.FM ANTÉNA 
4.DVIERKA CD MECHANIKY 
5.FUNKČNÉ TLAČIDLO 
6.TLAČIDLO MEM/C-ADJ. (Nastavenie rozhlasových 
staníc/Nastavenie času)  
7.TLAČIDLO TIMER (Časovač) 
8.TLAČIDLO VOLUME (Hlasitosť) (+ alebo -) 
9.TLAČIDLO PRESET/FOLDER (Predvoľby) (VPRED 
alebo VZAD) 
10.TLAČIDLO SKIP/TUNE SEARCH 
(Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) 
11.TLAČIDLO PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) 
12.INFRAČERVENÝ SENZOR DIAĽKOVÉHO 
OVLÁDANIA 

13.LED INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU 
14.LCD DISPLEJ 
15.TLAČIDLO STANDBY/ON (Pohotovostný 
režim/Zapnutie) 
16.TLAČIDLO OPEN/CLOSE (Otvorenie/Zatvorenie 
dvierok CD mechaniky) 
17.TLAČIDLO STOP (Zastaviť) 
18.PRIPOJENÉ ZARIADENIE USB 
19.PRIPOJENÁ PAMÄŤOVÁ KARTA SD/MMC 
20.HLAVNÝ VYPÍNAČ 
21.KONEKTOR SLÚCHADIEL 
22.VÝSTUPNÝ KONEKTOR REPRODUKTORA (ĽAVÝ A 
PRAVÝ) 
23.NAPÁJACÍ KÁBEL 
24.MONTÁŽNY OTVOR 

 
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 
1.TLAČIDLO STANDBY/ON (Pohotovostný 

režim/Zapnutie) 
2.TLAČIDLO ID3/MO. /ST. (ID3 Tagy/Mono/Stereo) 
3.TLAČIDLO OPEN/CLOSE (Otvorenie/Zatvorenie 

dvierok CD mechaniky) 
4.TIMER (časovač) 
5.FUNKČNÉ TLAČIDLO 
6.TLAČIDLO MEM/C-ADJ. (Nastavenie rozhlasových 

staníc/Nastavenie času)  
7.TLAČIDLO SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTIE) 
8.TLAČIDLO SKIP/TUNE SEARCH DOWN 

(Preskakovanie/Vyhľadávanie vzad) 
9.TLAČIDLO INTRO (Prehrávanie úvodu skladieb) 
10.Tlačidlo EQ (ekvalizér) 
11.TLAČIDLO REPEAT (Opakovanie) 
12.TLAČIDLO MUTE (Stlmenie zvuku) 
13.TLAČIDLO VOLUME „-“ (Hlasitosť znížiť) 

14.TLAČIDLO VOLUME    
„+“ (Hlasitosť zvýšiť) 

15.TLAČIDLO RANDOM   
(Náhodné prehrávanie) 

16.TLAČIDLO PRESET/FOLDER  
UP (Predvoľby) (VPRED) 

17.TLAČIDLO PRESET/FOLDER  
DOWN (Predvoľby) (VZAD) 

18.TLAČIDLO SKIP/TUNE  
SEARCH UP   
(Preskakovanie/Vyhľadávanie  
vpred) 

19.TLAČIDLO PLAY/PAUSE   
(Prehrávanie/Pauza) 

20.TLAČIDLO STOP (Zastaviť)

 
VLOŽENIE BATÉRIE DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 
Zatlačte na kryt batérie a vysuňte ho. Vložte gombíkovú batériu (typ 
CR2032) podľa vyznačenej polarity symbolom „+“ hore. Umiestnite 
kryt späť nad batériu a zatlačte ho, pokým nezacvakne. 
Poznámka: Nekombinujte obyčajné a nabíjacie batérie. Hneď ako sa 
batérie vybijú a diaľkový ovládač prestane fungovať, vymeňte batérie 
za nové. 
 

