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DÔLEŽITÉ BEZPE NOSTNÉ INŠTRUKCIE

VAROVANIE

NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽ U 
A ZVÝŠENEJ VLHKOSTI, VYHNETE SA 
TAK ZVÝŠENÉMU RIZIKU POŽIARU A 

ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: PRI ODOBRATÍ KRYTU PRÍSTROJA 
(ALEBO JEHO ZADNEJ ASTI) HROZÍ NEBEZPE ENSTVO 
POŽIARU I ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI 
PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE ASTI, KTORÉ BY MOHOL 
OPRAVOVA  POUŽÍVATE . VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE 
KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM. 

Symbol blesku vnútri rovnostranného trojuholníka upozor uje používate a, že vnútri prístroja sú neizolované vodi e pod 
„nebezpe ným napätím“, ktoré je schopné spôsobi  osobám úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkri níka vnútri rovnostranného trojuholníka upozor uje používate a na dôležité inštrukcie v priloženej publikácii týkajúce 
sa prevádzky a údržby prístroja.

UPOZORNENIE: Aby ste výrobok používali správne, pre ítajte si pozorne návod na obsluhu a uchovajte ho pre prípad budúcej potreby. Ak bude prístroj 
vyžadova  opravu i údržbu, obrá te sa na autorizovaný servis.

UPOZORNENIE: V prípade nutnosti odobratia krytu, najprv vytiahnite vidlicu sie ového kábla prívodu zo zásuvky.

1. Pre ítajte si návod na obsluhu
Po vybalení výrobku si pozorne pre ítajte návod na obsluhu, dodržujte tu uvedené pokyny na ovládanie a alšie innosti.

2. Napájanie
Tento prístroj je možné pripoji  iba k zdroju zodpovedajúcemu údajom uvedeným na typovom štítku. Ak si nie ste istí parametrami vášho elektrického 
rozvodu, obrá te sa na svojho predajcu alebo miestne rozvodné závody. Pri výrobkoch napájaných pomocou batérií alebo iných zdrojoch získate potrebné 
informácie v návode na obsluhu.

3. Ventilácia
Otvory a výrezy na kryte prístroja slúžia na ventiláciu. Chráni prístroj pred prehrievaním a zais uje tak jeho správne fungovanie. Tieto otvory neblokujte 
ani neprekrývajte. Ventila né otvory neupchávajte položením prístroja na poste , gau , koberec alebo podobný povrch. Do knižnice, skrinky i iného 
obmedzeného priestoru je prístroj možné umiestni  iba v prípade, že je zaistená správna ventilácia a sú splnené podmienky stanovené výrobcom.

4. Vysoké teploty
Prístroj neumiest ujte do blízkosti vyhrievacích telies, kachie , krbov alebo iných zdrojov tepla (vrátane zosil ova ov). Na zariadenie sa nesmie umiestni  
otvorený plame , napr. horiaca svie ka.

5. Voda a vlhkos
Nepoužívajte tento prístroj blízko vody – napr. pri vani, kuchynskom dreze, vo vlhkej pivnici, pri bazéne a pod. Na prístroj nekla te nádoby (napr. vázy) 
naplnené vodou.

6. istenie
Pred istením vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové istiace prostriedky. Prístroj istite vlhkou handri kou.

7. Ochrana napájacích káblov
Káble umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo a aby neboli poškodzované predmetmi stojacimi nad nimi alebo ved a nich. Dávajte pozor obzvláš  na 
miesta, kde káble vychádzajú zo zásuviek, predlžovacích káblov a z prístroja.

8. Pre ažovanie
Nepre ažujte zásuvky, predlžovacie káble ani integrované spínané zásuvky, aby nehrozilo zvýšené nebezpe enstvo požiaru i úrazu elektrickým prúdom.

9. Búrka
Pred búrkou i dlhším obdobím, ke  prístroj nebudete používa , vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Zabránite tak jeho poškodeniu úderom blesku do 
elektrického vedenia alebo prepätiu.

10. Vniknutie predmetov a kvapalín
Nepokúšajte sa do prístroja zasúva  vetracími otvormi akéko vek predmety. V prípade, že by došlo ku kontaktu s niektorou as ou, ktorá je pod prúdom, 
alebo ku skratu, hrozilo by nebezpe enstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Zabrá te vniknutiu kvapaliny do prístroja.
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11. Pripojenie
Nepoužívajte spôsoby pripojenia, ktoré výrobca neodporú a, pretože by mohlo dôjs  k ohrozeniu zdravia a majetku. Zásuvka, do ktorej zasuniete 
napájací kábel striedavého prúdu alebo adaptér, musí by  ahko dosiahnute ná.

