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BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ 
TOHOTO DOMÁCÍHO MIKROSYSTÉMU 
S CD PŘEHRÁVAČEM. VYZNAČUJE SE 
POKROČILÝM DESIGNEM, MODERNÍM 
VZHLEDEM, VÝJIMEČNĚ BOHATÝM 
ZVUKEM A POUŽITÍM NEJNOVĚJŠÍCH 
TECHNOLOGIÍ. OVLÁDÁ SE POMOCÍ 
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝCH 
OVLADAČŮ.

1 Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla 
věnována maximální pozornost zejména 
bezpečnosti. Při jeho nesprávném 
používání však může dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru. Proto 
by měli uživatelé používat tento přístroj 
podle následujících pokynů.
Tento CD přehrávač používá polovodičovou 
jednotku a neobsahuje žádné části, které 
by mohli uživatelé sami vyměnit.
Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. V případě poškození přístroje 
prosím požádejte o opravu kvalifi kovaného 
servisního technika.

Napájení
Napájení tohoto přehrávače musí 
vyhovovat parametrům uvedeným na 
typovém štítku.

Odvětrávání
Větrací otvory na hlavním krytu slouží 
k ochraně tohoto CD přehrávače před 
přehřátím. Tyto větrací otvory neblokujte 
a nezakrývejte. Nepokládejte tento 
přehrávač na postel či pohovku.

Zdroj tepla
Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, 
jako jsou například kamna nebo přímé 
sluneční světlo.

Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém 
prostředí, jako jsou například koupelny, 
kuchyně, vlhké sklepení apod.

Čištění
Před čištěním prosím nejprve odpojte 
napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje 
tekuté čisticí prostředky nebo leptavé 
tekutiny - očistěte přístroj pouze jemným 
hadříkem.

Dvířka diskové mechaniky
Při uzavírání dvířek diskové mechaniky 
dávejte pozor, abyste si do nich nepřiskřípli 
prsty.

Těžké předměty
Nepokládejte na tento přístroj těžké 
předměty, jinak může dojít k poškození 
přístroje.

Připojení jiných zařízení
Před připojením jiných zařízení k tomuto 
CD přehrávači zajistěte, aby bylo odpojeno 
napájení.
Jinak může dojít k poškození zařízení 
nebo zranění uživatele.

Laserové záření
Pokud je otevřen kryt a CD přehrávač 
je zapnutý, nedívejte se na laser přímo 
nechráněným zrakem, jinak může dojít 
k vážnému poškození vašeho zraku.

Disk
Nepoužívejte disk, který je prasklý, 
zdeformovaný nebo opravovaný, aby 
nedošlo k poruše nebo zkrácení životnosti 
přístroje.

Porucha vyžadující opravu
Pokud nastane některý z následujících 
problémů, odpojte prosím napájení 
a kontaktujte kvalifi kovaného servisního 
technika.
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A.  Došlo k poškození napájecího kabelu 
nebo zástrčky.

B.  Do přístroje se dostaly tekutiny nebo 
jiné cizí předměty.

C.  Přístroj byl vystaven působení deště 
nebo vody.

D.  Pokud přístroj nefunguje, přestože jej 
ovládáte podle návodu, nemačkejte 
žádná jiná tlačítka než ta, která jsou 
uvedena v tomto návodu. Jinak může 
dojít k poškození přístroje a zvýšení 
náročnosti jeho opravy.

E.  Přístroj spadl z vysokého místa na 
zem.

F.  Zevnitř přístroje je cítit zápach 
spáleniny.

Údržba
Pokud nemáte technické znalosti potřebné 
pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte 
se jej sami opravit. Po otevření krytu 
přístroje hrozí nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem. V případě potřeby 
kontaktujte kvalifi kovaného servisního 
technika.

Výměna náhradních dílů
Pokud potřebujete vyměnit náhradní 
díly, požádejte servisního technika 
o výměnu za stejné modely náhradních 
dílů. V případě výměny za jiné modely 
náhradních dílů může dojít k vážné 
poruše, úrazu elektrickým proudem nebo 
zkrácení životnosti přístroje.