LCD DISPLEJ 
A.INDIKÁTOR SLEEP (Automatické vypnutie) 
B.INDIKÁTOR TIMER (Časovač) 
C.INDIKÁTOR ALBUM/RADIO MEMORY NUMBER (Album/Pamäťové    
číslo rozhlasovej stanice) 

D.INDIKÁTOR REPEAT 1 & ALL (Opakovanie 1 sklady a všetkých  
skladieb) 

E.INDIKÁTOR STEREO 
F.INDIKÁTOR VOLUME HIGH/LOW (Hlasitosť vysoká/nízka) 
G.INDIKÁTOR TRACK/NUMBER/TIME (Stopa/Číslo/Čas) 
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KOMPAKTNÝ DISK 
1. Vždy používajte kompaktné disky so zobrazenou 
značkou. 
2.Venujte pozornosť manipulácii diskov pri vyberaní z 
obalu a vkladaní do prístroja. 

* Nedotýkajte sa reflexnej plochy so záznamom. 
* Na povrch disku nič nelepte ani nepíšte. 
* Neohýbajte disk. 

3.Uloženie 
* Disk ukladajte do jeho obalu. 
* Nevystavujte disky priamemu slnečnému svitu alebo vysokým 

teplotám, vysokej vlhkosti alebo prašnému prostrediu. 
4.Čistenie disku 

* Ak sa disk zašpiní, tak prach, nečistoty a odtlačky prstov zotrite 
mäkkou handričkou. 

* Disk by sa mal čistiť od jeho stredu k okraju. 
* Na čistenie nikdy nepoužívajte benzén, riedidlo, čistiace tekutiny alebo antistatický sprej. 
* Uistite sa, že sú dvierka CD mechaniky zatvorené a šošovka sa tak neznečisťuje prachom. 
* Nedotýkajte sa šošovky. 

 
OVLÁDANIE PRÍSTROJA 
Hneď ako prvýkrát zapojíte prístroj do siete, prejde do pohotovostného režimu. 
Pre zapnutie prístroja alebo jeho uvedenie do pohotovostného režimu stlačte na prístroji alebo na diaľkovom ovládači tlačidlo 
STANDBY/ON (Pohotovostný režim/Zapnuté). Ak chcete prístroj úplne vypnúť, stlačte hlavný vypínač prístroja a vytiahnite 
vidlicu zo zásuvky. 
 
POWER/STANDBY (Napájanie/Pohotovostný režim) 
1. Prístroj zapnete stlačením tlačidla STANDBY/ON (Pohotovostný režim/Zapnuté) na prístroji alebo na diaľkovom ovládači. 
2.Stlačením funkčného tlačidla FUNCTION zvoľte zdroj prehrávania (CD, USB, SD CARD, AUX alebo TUNER). Rozsvieti sa 

zodpovedajúce zobrazenie. 
3.Hlasitosť nastavte tlačidlom VOLUME (Hlasitosť) (+ alebo -) na prístroji, eventuálne (+ alebo -) na diaľkovom ovládači. 
4.Ďalším stlačením tlačidla STANDBY/ON (Pohotovostný režim/Zapnuté) prístroj vypnete. 
Poznámka: 
1.Ak v režime CD/USB/SD & MMC CARD nie je signál, prístroj sa po 15 minútach automaticky vypne. 
2.Ak počas pohotovostného režimu stlačíte akékoľvek tlačidlo/kláves, displej sa rozsvieti na 10 sekúnd. 
3.Ak prístroj nepoužívate, vypnite v rámci šetrenia energie hlavný vypínač. 
 

NASTAVENIE HODÍN 
V pohotovostnom režime. 
1.Stlačte a pridržte tlačidlo MEM/C-ADJ., pokým sa nezobrazí blikajúca číslica s 12-hodinovým (alebo 24-hodinovým) časovým 

formátom. 
2.Stlačte tlačidlo SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) pre nastavenie 
časového údaja. 

3.Znovu stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ. (na displeji začne blikať HODINOVÁ číslica) a stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH 
(UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) nastavte HODINU. 

4.Opäť stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ. (na displeji začne blikať MINÚTOVÁ číslica) a stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP 
or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) nastavte MINÚTU. 