12. Príslušenstvo
Prístroj nekla te na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, poli ky i stol eky. V prípade pádu môže dôjs  k úrazu die a a i dospelej osoby a poškodeniu 
prístroja. Používajte iba vozíky, stojany, trojnožky a stol eky odporú ané výrobcom alebo dodávané ako príslušenstvo k výrobku. Pri pripev ovaní 
prístroja používajte iba originálne príslušenstvo a dodržujte pokyny výrobcu. S prístrojom umiestneným na vozíku pohybujte opatrne. V prípade rýchleho 
zastavenia, vynaloženia nadmernej sily alebo pohybu po nerovnom povrchu môže dôjs  k prevrhnutiu vozíka s prístrojom.

13. Za aženie
Na prístroj nešliapte a nekla te ažké predmety. Ak by taký predmet spadol, mohol by spôsobi  poranenie a poškodenie prístroja.

14. Pripájanie
Ak pripájate prístroj k inému zariadeniu, vypnite všetky prepojované zariadenia a odpojte ich od siete. Pred prepojovaním si pozorne pre ítajte návod 
k pripojovanému zariadeniu a postupujte pod a tu uvedených pokynov.

15. Hlasitos
Pred zapnutím prístroja nastavte hlasitos  na minimum. V prípade reprodukcie príliš hlasitého zvuku by mohlo dôjs  k poškodeniu vášho sluchu i 
reproduktorov.

16. Skreslenie zvuku
Nenechajte prístroj dlho reprodukova  skreslený zvuk. Mohlo by dôjs  k prehriatiu reproduktorov a následnému požiaru.

17. Slúchadlá 
Pri použití slúchadiel používajte rozumnú úrove  hlasitosti. Pri dlhodobom po úvaní pri nadmernej hlasitosti hrozí poškodenie sluchu. 

18. Platne
Nepoužívajte prasknuté, zdeformované alebo opravované platne. Môžu sa rozpadnú  a spôsobi  vážne poranenie i poškodenie prístroja.

19. Poškodenia vyžadujúce opravu
Ak dôjde k jednej z nasledujúcich situácií, odpojte prístroj od siete a prenechajte opravu kvaliÞ kovaným servisným pracovníkom:
a) bol poškodený napájací kábel alebo vidlica;
b) do prístroja spadol nejaký predmet alebo zatiekla kvapalina;
c) prístroj bol vystavený ú inkom daž a alebo vody;
d) pri obsluhe pod a návodu prístroj nefunguje normálne. Upravujte iba tie nastavenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Akéko vek iné nastavenie 

môže spôsobi  vážne poškodenie prístroja. Uvedenie zariadenia do prevádzky v takom prípade môže vyžadova  rozsiahly servisný zásah;
e) prístroj spadol, i bol akoko vek poškodený;
f) ak dochádza k výrazným zmenám vo fungovaní prístroja – v takom prípade je potrebné vyh ada  pomoc kvaliÞ kovaného servisu.

20. Opravy
Nepokúšajte sa prístroj sami opravova . Pri otvorení krytu vám hrozí úraz elektrickým prúdom a rad alších nebezpe enstiev. Všetky servisné zásahy 
prenechajte kvaliÞ kovaným technikom.

21. Náhradné diely
Ak je potrebné vymeni  akéko vek diely, dbajte na to, aby servisný technik použil bu  priamo originálne sú iastky, alebo také, ktoré sa s originálnymi vo 
všetkých parametroch zhodujú. Pri použití nevhodných dielov hrozí okrem iného nebezpe enstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

