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D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE

VAROVÁNÍ

NEVYSTAVUJTE P ÍSTROJ DEŠTI 
A ZVÝŠENÉ VLHKOSTI, VYHNETE SE  

TAK ZVÝŠENÉMU RIZIKU POŽÁRU 
A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

UPOZORN NÍ: P I SEJMUTÍ KRYTU P ÍSTROJE (NEBO 
JEHO ZADNÍ ÁSTI) HROZÍ NEBEZPE Í POŽÁRU I ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT  P ÍSTROJE NEJSOU 
ŽÁDNÉ ÁSTI, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT UŽIVATEL. 
VEŠKERÉ OPRAVY P ENECHTE KVALIFIKOVANÝM 
SERVISNÍM TECHNIK M. 

Symbol blesku uvnit  rovnostranného trojúhelníku upozor uje uživatele, že uvnit  p ístroje jsou neizolované vodi e pod 
„nebezpe ným nap tím“, které je schopné zp sobit osobám úraz elektrickým proudem.

Symbol vyk i níku uvnit  rovnostranného trojúhelníku upozor uje uživatele na d ležité instrukce v p iložené publikaci týkající se 
provozu a údržby p ístroje.

UPOZORN NÍ: Abyste výrobek používali správn , p e tete si pe liv  návod k obsluze a uchovejte jej pro p ípad budoucí pot eby. Pokud bude p ístroj bude 
vyžadovat opravu i údržbu, obra te se na autorizovaný servis.

UPOZORN NÍ: V p ípad  nutnosti sejmutí krytu, nejprve vytáhn te vidlici sí ového kabelu p ívodu ze zásuvky.

1. P e t te si návod k obsluze
Po vybalení výrobku si pozorn  p e t te návod k obsluze, dodržujte zde uvedené pokyny k ovládání a dalším innostem. 

2. Napájení
Tento p ístroj lze p ipojit pouze ke zdroji odpovídajícímu údaj m uvedeným na typovém štítku. Nejste-li si jisti parametry Vašeho elektrického rozvodu, 
obra te se na svého prodejce nebo místní rozvodné závody. U výrobk  napájených pomocí baterií nebo jiných zdroj  získáte pot ebné informace 
v návodu k obsluze.

3. Ventilace
Otvory a vý ezy na krytu p ístroje slouží k ventilaci. Chrání p ístroj p ed p eh íváním a zajiš uje tak jeho správné fungování. Tyto otvory neblokujte 
ani nep ekrývejte. Ventila ní otvory neucpávejte položením p ístroje na postel, gau , koberec nebo podobný povrch. Do knihovny, sk í ky i jiného 
omezeného prostoru je p ístroj možné umístit pouze v p ípad , že je zajišt na správná ventilace a jsou spln ny podmínky stanovené výrobcem.

4. Vysoké teploty
P ístroj neumis ujte do blízkosti topných t les, kamen, krb  nebo jiných zdroj  tepla (v etn  zesilova ). Na za ízení se nesmí umístit otev ený plamen, 
nap . ho ící sví ka.

5. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento p ístroj blízko vody – nap . u vany, kuchy ského d ezu, ve vlhkém sklep , u bazénu apod. Na p ístroj nepokládejte nádoby (nap . 
vázy) napln né vodou.

6. išt ní
P ed išt ním vytáhn te vidlici ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové istící prost edky. P ístroj ist te vlhkým had íkem. 

7. Ochrana napájecích kabel
Kabely umíst te tak, aby se po nich nechodilo a aby nebyly poškozovány p edm ty stojícím nad nimi nebo vedle nich. Dávejte pozor zvlášt  na místa, 
kde kabely vycházejí ze zásuvek, prodlužovacích kabel  a z p ístroje.

8. P et žování
Nep et žujte zásuvky, prodlužovací kabely ani integrované spínané zásuvky, aby nehrozilo zvýšené nebezpe í požáru i úrazu elektrickým proudem.