5.Stlačením tlačidla MEM/C-ADJ. uložíte nastavený čas. 
6.Každý z vyššie uvedených aktivovaných stavov bude zrušený, ak nestlačíte tlačidlo do 10 sekúnd. 
 
NASTAVENIE ČASOVAČA 
V zapnutom/vypnutom pohotovostnom režime. 
1.Po nastavení hodín stlačte na pár sekúnd tlačidlo TIMER (Časovač) a na displeji sa objaví blikajúca HODINOVÁčíslica 

„00:00“ „ ON“. (F1) 
2.Stlačte tlačidlo SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) pre nastavenie 
časového údaja. 

3.Znovu stlačte tlačidlo TIMER (Časovač) a na displeji sa objaví blikajúca MINÚTOVÁ číslica, ktorú nastavíte tlačidlom 
SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD). 

4.Stlačením tlačidla TIMER (Časovač) uložíte zvolený čas zapnutia. 
5.Po nastavení „TIMER ON (ZAPNUTIE ČASOVAČA)“ sa na displeji sa objaví „ OFF“ s blikajúcou HODINOVOUčíslicou. 

(F2) 
6.Opakujte vyššie uvedené kroky 2 až 3 a potom stlačte tlačidlo TIMER (Časovač) pre potvrdenie zvoleného „TIMER OFF 

(VYPNUTIE ČASOVAČA)“. 
7.Na displeji sa teraz objaví blikajúci nápis „TUNER“ a stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) 

(Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) nastavte „TUNER, CD, USB alebo SD CARD“. 
8.Znovu stlačte tlačidlo TIMER (Časovač), na displeji sa objaví blikajúci indikátor „VOL“ (Hlasitosť) a stlačením tlačidla 

SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) nastavte vysokú alebo nízku 
hlasitosť. 

9.Každý z vyššie uvedených aktivovaných stavov bude zrušený, ak nestlačíte tlačidlo do 10 sekúnd. 
10.Po nastavení „TIMER ON (ZAPNUTIE ČASOVAČA)“ a „TIMER OFF (VYPNUTIE ČASOVAČA)“ stlačte tlačidlo TIMER 

(Časovač) a na displeji sa objaví „ “. 
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11.Prístroj sa automaticky zapne a spustí prehrávanie v čase „TIMER ON (ZAPNUTIE ČASOVAČA)“ a v čase „TIMER OFF 
(VYPNUTIE ČASOVAČA)“ sa automaticky vypne. 
Poznámka: Ak sa počas nastavovania času zapnutia zobrazí „ERROR (CHYBA)“, znamená to, že ste zvolili rovnaký čas 
zapnutia aj vypnutia. V takom prípade najskôr nastavte čas vypnutia. 

 
            F1                                             F2 
 
 
 
 
OVLÁDANIE EKVALIZÉRA (na diaľkovom ovládači) 
EQ (ekvalizér) zobrazuje nastavenie aktuálneho akustického spektra. Stlačením tlačidla EQ sa zvukové spektrum mení v 
nasledujúcom poradí: 
 
 
 
NASTAVENIE FUNKCIE SLEEP (na diaľkovom ovládači) 
1.Ak chcete pri hudbe zaspať, stlačte tlačidlo SLEEP (Automatické vypnutie). 
2.Túto funkciu môžete zvoliť v režime TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC alebo AUX a nastaviť prehrávanie v dĺžke 90, 80, 70 

až 10 minút do automatického vypnutia. 
 
 
 
VÝBER FUNKCIE 
Opakovaným stlačením tlačidla vyberiete funkciu. Výber sa mení v nasledujúcom poradí: 
 
 
 
OVLÁDANIE RÁDIA 
1. Stlačením funkčného tlačidla na prístroji (alebo diaľkovom ovládači) vyberte režim TUNER, ktorý umožňuje prehrávanie 

rozhlasových staníc. 
2.Stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) na prístroji 

(alebo diaľkovom ovládači) zvoľte požadovanú frekvenciu stanice. 
 