Bezpečnostní prohlídka
Po dokončení údržby požádejte servisního 
technika o provedení bezpečnostní 
kontroly na místě, abyste měli jistotu, že 
přístroj funguje bezpečně.

Poznámka: Před použitím tohoto 
přístroje si prosím pozorně přečtěte 
tuto příručku a dobře ji uschovejte pro 
pozdější použití.

Bezpečnostní opatření
1.  Při přenášení CD přehrávače 

používejte originální přepravní krabici 
a obalové materiály. Balení od 
výrobce představuje nejlepší způsob 
ochrany přehrávače před poškozením.

2.  Nepokládejte CD přehrávač do 
blízkosti těkavých látek a zabraňte 
dlouhodobému kontaktu tohoto 
přehrávače s pryžovými nebo 
plastovými produkty, které by mohly 
zanechat stopy na krytu přístroje.

3.  Po dlouhé době používání se může 
horní kryt a zadní panel zahřívat - toto 
je normální vlastnost, nikoli porucha.

4.  Pokud nebudete CD přehrávač 
používat, vyjměte z něj prosím disk, 
uzavřete diskovou mechaniku a pak 
vypněte napájení.

5.  Pokud jste CD přehrávač dlouhou 
dobu nepoužívali, mohou některá 
tlačítka přestat fungovat. Aby k tomuto 
jevu nedocházelo, doporučujeme vám 
přístroj občas použít nebo zajistit jeho 
ochranu před vlhkostí.

Bezpečnostní opatření pro umístění
Jestliže umístíte tento CD přehrávač vedle 
televizoru, rádia nebo videorekordéru, 
může dojít ke zkreslení zvuku. Proto 
udržujte CD přehrávač v dostatečné 
vzdálenosti od tohoto typu zařízení.

Bezpečnostní opatření pro čištění
1.  Čistěte přístroj jemným hadříkem
2.  Pro odstranění skvrn použijte hadřík 

s malým množstvím zředěného 
čisticího prostředku. Nepoužívejte 
prosím žádná rozpouštědla, jako 
například ředidla, benzínová 
rozpouštědla a těkavé látky, která by 
mohla poškodit kryt přehrávače.

3.  Při čištění CD přehrávače pomocí 
hadříku s chemickými látkami prosím 
postupujte podle pokynů k používání.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4 CZ

CZ

Copyright © Fast ČR, a. s.  09/2021

Poznámka: Čištění a seřizování vnitřních 
dílů musí být prováděno kvalifi kovanými 
servisními techniky, jinak může dojít 
k poškození přehrávače nebo zkrácení 
životnosti.

Bezpečnostní opatření pro používání disku
1.  Způsob uchopení disku: nedotýkejte 

se strany se záznamem

 
2.  Čištění disku: očistěte disk jemným 

hadříkem pohyby od středu disku 
směrem k jeho okrajům. Pokud byla 
kvalita obrazu nebo zvuku ovlivněna 
otisky prstů nebo prachem na disku, 
otřete disk navlhčeným hadříkem 
a pak suchým hadříkem. Nepoužívejte 
pro čištění disku toluen, čisticí 
prostředky nebo antistatické spreje, 
aby nedošlo k jeho poškození.

 
3.  Skladování disku: vložte disk do jeho 

obalu a nepokládejte jej do vlhkého 
nebo prašného prostředí nebo na 
místa, kam dopadá přímé sluneční 
světlo.

 
Bezpečnostní upozornění pro baterie
Pokud budete baterie používat 
nesprávným způsobem, může dojít 
k úniku elektrolytu nebo korozi baterií. 
Proto prosím postupujte správně podle 
následujících pokynů.
1.  Při vkládání baterií do dálkového 

ovladače dávejte pozor, abyste je 
vložili se správnou polaritou (plus 
a minus).