22. Bezpe nostná kontrola
Po dokon ení akéhoko vek servisného zásahu požiadajte technika o vykonanie kontroly, i prístroj správne funguje.
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1. POPIS PRÍSTROJA
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1. Základ a tuby gramofónu
2. Zámka tuby gramofónu
3. Konektor na pripojenie sie ového adaptéra
4. Konektor na pripojenie vonkajšej FM antény
5. Sie ový adaptér
6. Tuba gramofónu
7. Držiak tuby gramofónu
8. Adaptér na prehrávanie gramofónových platní vyžadujúcich 45 otá ok/minútu
9. Há ik na zaistenie tónového ramienka
10. Vreteno gramofónu
11. Tanier gramofónu
12. Ovláda  VOLUME – na zapnutie/vypnutie prístroja kombinovaný s nastavením hlasitosti
13. Reproduktor
14. Stupnica ladenia
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15. Ovláda  ladenia
16. Prepína  FUNCTION – na výber zdroja signálu
17. Prepína  BAND – na výber rozhlasového pásma (FM alebo AM)
18. LED PROGRAM – indikuje programovanie/prehrávanie skladieb z CD v poradí naprogramovanom užívate om 
19. Tla idlo PROGRAM – na naprogramovanie skladieb z CD na ich prehranie v poradí požadovanom užívate om
20. Tla idlo REPEAT – na výber požadovaného režimu opakovaného prehrávania
21. LED REPEAT – indikuje aktuálne používaný režim opakovaného prehrávania
22. Tla idlo B.SKIP – na preskok na za iatok aktuálne prehrávanej skladby, resp. predchádzajúcich skladieb na CD
23. LED displej – pre informáciu užívate a o aktuálnej funkcii / nastavení prístroja
24. Zásuvka na CD
25. Tla idlo F.SKIP – na preskok na za iatky nasledujúcich skladieb na CD
26. Tónové ramienko
27. Pá ka na zdvihnutie tónového ramienka
28. Prepína  na nastavenie otá ok gramofónovej platne
29. Držiak tónového ramienka
30. Tla idlo PLAY/PAUSE (USB/SD) – na za atie/prerušenie prehrávania USB pripojeného ku konektoru USB alebo pamä ovej karty SD vloženej do slotu
31. Tla idlo SKIP + – na preskok na za iatky nasledujúcich skladieb na USB/SD
32. Tla idlo SKIP – – na preskok na za iatok aktuálne prehrávanej skladby / predchádzajúcich skladieb na USB/SD
33. Tla idlo USB/SD – na výber média na prehrávanie
34. Slot na pamä ovú kartu SD
35. Konektor USB – na pripojenie USB k prístroju
36. Zelená LED ACC – bliká v priebehu prehrávania záznamu z externého zariadenia USB alebo z pamä ovej karty SD
37. LED ERR – svieti pri pokuse o za atie prehrávania zo zariadenia USB alebo pamä ovej karty SD, pokia  neboli vložené do prístroja, resp. pripojené 

k prístroju
38. Tla idlo OPEN/CLOSE – na otvorenie/uzatvorenie zásuvky na CD
39. Tla idlo PLAY/PAUSE – na za atie/prerušenie prehrávania CD
40. LED PLAY – indikuje prehrávanie CD
41. Tla idlo STOP – na zastavenie prehrávania CD

Zostavenie gramofónu

• Vyberte prístroj z prepravného kartónu.
• Z prístroja odoberte baliaci materiál a uložte ho až do jeho likvidácie mimo dosahu detí.
• Premiestnite prístroj na miesto jeho inštalácie.
• Odklopte kryt taniera gramofónu a odstrá te všetky plastové výlisky použité na zaistenie dielov gramofónu proti ich pohybu v priebehu prepravy 

a skladovania.
• Z ramienka gramofónu odoberte kryt hrotu vložky prenosky.
• Rozvi te drôtovú FM anténu. Po uvedení prístroja do prevádzky vyh adajte pre anténu miesto umož ujúce optimálny príjem požadovaných vysiela ov 

FM.
• Pod a obrázka 1 pretiahnite držiakom tuby kábel na pripojenie reproduktora.
• Pod a obrázka 2 pooto te tubou a jej držiakom.
• Pripojte kábel reproduktora – pozrite obrázok 3.
• K prístroju pripevnite tubu – pozrite obrázok 4 a zaistite ju dotiahnutím zámky tuby – pozrite obrázok 5.

Napájanie prístroja

Na napájanie prístroja sa používa sie ový adaptér dodávaný s prístrojom.
• Rozvi te kábel sie ového adaptéra.
• Vložte sie ový adaptér do sie ovej zásuvky.
• Konektor kábla sie ového adaptéra pripojte ku konektoru na pripojenie sie ového adaptéra na zadnej strane prístroja.