Voľba Mono/Stereo 
Tento prístroj môže prijímať iba v režime FM (VKV). 
1.Ak chcete zvoliť FM stereo stanicu, stlačte raz na diaľkovom ovládači tlačidlo ID3/MONO/ST. Na displeji sa objaví ukazovateľ 

„       “, ktorý indikuje príjem v najlepšej kvalite. 
2.Ak opätovne stlačíte tlačidlo ID3/MONO/ST., indikátor FM STEREO zhasne a prepne sa na FM MONO. 
 
Automatické ladenie 
1. Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo 

VZAD) a potom ho uvoľnite. Tuner automaticky vyhľadá prvú stanicu s dostatočnou intenzitou signálu. 
2.Vyššie uvedený postup opakujte pre výber ďalších staníc. 
 
Programovanie rozhlasových staníc 
Do pamäte prístroja môžete uložiť až 30 vybraných rozhlasových staníc. 
1.Nalaďte požadovanú stanicu. 
2.Stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ. 
3.Stlačte tlačidlo PRESET/FOLDER (Predvoľby) (VPRED alebo VZAD) pre požadované umiestnenie stanice. 
4.Znovu stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ. pre potvrdenie voľby. 
5.Pre uloženie viacerých staníc do pamäte opakujte vyššie uvedené kroky 2 až 4. 
6.Pre zmenu uložených staníc v pamäti opakujte vyššie uvedené kroky 2 až 4. 
Poznámky: 
1.Uložením novej stanice do pamäte vymažete predtým uloženú stanicu v danom umiestnení. 
2.Vypnutím prístroja nedôjde k vymazaniu nastavených staníc v pamäti. Opakujte postup nastavenia pre uloženie všetkých 

rozhlasových staníc. 
3.V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo PRESET/FOLDER UP (Predvoľby) (VPRED) a PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) 

pre vymazanie všetkých staníc z pamäte. 
 
Voľba rozhlasových staníc 
1. Stlačte tlačidlo PRESET/FOLDER (Predvoľby) (VPRED alebo VZAD) pre voľbu požadovanej stanice. 
2.Číslo uloženej stanice je zobrazené spolu so zodpovedajúcou frekvenciou. 
 
Anténa pre pásmo FM 
Pre lepší príjem nastavte polohu drôtovej FM antény. 
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OVLÁDANIE CD/MP3/WMA  
Prehrávanie kompaktných diskov (CD/MP3/WMA) 
1. Stlačte funkčné tlačidlo na prístroji pre voľbu režimu CD. 
2.Na prístroji alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE (Otvorenie/Zatvorenie dvierok CD mechaniky) pre 

otvorenie dvierok CD mechaniky. (F3) 
3.Vložte do prehrávača disk CD/MP3 a stlačte znovu tlačidlo OPEN/CLOSE (Otvorenie/Zatvorenie dvierok CD mechaniky). 

Prístroj načíta disk CD/MP3 automaticky. 
POZNÁMKA:(1)Tento prístroj prehráva disky CD, CD-R, CD-RW, MP3 a WMA. 
  (2)Je možné použiť aj 8 cm a viacoddielové (Multi Section) disky MP3. 
  (3)„Prenosová rýchlosť prehrávanie“ pre MP3 a WMA. (a). Prenosová rýchlosť MP3: 8 – 256 kbps. (b).  

Prenosová rýchlosť WMA: 8 – 192 kbps. 
  (4)„Načítanie max. 99 priečinkov a 999 stôp“. 
  (5)Ak nie je v prehrávači umiestnený disk alebo je jeho obsah nečitateľný, objaví sa na displeji oznámenie „NO  

DISC (ŽIADNY DISK)“. (F4) 
 

F3                                         F4 
 
 
 
Prehrávanie celých diskov CD/MP3/WMA 
- CD 
1.Vložte do prehrávača disk CD a prístroj automaticky načíta celkový počet priečinkov a zároveň aj celkový počet stôp. 
2.Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) a prístroj automaticky spustí prehrávanie prvej stopy na disku CD. (F5) 
3.Opäť stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) a začne blikať ukazovateľ času, ktorý uplynul od začiatku 

prehrávania. (F6) 
4.Opätovným stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) 

zvolíte ďalšiu stopu a stlačením a pridržaním tohto tlačidla sa posúvate v skladbe vpred alebo vzad. 
5.Opätovným stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) obnovíte prehrávanie. 
6.Pre zastavenie prehrávania stlačte na prístroji alebo diaľkovom ovládači tlačidlo STOP. 
 