9. Bou ka
P ed bou kou i delším obdobím, kdy p ístroj nebudete používat, vytáhn te vidlici ze zásuvky. Zabráníte tak jeho poškození úderem blesku do 
elektrického vedení nebo p ep tí.

10. Vniknutí p edm t  a kapalin
Nepokoušejte se do p ístroje zasunovat v tracími otvory jakékoli p edm ty. V p ípad , že by došlo ke kontaktu s n kterou ástí, které je pod proudem, 
nebo ke zkratu, hrozilo by nebezpe í požáru a úrazu elektrickým proudem. Zabra te vniknutí kapaliny do p ístroje.
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11. P ipojení
Nepoužívejte zp soby p ipojení, které výrobce nedoporu uje, nebo  by mohlo dojít k ohrožení zdraví a majetku. Zásuvka, do které zasunete napájecí 
kabel st ídavého proudu nebo adapter, musí být snadno dosažitelná.

12. P íslušenství
P ístroj nepokládejte na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, poli ky i stolky. V p ípad  pádu m že dojít k úrazu dít te i dosp lé osoby a poškození 
p ístroje. Používejte pouze vozíky, stojany, trojnožky a stolky doporu ené výrobcem nebo dodávané jako p íslušenství k výrobku. P i p ipev ování 
p ístroje používejte pouze originální p íslušenství a dodržujte pokyny výrobce. S p ístrojem umíst ným na vozíku pohybujte opatrn . V p ípad  rychlého 
zastavení, vynaložení nadm rné síly nebo pohybu po nerovném povrchu m že dojít k p evržení vozíku s p ístrojem.

13. Zatížení
Na p ístroj nešlapejte a nepokládejte t žké p edm ty. Pokud by takový p edm t spadl, mohl by zp sobit poran ní a poškození p ístroje.

14. P ipojování
P ipojujete-li p ístroj k jinému za ízení, vypn te všechna propojované za ízení a odpojte je od sít . P ed propojováním si pe liv  p e t te návod 
k p ipojovanému za ízení a postupujte podle zde uvedených pokyn . 

15. Hlasitost
P ed zapnutím p ístroje nastavte hlasitost na minimum. V p ípad  reprodukce p íliš hlasitého zvuku by mohlo dojít k poškození Vašeho sluchu i 
reproduktor . 

16. Zkreslení zvuku
Nenechte p ístroj dlouho reprodukovat zkreslený zvuk. Mohlo by dojít k p eh átí reproduktor  a následnému požáru.

17. Sluchátka 
P i použití sluchátek používejte rozumnou úrove  hlasitosti. P i dlouhodobém poslechu p i nadm rné hlasitosti hrozí poškození sluchu. 

18. Desky
Nepoužívejte prasklé, zdeformované nebo opravované desky. Mohou se rozpadnout a zp sobit vážné poran ní i poškození p ístroje.

19. Poškození vyžadující opravu
Pokud dojde k jedné z následujících situací, odpojte p ístroj od sít  a p enechejte opravu kvaliÞ kovanému servisním pracovník m:
a) byl poškozen napájecí kabel nebo vidlice;
b) do p ístroje spadl n jaké p edm t nebo zatekla kapalina;
c) p ístroj byl vystaven ú ink m dešt  nebo vody;
d) p i obsluze dle návodu p ístroj nefunguje normáln . Upravujte pouze ta nastavení, která jsou uvedena v návodu k obsluze. Jakékoli jiné nastavení 

m že zp sobit vážné poškození p ístroje. Uvedení za ízení do provozu v takovém p ípad  m že vyžadovat rozsáhlý servisní zásah;
e) p ístroj spadl i byl jakkoli poškozen;
f) pokud dochází k výrazným zm nám ve fungování p ístroje – v takovém p ípad  je t eba vyhledat pomoc kvaliÞ kovaného servisu.