Sencor STT 018TUBE 7j.indb   4 8.4.2012   19:07:30



SK-5

2. POUŽITIE GRAMOFÓNU
• Zapnite prístroj – otá aním ovláda a hlasitosti VOLUME v smere pohybu hodinových ru i iek bude po prekonaní oporu aretácie (indikované po ute ným 

klapnutím) prístroj zapnutý, alším otá aním regulátorom sa bude postupne zvyšova  hlasitos .
• Prepína om FUNCTION vyberte režim PHONO.
• Prepnite prepína  SPEED CONTROL do polohy zodpovedajúcej po tu otá ok/minútu uvedených na gramofónovej platni, ktorú chcete prehra  (33 1/3 / 

45 alebo 78 otá ok/minútu).
• Na tanier gramofónu položte gramofónovú plat u. Ak budete prehráva  gramofónovú plat u s ve kým stredovým otvorom (spravidla tzv. „singly“ 

vyžadujúce 45 ot./min.) nasa te na vreteno taniera adaptér z príslušenstva prístroja.
• Pá kou CUE LEVER zdvihnite ramienko. Pohybom ramienka doprava bude po po ute nom klapnutí zapnuté otá anie taniera.
• Premiestnite ramienko nad medzeru pred záznamom skladby, ktorú chcete prehra  a opatrne spustite ramienko na plat u – za ne sa prehrávanie.
• Po prehraní všetkých skladieb z platne bude otá anie platne zastavené a ramienko sa zdvihne nad plat u.
• Pá kou CUE LEVER premiestnite ramienko do pokojovej polohy.
• Na vypnutie prístroja otá ajte ovláda om VOLUME proti smeru pohybu hodinových ru i iek – bude sa tak postupne znižova  hlasitos . Po po ute nom 

prekonaní odporu aretácie bude prístroj vypnutý.

3. PRÍJEM ROZHLASU
• Zapnite prístroj – otá aním ovláda a hlasitosti VOLUME v smere pohybu hodinových ru i iek bude po prekonaní oporu aretácie (indikované po ute ným 

klapnutím) prístroj zapnutý, alším otá aním regulátorom sa bude postupne zvyšova  hlasitos .
• Prepína om FUNCTION vyberte režim RADIO.
• Ovláda om ladenia TUNING nala te požadovaný vysiela .
• Ovláda om hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú hlasitos .
• Na vypnutie prístroja otá ajte ovláda om VOLUME proti smeru pohybu hodinových ru i iek – bude sa tak postupne znižova  hlasitos . Po po ute nom 

prekonaní odporu aretácie bude prístroj vypnutý.

Na kvalitný príjem rozhlasu

• V rozhlasovom pásme FM prístroj používa drôtovú FM anténu pevne pripojenú k prístroju. Anténu rozvi te a na optimálny príjem požadovaných 
vysiela ov nájdite jej polohu. Pri požiadavke na kvalitný príjem FM rozhlasu použite vonkajšiu FM anténu – konektor anténového napája a pripojte 
k zásuvke na pripojenie FM antény vzadu na prístroji.

• V rozhlasovom pásme AM prístroj používa vstavanú feritovú anténu. Na optimálny príjem požadovaných vysiela ov je v tomto prípade nutné 
nasmerovanie (nato enie) celého prístroja.

4. PREHRÁVANIE Z USB / KARTY SD
Na prehranie súborov uložených na pamä ovej karte SD vloženej do prístroja alebo uložených v pamäti USB je možné aplikova  funkcie používané na 
prehranie CD. 

Prehranie súborov uložených na pamä ovej karte SD

• Vypnite prístroj.
• Do slotu na pamä ovú kartu zasu te pamä ovú kartu SD obsahujúcu záznam súborov MP3. 
• Zapnite prístroj.
• Ovláda om hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú hlasitos .
• Prepína om FUNCTION vyberte režim USB/SD.
• Na za atie prehrávania stla te tla idlo PLAY/PAUSE (USB/SD), v priebehu prehrávania na prístroji bliká zelená LED ACC. alším stla ením tla idla bude 

prehrávanie prerušené.
• Na preskok na za iatky súborov v zázname vpred použite tla idlo SKIP + (USB/SD), na preskok na za iatky súborov vzad tla idlo SKIP – (USB/SD).