F5                                           F6 
 
 
 
- MP3/WMA 
1.Vložte do prehrávača disk MP3/WMA a prístroj automaticky načíta celkový počet priečinkov a zároveň aj celkový počet stôp. 
2.Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) a prístroj automaticky spustí prehrávanie prvej stopy na disku CD. (F7) 
3.Opäť stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) a začne blikať ukazovateľ času, ktorý uplynul od začiatku 

prehrávania. (F8) 
4.Stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) zvolíte ďalšiu 

stopu. Stlačením a pridržaním tohto tlačidla sa posúvate v skladbe vpred alebo vzad. 
5.Opätovným stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) obnovíte prehrávanie. 
6.Stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) zvolíte ďalší 

súbor skladieb (album). 
7.Pre zastavenie prehrávania stlačte na prístroji alebo diaľkovom ovládači tlačidlo STOP. 
Poznámka: Ak prístroj riadne nefunguje, odpojte ho od zdroja napätia a potom opäť riadne pripojte. 
 
            F7                               F8 
 
 
 
 
OVLÁDANIE ID3 (na diaľkovom ovládači) 
V režime MP3/WMA 
1.Stlačte tlačidlo ID3/FM MONO/ST. pre sprístupnenie funkcie ID3. 
2.Ak disponuje súbor MP3/WMA „ID3 Tagmi“, automaticky sa začnú vyhľadávať informácie „NÁZOV TITULU“, „UMELEC“ a 

„NÁZOV ALBUMU“, ktoré sa zobrazia na displeji. 
3.Opäť stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači ID3/FM MONO/ST. Prístroj obnoví normálne prehrávanie. 
 
 
 
 
OVLÁDANIE USB/SD CARD  
V pohotovostnom režime 
1.Pripojte zariadenie USB alebo vložte pamäťovú kartu SD/MMC a stlačením tlačidla STANDBY (Pohotovostný režim) na 

prehrávači alebo diaľkovom ovládači prístroj zapnite. 
2.Stlačením funkčného tlačidla na prístroji (alebo diaľkovom ovládači) zvoľte režim USB alebo SD/MMC. Prístroj automaticky 

načíta celkový počet priečinkov a zároveň aj celkový počet stôp. (F9) 
3.Ak zariadenie USB obsahuje viac než jeden priečinok. 

a. Stlačte tlačidlo PRESET/FOLDER (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) pre výber 
jednotlivých priečinkov. 
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b. Stlačte tlačidlo SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) pre výber 
aktuálnej stopy v požadovanom priečinku. 

4.Ak súbor MP3 a WMA disponuje „ID3 Tagmi“. 
a.Počas prehrávania MP3 alebo WMA. Stlačte tlačidlo ID3/MO. /ST. Na displeji sa zobrazí „ID3 ON (ID3 Tagy zapnuté)“ a 

potom sa spustí vyhľadávanie informácií (64 písmen) „NÁZOV TITULU“, „UMELEC“ alebo „NÁZOV ALBUMU“ a výsledok 
hľadania sa na displeji kontinuálne zobrazuje pohybom zľava doprava. 

b. Znovu stlačte tlačidlo ID3/MO. /ST. Na displeji sa zobrazí „ID3 OFF (ID3 Tagy vypnuté)“ a prehrávanie bude prebiehať 
normálne. 