20. Opravy
Nepokoušejte se p ístroj sami opravovat. P i otev ení krytu Vám hrozí úraz elektrickým proudem a ada dalších nebezpe í. Veškeré servisní zásahy 
p enechejte kvaliÞ kovaným technik m.

21. Náhradní díly
Pokud je pot eba vym nit jakékoli díly, dbejte na to, aby servisní technik použil bu  p ímo originální sou ástky, nebo takové, které se s originálními ve 
všech parametrech shodují. P i použití nevhodných díl  hrozí mimo jiné nebezpe í požáru a úrazu elektrickým proudem.

22. Bezpe nostní kontrola
Po dokon ení jakéhokoli servisního zásahu požádejte technika o provedení kontroly, zda p ístroj správn  funguje.
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1. POPIS P ÍSTROJE
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1. Základna tuby gramofonu
2. Zámek tuby gramofonu
3. Konektor pro p ipojení sí ového adaptéru
4. Konektor pro p ipojení venkovní FM antény
5. Sí ový adaptér
6. Tuba gramofonu
7. Držák tuby gramofonu
8. Adaptér pro p ehrávání gramofonových desek vyžadujících 45 otá ek / minutu
9. Há ek pro zajišt ní tónového raménka
10. V eteno gramofonu
11. Talí  gramofonu
12. Ovlada  VOLUME – pro zapnutí / vypnutí p ístroje kombinovaný s nastavením hlasitosti
13. Reproduktor
14. Stupnice lad ní
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15. Ovlada  lad ní
16. P epína  FUNCTION – pro výb r zdroje signálu
17. P epína  BAND – pro výb r rozhlasového pásma (FM nebo AM)
18. LED PROGRAM – indikuje programování / p ehrávání skladeb z CD v po adí naprogramovaném uživatelem 
19. Tla ítko PROGRAM – pro naprogramování skladeb z CD pro jejich p ehrání v po adí požadovaném uživatelem
20. Tla ítko REPEAT – pro výb r požadovaného režimu opakovaného p ehrávání
21. LED REPEAT – indikuje aktuáln  používaný režim opakovaného p ehrávání
22. Tla ítko B.SKIP – pro p eskok na za átek aktuáln  p ehrávané resp. p edcházejících skladeb na CD
23. LED displej – pro informaci uživatele o aktuální funkci / nastavení p ístroje
24. Zásuvka pro CD
25. Tla ítko F.SKIP – pro p eskok na za átky následujících skladeb na CD
26. Tónové raménko
27. Pá ka pro zvednutí tónového raménka
28. P epína  pro nastavení otá ek gramofonové desky
29. Držák tónového raménka
30. Tla ítko PLAY/PAUSE (USB/SD) – pro zahájení / p erušení p ehrávání USB p ipojeného ke konektoru USB nebo pam ové karty SD vložené do slotu
31. Tla ítko SKIP + – pro p eskok na za átky následujících skladeb na USB/SD
32. Tla ítko SKIP – – pro p eskok na za átek aktuáln  p ehrávané / p edcházejících skladeb na USB/SD
33. Tla ítko USB/SD – pro výb r média pro p ehrávání
34. Slot pro pam ovou kartu SD
35. Konektor USB – pro p ipojení USB k p ístroji
36. Zelená LED ACC – bliká v pr b hu p ehrávání záznamu z externího za ízení USB nebo z pam ové karty SD
37. LED ERR – svítí p i pokusu o zahájení p ehrávání USB nebo pam ové karty SD, pokud tyto nebyly vloženy do, resp. p ipojeny k p ístroji
38. Tla ítko OPEN/CLOSE – pro otev ení / uzav ení zásuvky pro CD
39. Tla ítko PLAY/PAUSE – pro zahájení / p erušení p ehrávání CD
40. LED PLAY – indikuje p ehrávání CD
41. Tla ítko STOP – pro zastavení p ehrávání CD