Prehranie súborov uložených v pamäti USB

• Vypnite prístroj a ku konektoru USB pripojte bez použitia kábla USB zariadenie (USB disk, prehráva  MP3 a pod.) so záznamami súborov MP3 
s kapacitou pamäte v rozsahu od 512 MB do 4 GB. Prístroj neumož uje prehrávanie súborov WMA.

• Zapnite prístroj.
• Ovláda om hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú hlasitos .
• Prepnite prepína  FUNCTION do polohy USB/SD.
• Tla idlom USB/SD prepnite na prehrávanie súborov MP3 z pripojeného USB.
• Na za atie prehrávania stla te tla idlo PLAY/PAUSE (USB/SD), v priebehu prehrávania na prístroji bliká zelená LED ACC. alším stla ením tla idla bude 

prehrávanie prerušené.
• Na preskok na za iatky súborov v zázname vpred použite tla idlo SKIP + (USB/SD), na preskok na za iatky súborov vzad tla idlo SKIP – (USB/SD).

Sencor STT 018TUBE 7j.indb   5 8.4.2012   19:07:30



SK-6

Poznámka:
• Prístrojom nie sú podporované zariadenia USB pripojené ku konektoru USB káblom USB. Okrem toho nie je podporované používanie rozbo ova ov 

(hubov). 
• Prístrojom je možné prehráva  súbory MP3 vyhovujúce nasledujúcim kritériám:

 – sú kompatibilné s formátom MPEG 1, 2 a 2,5;
 – boli vyhotovené rýchlos ou toku dát v rozsahu od 8 do 320 kb/s;
 – používajú systém súborov FAT16, resp. FAT32
 – vzorkovacie kmito ty 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 alebo 48 kHz.

• Pred pripojením/odpojením USB k/od tohto prístroja prístroj vypnite alebo prepnite na iný zdroj signálu.
• V priebehu prehrávania záznamu z pripojeného USB alebo v priebehu dátovej komunikácie medzi PC a USB nevypínajte prístroj alebo PC – riziko 

poškodenia dát. 
• Konektorom USB tohto prístroja nie je podporované pripojenie PC k prístroju.
• Pri pokuse o za atie prehrávania na prístroji, ku ktorému nie je pripojené USB, príp. do ktorého nebola vložená pamä ová karta SD, bude na prístroji 

blika  ervená LED ERR.
• Vzh adom na to, že USB/pamä ové karty SD vyrábajú mnohí výrobcovia rôznymi technológiami a z rôznych druhov materiálov nemôže by  zaru ená 

kompatibilita tohto prístroja so všetkými na trhu dostupnými USB/pamä ovými kartami. V prípade problémov skúste použi  USB/pamä ovú kartu SD iného 
výrobcu.

5. PREHRANIE CD
• Prepnite prepína  FUNCTION do polohy CD.
• Stla te tla idlo OPEN/CLOSE – z prístroja bude vysunutá zásuvka na disk.
• Do zásuvky vložte CD a alším stla ením tla idla OPEN/CLOSE zásuvku uzavrite.
• Za ne sa vyhodnocovanie vloženého disku, po jeho ukon ení bude na displeji zobrazený údaj ozna ujúci celkový po et skladieb na vloženom disku. Údaj 

00 znamená, že do prehráva a nebol vložený disk.
• Na za atie prehrávania disku stla te tla idlo PLAY/PAUSE – za ne sa skladbou . 1. Po jej prehraní sa postupne prehrajú všetky nasledujúce skladby 

z disku, prehraním poslednej skladby sa prehrávanie disku ukon í a na displeji sa opä  zobrazí údaj ozna ujúci celkový po et skladieb v zázname na 
disku.
V priebehu prehrávania svieti na displeji symbol B.

• Tla idlom PLAY/PAUSE v priebehu prehrávania disku sa prehrávanie preruší, na displeji za ne blika  symbol B. Na pokra ovanie v prerušenom 
prehrávaní znovu stla te toto tla idlo.

• Na ukon enie prehrávania disku pred prehraním poslednej skladby stla te tla idlo STOP – na displeji sa rozsvieti údaj ozna ujúci celkový po et skladieb 
v zázname na disku a sú asne zhasne symbol B.

Preskok na za iatky skladieb / vyh adávanie požadovaného miesta v zázname

• Stla ením tla idla F.SKIP v priebehu prehrávania alebo jeho prerušenia prehráva  presko í na za iatok nasledujúcej skladby, na displeji bude zobrazené 
jej íslo. Ak sa prehráva disk, za ne sa prehrávanie. Opakovaným stla ením tla idla postupne presko íte na za iatky nasledujúcich skladieb.