Poznámka: 1.Prístroj v tomto režime prehráva iba súbory MP3 a WMA. 
 2.Tento prístroj podporuje väčšinu USB zariadení. Pamäťová kapacita max. 32 GB. Ak prístroj neprečíta  

pamäťové zariadenie, použite iné. 
 3.Podporuje verziu USB 1.1 a 2.0. 
 4.Nepodporuje pamäťové karty „MMC Dual Voltage“ a „MMC Plus“. 
 5.Prístroj nepodporuje súbory WMA s ochranou „DRM“. 
 
                                       F9 
 
 
 
Prehrávanie celého flash disku 
1.Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza). Začne prehrávanie prvej stopy. Displej zobrazuje 

aktuálne číslo stopy a uplynulý čas prehrávania. (F10) 
2.Prehrávanie prerušíte stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza). Začne blikať ukazovateľ času, ktorý uplynul od 

začiatku prehrávania. (F11) 
3.Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza). 
4.Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP. 
Poznámka: Zariadenie USB alebo kartu SD musíte k prístroju pripájať výhradne v pohotovostnom režime, aby sa zabránilo ich 

poškodeniu. 
 

F10                              F11 
 
 
 
 
OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE 
- CD 
1.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) raz, zobrazí sa na displeji REPEAT (Opakovať). Prístroj bude opakovane 

prehrávať aktuálnu stopu. (F12) 
2.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) dvakrát, zobrazí sa na displeji REPEAT ALL (Opakovať všetko). Prístroj bude 

opakovane prehrávať všetky stopy. (F13) 
3.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) trikrát, funkcia opakovania sa zruší. 
 

F12                                       F13 
 
 
 
 
- MP3/WMA 
1. Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) raz, zobrazí sa na displeji REPEAT (Opakovať). Prístroj bude opakovane 

prehrávať aktuálnu stopu. (F14) 
2.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) dvakrát, zobrazí sa na displeji REPEAT ALL (Opakovať všetko). Prístroj bude 

opakovane prehrávať všetky stopy. (F15) 
3.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) trikrát, zobrazí sa na displeji REPEAT ALBUM (Opakovať album). Prístroj bude 

opakovane prehrávať aktuálny album. (F16) 
4.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) štyrikrát, funkcia opakovania sa zruší. 
 
 F14                          F15                          F16 
 
 
 
NÁHODNÉ PREHRÁVANIE (na diaľkovom ovládači) 
1.Ak stlačíte tlačidlo RANDOM (Náhodné prehrávanie) raz, zobrazí sa na displeji RANDOM (Náhodné prehrávanie). (F17) 
2.Opätovným stlačením tlačidla RANDOM (Náhodné prehrávanie) obnovíte normálne prehrávanie. 
 
INTRO PREHRÁVANIE (na diaľkovom ovládači) 
1.Ak stlačíte tlačidlo INTRO (Prehrávanie úvodu skladieb) raz, zobrazí sa na displeji INTRO (Prehrávanie úvodu skladieb). 

Prístroj bude prehrávať prvých 10 sekúnd z každej stopy. (F18) 
2.Stlačte tlačidlo INTRO (Prehrávanie úvodu skladieb) dvakrát a obnovíte normálne prehrávanie. 
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F17                                    F18 
 
 
 

REŽIM PROGRAMU 
Používateľ môže naprogramovať až 32 stôp v režime CD alebo 64 stôp v režime MP3/WMA/USB/SD CARD, a to v 
akomkoľvek poradí. Programovací režim je aktivovaný v režime zastavenia. 
 
1.Prehrávanie v naprogramovanom poradí 
- CD 
1) Stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ. a prejdite do režimu PROGRAM. (F19) 
2)Stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) zmeníte číslo 

stopy. 
3)Stlačením tlačidla MEM/C-ADJ. číslo stopy potvrdíte. 
 
- MP3/WMA/USB/SD CARD 
1)Stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ. a prejdite do režimu PROGRAM. Bliká číslo albumu. (F20) 
2)Stlačením tlačidla PRESET/FOLDER (Predvoľby) zmeníte číslo albumu. 
3)Stlačte tlačidlo MEM/C-ADJ.; bliká číslo stopy. (F21) 
4)Stlačením tlačidla SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Preskakovanie/Vyhľadávanie) (VPRED alebo VZAD) zmeníte číslo 

stopy. 
5)Stlačením tlačidla MEM/C-ADJ. číslo stopy potvrdíte. 
 