Sestavení gramofonu

• Vyjm te p ístroj z p epravního kartonu.
• Z p ístroje sejm te balicí materiál a uložte jej až do jeho likvidace mimo dosah d tí.
• P emíst te p ístroj na místo jeho instalace.
• Odklopte kryt talí e gramofonu a odstra te všechny plastové výlisky použité pro zajišt ní díl  gramofonu proti jejich pohybu v pr b hu p epravy 

a skladování.
• Z raménka gramofonu sejm te kryt hrotu vložky p enosky.
• Rozvi te drátovou FM anténu. Po uvedení p ístroje do provozu vyhledejte pro anténu místo, umož ující optimální p íjem požadovaných vysíla  FM.
• Podle obrázku 1 protáhn te držákem tuby kabel pro p ipojení reproduktoru.
• Podle obrázku 2 pooto te tubou a jejím držákem.
• P ipojte kabel reproduktoru – viz obrázek 3.
• K p ístroji p ipevn te tubu – viz obrázek 4 a zajist te ji dotažením zámku tuby – viz obrázek 5.

Napájení p ístroje

Pro napájení p ístroje je používán sí ový adaptér dodávaným s p ístrojem.
• Rozvi te kabel sí ového adaptéru.
• Vložte sí ový adaptér do sí ové zásuvky.
• Konektor kabelu sí ového adaptéru p ipojte ke konektoru pro p ipojení sí ového adaptéru na zadní stran  p ístroje.

Sencor STT 018TUBE 7j.indb   4 8.4.2012   19:07:28



CZ-5

2. POUŽITÍ GRAMOFONU
• Zapn te p ístroj – otá ením ovlada e hlasitosti VOLUME po sm ru pohybu hodinových ru i ek bude po p ekonání oporu aretace (indikováno slyšitelným 

klapnutím) p ístroj zapnut, dalším otá ením regulátorem bude postupn  zvyšována hlasitost.
• P epína em FUNCTION vyberte režim PHONO.
• P epn te p epína  SPEED CONTROL do polohy odpovídající po tu otá ek / minutu uvedených na gramofonové desce, kterou chcete p ehrát (33 1/3 / 45 

nebo 78 otá ek / minutu.
• Na talí  gramofonu položte gramofonovou desku. Pokud budete p ehrávat gramofonovou desku s velkým st edovým otvorem (zpravidla tzv. „singly“ 

vyžadující 45 ot./min.) nasa te na v eteno talí e adaptér z p íslušenství p ístroje.
• Pá kou CUE LEVER zvedn te raménko. Pohybem raménka doprava bude po slyšitelném klapnutí zapnuto otá ení talí e.
• P emíst te raménko nad mezeru p ed záznamem skladby, kterou chcete p ehrát a opatrn  spus te raménko na desku – bude zahájeno p ehrávání.
• Po p ehrání všech skladeb z desky bude otá ení desky zastaveno a raménko bude zvednuto nad desku.
• Pá kou CUE LEVER p emíst te raménko do klidové polohy.
• Pro vypnutí p ístroje otá ejte ovlada em VOLUME proti sm ru pohybu hodinových ru i ek – bude tak postupn  snižována hlasitost. Po slyšitelném 

p ekonání odporu aretace bude p ístroj vypnut.

3. P ÍJEM ROZHLASU
• Zapn te p ístroj – otá ením ovlada e hlasitosti VOLUME po sm ru pohybu hodinových ru i ek bude po p ekonání oporu aretace (indikováno slyšitelným 

klapnutím) p ístroj zapnut, dalším otá ením regulátorem bude postupn  zvyšována hlasitost.
• P epína em FUNCTION vyberte režim RADIO.
• Ovlada em lad ní TUNING nala te požadovaný vysíla .
• Ovlada em hlasitosti VOLUME nastavte požadovanou hlasitost.
• Pro vypnutí p ístroje otá ejte ovlada em VOLUME proti sm ru pohybu hodinových ru i ek – bude tak postupn  snižována hlasitost. Po slyšitelném 

p ekonání odporu aretace bude p ístroj vypnut.