• Stla ením tla idla B.SKIP v priebehu prehrávania alebo jeho prerušenia prehráva  presko í na za iatok aktuálne prehrávanej skladby. alším stla ením 
tla idla prehráva  presko í na za iatok predchádzajúcej skladby, na displeji bude zobrazené jej íslo. Ak sa prehráva disk, za ne sa prehrávanie. 
Opakovaným stla ením tla idla postupne presko íte na za iatky predchádzajúcich skladieb.

• Trvalým stla ením tla idla F.SKIP alebo B.SKIP v priebehu prehrávania sa za ne vyh adávanie požadovaného miesta v zázname na disku vpred alebo 
vzad (pod a použitého tla idla). Vyh adávanie prebieha zvýšenou rýchlos ou a pri trochu zníženej hlasitosti (vzh adom na normálne prehrávanie). 
Uvo nením tla idla bude z vyh adaného miesta prehrávanie disku pokra ova .

Opakované prehrávanie

• Na opakované prehrávanie skladby vyberte skladbu, ktorú chcete prehráva  opakovane, a stla te tla idlo PLAY. Po za atí prehrávania skladby stla te 
tla idlo REPEAT – na displeji za ne blika  indikátor opakovaného prehrávania a skladba sa bude prehráva  opakovane.

• Na opakované prehrávanie disku stla te tla idlo PLAY a po za atí prehrávania dvakrát stla te tla idlo REPEAT – na displeji sa rozsvieti indikátor 
opakovaného prehrávania a disk sa bude prehráva  opakovane.

• Na zrušenie opakovaného prehrávania opakovane stla te tla idlo REPEAT, kým indikátor tla idla REPEAT nezhasne.

Programové prehrávanie

Prehráva  umož uje naprogramovanie až 20 skladieb z CD na ich prehranie v poradí požadovanom užívate om. Pri programovaní postupujte pod a 
nasledujúcich pokynov: 
1. Prepnite prepína  FUNCTION do polohy CD a do prehráva a vložte disk. Ak sa prehráva disk, ukon ite tla idlom STOP jeho prehrávanie.
2. Stla te tla idlo PROGRAM – na displeji bude zobrazený údaj 01 a sú asne za ne blika  indikátor PROGRAM.
3. Tla idlami F.SKIP alebo B.SKIP vyberte skladbu, ktorú chcete vloži  do programu, potvr te tla idlom PROGRAM. Vybraná skladba bude vložená do 

programu a údaj 01 bude na displeji zmenený na údaj 02.
4. Opakovaním krokov . 2 a 3 vložte do programu alšie skladby (max. 20).
5. Na prehranie programu stla te tla idlo PLAY/PAUSE – na displeji sa rozsvieti údaj PROG a za ne sa prehrávanie prvej skladby vloženej do programu. 

Prehraním poslednej naprogramovanej skladby bude prehrávanie ukon ené.
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Vymazanie programu
 – v priebehu prehrávania 2-krát stla te tla idlo STOP; alebo
 – po ukon ení prehrávania programu stla te tla idlo STOP; alebo
 – stla ením tla idla OPEN/CLOSE otvorte zásuvku na disk.

TECHNICKÉ ÚDAJE

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

Konektor USB vysokorýchlostný USB 2.0 na pripojenie externého pamä ového komponentu USB s kapacitou pamäte 512 MB až 4 GB 
naformátovanej pre systém súborov FAT16 alebo FAT32

Príkon 18 W

Napájanie sie ovým adaptérom 100 – 240 V~, 50/60 Hz,
výstup 12 V= / 1,2 A

Antény  – drôtová FM anténa, možnos  pripojenia vonkajšej FM antény;
 – na príjem AM rozhlasu sa používa do prístroja vstavaná feritová anténa

Reproduktory 2 ks reproduktorov s priemerom 4" (cca 10 cm)
2 ks ½" výškových reproduktorov

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.
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POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto ur ené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú by  pridané do 
bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na ur ené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vráti  svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachova  cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a udské zdravie, o by mohli by  dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. alšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu 
alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by  v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidova  elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávate a.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidova , vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od 
miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpe nosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špeciÞ káciách sa môžu meni  bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

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