F19                                 F20                                  F21 
 
 
 
2. PREHRÁVANIE V NAPROGRAMOVANOM PORADÍ 
Na prístroji alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) a začne prehrávanie prvej stopy v 
naprogramovanom poradí. Po prehraní všetkých stôp sa na displeji prístroja zobrazí počet stôp a čas prehrávania 
CD/MP3/WMA. 
 
3. ZRUŠENIE PROGRAMU 
1. Stlačte tlačidlo STOP alebo vysuňte a znovu zasuňte zásobník CD a pamäť bude zmazaná. 
2.Nastavte nový program, ten súčasný bude zmazaný. 
 
Poznámka: V programovacom režime. 
1.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) raz, zobrazí sa na displeji indikátor REPEAT (Opakovať). Prístroj bude opakovane 

prehrávať aktuálnu stopu. 
2.Ak stlačíte tlačidlo REPEAT (Opakovanie) dvakrát, zobrazí sa na displeji REPEAT ALL (Opakovať všetko). Prístroj bude 

opakovane prehrávať všetky stopy. 
3.Stlačte znovu tlačidlo REPEAT (Opakovanie). Prístroj sa vráti do režimu normálneho prehrávania. 
 

PREHRÁVANIE AUX- IN  
Vstup AUX-IN je umiestnený na ľavej strane prístroja. Pomocou prepájacieho kábla stereo jack 3,5 mm pripojte 
audiozariadenie cez konektor LINE IN (linkový vstup). 
1.Opakovaným stlačením funkčného tlačidla na prístroji (alebo diaľkovom ovládači) zvoľte funkciu vstupu AUX-IN, pokým sa na 

displeji neobjaví indikátor AUX. 
2.Výstupnú úroveň zvuku nastavte stlačením tlačidla VOLUME (Hlasitosť) (+ alebo -). 
Poznámka: Kábel linkového vstupu nie je súčasťou balenia. 
 
NASTAVENIE STLMENIA ZVUKU (na diaľkovom ovládači) 
1.Hneď ako na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo MUTE (Stlmenie zvuku), začne blikať indikácia úrovne hlasitosti a 

audiovýstup sa dočasne zablokuje. (F22) 
2.Opätovným stlačením tlačidla MUTE (Stlmenie zvuku) sa úroveň hlasitosti a audiovýstup vrátia do normálneho stavu. 
 

F22 
 
  
 

POČÚVANIE HUDBY CEZ SLÚCHADLÁ 
Pripojte svoje slúchadlá (stereo jack 3,5 mm) ku konektoru na pravej strane prístroja. Zvuk pôjde cez slúchadlá, nie cez 
reproduktor. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
NAPÁJANIE: 230 V (striedavé napätie)-50 Hz 
VÝSTUPNÝ VÝKON: 4,5 W × 2 
ROZMERY PRÍSTROJA: 232(Š) × 89,5(H) × 186(V) mm 
ROZMERY REPRODUKTORA: 120(Š) × 80(H) × 186(V) mm 
ČISTÁ HMOTNOSŤ: 
RÁDIO 

2,0 kg 

VLNOVÝ ROZSAH: FM 87,5 – -108 MHz 
KOMPAKTNÝ DISK  
OPTICKÝ SNÍMAČ: 3-LÚČOVÝ LASER 
FREKVENČNÁ ODOZVA: 100 Hz – -16 kHz 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE SA MÔŽU MENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. 
Výstražné upozornenie ohľadom ventilácie: „Pri prevádzke prístroja sa presvedčte, že je zaistené dostatočné 
odvetrávanie.“ 
 
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 

 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie 
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre 
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych 
krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a 
elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych 
rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohl i  vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s 
odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z 
uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým 
odpadom. 
Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany   
životného prostredia miestneho (mestského č i obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo  
zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili. 
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