Pro kvalitní p íjem rozhlasu

• V rozhlasovém pásmu FM p ístroj používá drátovou FM anténu pevn  p ipojenou k p ístroji. Anténu rozvi te a pro optimální p íjem požadovaných 
vysíla  vyhledejte její polohu. P i požadavku na kvalitní p íjem FM rozhlasu použijte venkovní FM anténu – konektor anténního napáje e p ipojte 
k zásuvce pro p ipojení FM antény vzadu na p ístroji.

• V rozhlasovém pásmu AM p ístroj používá vestav nou feritovou anténu. Pro optimální p íjem požadovaných vysíla  je v tomto p ípad  nutné 
nasm rování (nato ení) celého p ístroje.

4. P EHRÁVÁNÍ Z USB / KARTY SD
Pro p ehrání soubor  uložených na pam ové kart  SD vložené do p ístroje nebo uložených v pam ti USB lze aplikovat funkce používané pro p ehrání CD. 

P ehrání soubor  uložených na pam ové kart  SD

• Vypn te p ístroj.
• Do slotu pro pam ovou kartu zasu te pam ovou kartu SD obsahující záznam soubor  MP3. 
• Zapn te p ístroj.
• Ovlada em hlasitosti VOLUME nastavte požadovanou hlasitost.
• P epína em FUNCTION vyberte režim USB/SD.
• Pro zahájení p ehrávání stiskn te tla ítko PLAY/PAUSE (USB/SD), v pr b hu p ehrávání na p ístroji bliká zelená LED ACC. Dalším stisknutím tla ítka 

bude p ehrávání p erušeno.
• Pro p eskok na za átky soubor  v záznamu vp ed použijte tla ítko SKIP + (USB/SD), pro p eskok na za átky soubor  vzad tla ítko SKIP – (USB/SD).

P ehrání soubor  uložených v pam ti USB

• Vypn te p ístroj a ke konektoru USB p ipojte bez použití kabelu USB za ízení (USB disk, p ehráva  MP3 apod.) se záznamy soubor  MP3 s kapacitou 
pam ti v rozsahu od 512 MB do 4 GB. P ístroj neumož uje p ehrávání soubor  WMA.

• Zapn te p ístroj.
• Ovlada em hlasitosti VOLUME nastavte požadovanou hlasitost.
• P epn te p epína  FUNCTION do polohy USB/SD.
• Tla ítkem USB/SD p epn te na p ehrávání soubor  MP3 z p ipojeného USB.
• Pro zahájení p ehrávání stiskn te tla ítko PLAY/PAUSE (USB/SD), v pr b hu p ehrávání na p ístroji bliká zelená LED ACC. Dalším stisknutím tla ítka 

bude p ehrávání p erušeno.
• Pro p eskok na za átky soubor  v záznamu vp ed použijte tla ítko SKIP + (USB/SD), pro p eskok na za átky soubor  vzad tla ítko SKIP – (USB/SD).
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Poznámka:
• P ístrojem nejsou podporována USB p ipojená ke konektoru USB kabelem USB. Krom  toho není podporováno používání rozbo ova  (hub ). 
• P ístrojem lze p ehrávat soubory MP3 vyhovující následujícím kritériím:

 – jsou kompatibilní s formátem MPEG 1, 2 a 2.5;
 – byly po ízeny rychlostí toku dat v rozsahu od 8 do 320 kb/sek;
 – používají systém soubor  FAT16 resp. FAT32
 – vzorkovací kmito ty 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 nebo 48 kHz.

