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Důležité bezpečnostní podmínky

PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ 
POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU 
A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

1. Důležité bezpečnostní podmínky

Symbol blesku umístěný v rámečku tvořeném 
rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na 
existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř 
přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může 

způsobit úraz elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku umístěný v rámečku tvořeném 
rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele 

na existenci důležitých pokynů pro obsluhu 
a údržbu (servis) v dokumentaci, který je součástí 

příslušenství přístroje.

– Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka, která musí zůstat z tohoto důvodu zůstat snadno dostupná.
– Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou 

(například vázy).
– Jako odpojovací zařízení se používá konektor přístroje, který musí z tohoto důvodu zůstat snadno dostupný.
– Pamatujte na to, abyste před odpojením napájecího kabelu ze zadní strany přístroje vždy nejprvo odpojili zástrčku ze 

síťové zásuvky.
– Na zařízení se nesmí umístit otevřený plamen, např. Hořící svíčka.

VAROVÁNÍ:
Abyste předešli nebezpeční vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Nikdy 
se nepokoušejte otevírat skříňku přístroje – uvnitř se nachází nebezpečné vysoké napětí, veškeré opravy přenechejte 
kvalifikovanému servisu.

1. Přečtěte si pokyny
 Všechny bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli přečíst předtím, než začnete váš přístroj používat. Bezpečnostní 

a provozní pokyny byste si měli uschovat pro pozdější použití. Měla by být dodržována všechna varování uvedená na 
výrobku a v návodu k obsluze. Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

2. Čištění
 Před čištěním odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve 

spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.

3. Příslušenství
 Používejte pouze výrobcem stanovené příslušenství, protože jiné než doporučené příslušenství může způsobit 

nebezpečí.

4. Voda a vlhkost
 Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody – například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádob na 

prádlo; v mokrém suterénu; nebo blízko bazénu apod.

5. Doplňky
 Neumisťujte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. Výrobek by mohl spadnout 

a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit. Používejte výrobek jen s vozíkem, 
podstavcem, stojanem nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodávaný společně s přístrojem. Jakákoliv 
montáž výrobku musí být prováděna podle pokynů výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené 
výrobcem.
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Důležité bezpečnostní podmínky

6. Odvětrávání
 Výřezy a otvory ve skříňce přístroje slouží k odvětrávání a zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti 

přehřátí – tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány umísťováním přístroje na 
postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru, jako 
je např. knihovna nebo polička, nebude-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce. Větrání nesmí 
být omezováno přikrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

7. Zdroje energie
 Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti 

parametry zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní energetickou společnost. 
Přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje napájení – viz návod k použití.

8. Uzemnění nebo polarizace
 Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka s jedním širším hrotem oproti 

ostatním). Tuto zástrčku je možno připojit do síťové zástrčky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní 
opatření. Pokud zástrčka zcela nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka stále nejde zasunout do 
vaší zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Neblokujte 
bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

9. Ochrana napájecího kabelu
 Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi 

nebyly umístěny žádné předměty – přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, zásuvkách 
a místech, které vystupují z přístroje.

10. Bouřka s blesky
 Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový 

napájecí kabel ze síťové zásuvky. Předejdete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny nebo 
rázů na napájecím vedení.

11. Přetížení
 Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru nebo 

úrazu elektrickým proudem.

12. Vniknutí předmětů a tekutiny
 Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož by se mohly dotknout bodů 

s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do 
tohoto přístroje nelijte tekutiny.

13. Poškození vyžadující opravu
 Za následujících podmínek odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servis:
 a)  Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
 b)   Pokud byla na přístroj vylita tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.
 c)  Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
 d)  Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty prvky, které jsou popsány 

v návodu k obsluze, jelikož nesprávné nastavení jiných prvků může mít za následek poškození a bude často 
vyžadovat rozsáhlou opravu kvalifikovaným technikem, pro obnovení normálního provozu přístroje.

 e)  Pokud vám přístroj spadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen.
 f)  Pokud přístroj vykazuje zřetelnou změnu chování, znamená to, že je vyžadována oprava.

14. Vysoká teplota
 Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, konvektory, kamna nebo podobná 

zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
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Popis přístroje

2. Popis přístroje

Přední panel

1.  Ovládání hlasitosti
2.  Tlačítko pro ladění v pásmu AM
3.  Tlačítko pro ladění v pásmu FM
4.  Tlačítko osvětlení

5.  Ovládání ladění
6.  FM anténa
7.  Kabel napájení

Zadní panel
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Ovládání / Technické specifikace

3. Ovládání

Připojení k napájení

Před zapnutím se ujistěte, že napětí ve vaší elektrické síti je shodné s hodnotou uvedenou na typovém štítku.
V zájmu vlastní bezpečnosti si pozorně přečtěte následující pokyny, a to ještě před prvním připojením tohoto zařízení k elektrické 
síti.
Chcete-li provozovat toto zařízení, připojte napájecí kabel (7) do zásuvky s napětím 230 V 50 Hz a zapněte jej otočením hlavním 
vypínačem / otočným ovladačem (1).

Ovládání rádia

1.  Pro zapnutí přístroje otočte ovladačem hlasitosti (1) ve směru hodinových ručiček.
2.  Vytáhněte anténu (6) pro pásmo FM. Pro optimalizaci FM příjmu otáčejte vodorovně rádio až do dosažení nejlepšího 

příjmu.
3.  Vyberte požadované rozhlasové pásmo: AM (2) nebo FM (3).
4.  Nalaďte požadovanou stanici knoflíkem ladění (5).
5.  Nastavte hlasitost otáčením ovladače VOLUME (1).
6.  Stiskněte tlačítko (4) pro přepnutí rozsahu osvětlení.

4. Technické specifikace
Napájení:  230 V ~ 50 Hz
Pásmo AM:  530 – 1 600 KHz
Pásmo FM:  87,5 – 108 MHz

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIK VIDACE POUŽIT ÝCH ELEKTRICK ÝCH A ELEKTRONICK ÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích 
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

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

Lik vidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na 
jejich změnu.

Adresa výrobce: FAST CR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Čeština je původní verze.
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Záruční podmínky

CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 
poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 
běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 
poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 
pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 
reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 
k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 
v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 
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