• P ed p ipojením / odpojením USB k / od tohoto p ístroje p ístroj vypn te nebo p epn te na jiný zdroj signálu.
• V pr b hu p ehrávání záznamu z p ipojeného USB nebo v pr b hu datové komunikace mezi PC a USB nevypínejte p ístroj nebo PC – riziko poškození 

dat. 
• Konektorem USB tohoto p ístroje není podporováno p ipojení PC k p ístroji.
• P i pokusu o zahájení p ehrávání u p ístroje, ke kterému není p ipojeno USB, pop . do kterého nebyla vložena pam ová karta SD, bude na p ístroji blikat 

ervená LED ERR.
• Vzhledem k tomu, že USB / pam ové karty SD jsou vyráb ny mnoha výrobci r znými technologiemi a z r zných druh  materiál  nem že být zaru ena 

kompatibilita tohoto p ístroje se všemi na trhu dostupnými USB / pam ovými kartami. V p ípad  problém  zkuste použít USB / pam ovou kartu SD 
jiného výrobce.

5. P EHRÁNÍ CD
• P epn te p epína  FUNCTION do polohy CD.
• Stiskn te tla ítko OPEN/CLOSE – z p ístroje bude vysunuta zásuvka pro disk.
• Do zásuvky vložte CD a dalším stisknutím tla ítka OPEN/CLOSE zásuvku uzav ete.
• Bude zahájeno vyhodnocování vloženého disku, po jeho ukon ení bude na displeji zobrazen údaj ozna ující celkový po et skladeb na vloženém disku. 

Údaj 00 znamená, že do p ehráva e nebyl vložen disk.
• Pro zahájení p ehrávání disku stiskn te tla ítko PLAY/PAUSE – bude zahájeno po ínaje skladbou . 1. Po jejím p ehrání budou postupn  p ehrány 

všechny následující skladby z disku, p ehráním poslední skladby bude p ehrávání disku ukon eno a na displeji bude op t zobrazen údaj ozna ující 
celkový po et skladeb v záznamu na disku.
V pr b hu p ehrávání svítí na displeji symbol B.

• Tla ítkem PLAY/PAUSE v pr b hu p ehrávání disku bude p ehrávání p erušeno, na displeji za ne blikat symbol B. Pro pokra ování v p erušeném 
p ehrávání znovu stiskn te toto tla ítko.

• Pro ukon ení p ehrávání disku p ed p ehráním poslední skladby stiskn te tla ítko STOP – na displeji se rozsvítí údaj ozna ující celkový po et skladeb 
v záznamu na disku a sou asn  zhasne symbol B.

P eskok na za átky skladeb / vyhledávání požadovaného místa v záznamu

• Stisknutím tla ítka F.SKIP v pr b hu p ehrávání nebo jeho p erušení p ehráva  p esko í na za átek následující skladby, na displeji bude zobrazeno její 
íslo. Pokud je p ehráván disk, bude zahájeno p ehrávání. Opakovaným stisknutím tla ítka postupn  p esko íte na za átky následujících skladeb.

• Stisknutím tla ítka B.SKIP v pr b hu p ehrávání nebo jeho p erušení p ehráva  p esko í na za átek aktuáln  p ehrávané skladby. Dalším stisknutím 
tla ítka p ehráva  p esko í na za átek p edcházející skladby, na displeji bude zobrazeno její íslo. Pokud je p ehráván disk, bude zahájeno p ehrávání. 
Opakovaným stisknutím tla ítka postupn  p esko íte na za átky p edcházejících skladeb.

• Trvalým stisknutím tla ítka F.SKIP nebo B.SKIP v pr b hu p ehrávání bude zahájeno vyhledávání požadovaného místa v záznamu na disku vp ed nebo 
vzad (podle použitého tla ítka). Vyhledávání probíhá zvýšenou rychlostí a p i pon kud snížené hlasitosti (vzhledem k normálnímu p ehrávání). 
Uvoln ním tla ítka bude z vyhledaného místa p ehrávání disku pokra ovat.

Opakované p ehrávání

• Pro opakované p ehrávání skladby vyberte skladbu, kterou chcete p ehrávat opakovan , a stiskn te tla ítko PLAY. Po zahájení p ehrávání skladby 
stiskn te tla ítko REPEAT – na displeji za ne blikat indikátor opakovaného p ehrávání a skladba bude p ehrávána opakovan .

• Pro opakované p ehrávání disku stiskn te tla ítko PLAY a po zahájení p ehrávání dvakrát stiskn te tla ítko REPEAT – na displeji se rozsvítí indikátor 
opakovaného p ehrávání a disk bude p ehráván opakovan .

• Pro zrušení opakovaného p ehrávání opakovan  stiskn te tla ítko REPEAT, dokud indikátor tla ítka REPEAT nezhasne.

Programové p ehrávání

P ehráva  umož uje naprogramování až 20 skladeb z CD pro jejich p ehrání v po adí požadovaném uživatelem. P i programování postupujte podle 
následujících pokyn : 
1. P epn te p epína  FUNCTION do polohy CD a do p ehráva e vložte disk. Pokud je p ehráván disk, ukon ete tla ítkem STOP jeho p ehrávání.
2. Stiskn te tla ítko PROGRAM – na displeji bude zobrazen údaj 01 a sou asn  za ne blikat indikátor PROGRAM.
3. Tla ítky F.SKIP nebo B.SKIP vyberte skladbu, kterou chcete vložit do programu, potvr te tla ítkem PROGRAM. Vybraná skladba bude vložena do 

programu a údaj 01 bude na displeji zm n n na údaj 02.
4. Opakováním krok  . 2 a 3 vložte do programu další skladby (max. 20).
5. Pro p ehrání programu stiskn te tla ítko PLAY/PAUSE – na displeji se rozsvítí údaj PROG a bude zahájeno p ehrávání první skladby, vložené do 

programu. P ehráním poslední naprogramované skladby bude p ehrávání ukon eno.
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CZ-7

Výmaz programu
 – v pr b hu p ehrávání 2krát stiskn te tla ítko STOP; nebo
 – po ukon ení p ehrávání programu stiskn te tla ítko STOP; nebo
 – stisknutím tla ítka OPEN/CLOSE otev ete zásuvku pro disk.

TECHNICKÉ ÚDAJE

P ijímané kmito ty AM: 530–1 600 kHz
FM: 87,5–108 MHz

Konektor USB vysokorychlostní USB 2.0 pro p ipojení externí pam ové komponenty USB s kapacitou pam ti 512 MB až 4 GB naformátované 
pro systém soubor  FAT16 nebo FAT32

P íkon 18 W

Napájení sí ovým adaptérem 100–240 V~, 50/60 Hz,
výstup 12 V= / 1,2 A

Antény  – drátová FM anténa, možnost p ipojení venkovní FM antény;
 – pro p íjem AM rozhlasu je používána do p ístroje vestav ná feritová anténa

Reproduktory 2 ks reproduktor  o pr m ru 4” (cca 10 cm)
2 ks ½” výškových reproduktor

Zm ny designu a technických údaj  vyhrazeny bez p edchozího oznámení.
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CZ-8

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo ur ené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických za ízení
Tento symbol na produktech anebo v pr vodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být p idány do 
b žného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov  a recyklaci p edejte tyto výrobky na ur ená sb rná místa. Alternativn  v n kterých 
zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích m žete vrátit své výrobky místnímu prodejci p i koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pom žete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad  na 
životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být d sledky nesprávné likvidace odpad . Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo 
nejbližšího sb rného místa.
P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními p edpisy ud leny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická za ízení, vyžádejte si pot ebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si pot ebné informace o správném zp sobu likvidace od 
místních ú ad  nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky sm rnic EU o elektromagnetické kompatibilit  a elektrické bezpe nosti.

Zm ny v textu, designu a technických speciÞ kací se mohou m nit bez p edchozího upozorn ní a vyhrazujeme si právo na jejich zm nu.

Copyright © 2012, Fast R, a.s. Revision 04/2012
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