2.  Baterie nenabíjejte (nedobíjecí baterie), 
nerozebírejte a nevhazujte do ohně.

3.  Nepoužívejte společně různé typy 
baterií nebo nové baterie společně 
s vybitými.

4.  Nenechávejte v dálkovém ovladači 
poškozené nebo vybité baterie.

5.  Pokud nebudete dálkový ovladač delší 
dobu používat, vyjměte z něj baterie, 
aby nedošlo k jeho poškození únikem 
elektrolytu.

6.  Pokud dálkový ovladač nefunguje 
správně nebo dojde ke zkrácení 
dosahu, vyměňte baterie za nové.

7.  Pokud dojde k úniku elektrolytu 
z baterie, očistěte nejprve pouzdro 
baterie a pak vyměňte baterie za nové.

Pokyny k dálkovému ovladači
Pokud nebudete dálkový ovladač 
správně používat, bude příjem signálu CD 
přehrávačem nekvalitní nebo vůbec žádný. 
Proto jej prosím používejte správně podle 
následujících pokynů.
1.  Udržujte vysílací část dálkového 

ovladače mimo dosah intenzivního 
zdroje světla, jako je například 
sluneční světlo, aby nedošlo ke 
zhoršení nebo znemožnění příjmu.

2.  Namiřte dálkový ovladač na okno 
snímače na CD přehrávači.

3.  Neupouštějte dálkový ovladač na 
zem a nevystavujte jej intenzivním 
nárazům.

4.  Nedovolte, aby se do dálkového 
ovladače dostala voda nebo jiné 
tekutiny.

5.  Dálkový ovladač nerozebírejte.

Poznámka:
1.  Maximální vzdálenost mezi 

dálkovým ovladačem a CD 
přehrávačem je přibližně 7 metrů.

2.  Používejte dálkový ovladač pod 
úhlem max. 30 stupňů vůči oknu 
snímače.

3.  Vložte baterie do pouzdra pro 
baterie v dálkovém ovladači a pak 
jej používejte.
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Vlastnosti
Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku 
ještě před zahájením připojování 
a ovládání tohoto produktu. Uschovejte 
tuto příručku pro případné budoucí použití.
•  Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, 

CD-RW apod.
•  Obsahuje port USB.
•  Obsahuje funkci Bluetooth.
•  Dálkový ovladač s kompletní 

funkcionalitou.
•  FM stereo tuner rádia se systémem 

RDS.

Obsah balení
Uživatelská 
příručka

Dálkový 
ovladač

Baterie Anténa

User manual

TONE

Důležitá upozornění
•  Přečtěte si tuto uživatelskou příručku. 

Postupujte podle pokynů v této 
uživatelské příručce. 

•  Věnujte pozornost všem varováním.
•  Dodržujte všechny pokyny.
•  Používejte pouze příslušenství určené 

výrobcem.
•  Nestavte na zařízení zdroje 

otevřeného ohně, jako například hořící 
svíčky.

•  Používejte toto zařízení v mírném 
klimatickém pásmu.

•  Výrobce ani prodejce tohoto 
zařízení nenese v žádném případě 
odpovědnost za jakékoli přímé 
nebo nepřímé škody způsobené 
nedodržením pokynů pro instalaci, 
nastavení, používání, servis nebo 
čistění tohoto zařízení, uvedených 
v této uživatelské příručce.

•  Chraňte zařízení před převrhnutím, 
pádem na zem, nárazy, otřesy 
a vibracemi, vlhkostí a prachem.

•  Toto zařízení smí používat pouze 
děti odpovídajícího věku, které 
jsou informovány o správném 
a bezpečném používání tohoto 
zařízení.

•  Ponechte volné místo po všech 
stranách tohoto zařízení, nutné pro 
správnou cirkulaci vzduchu. Tím se 
odstraňuje teplo vytvářené během 
provozu. Zakrytí větracích otvorů 
v krytu tohoto zařízení zvyšuje 
nebezpečí přehřátí nebo poškození 
zařízení. Je nezbytné zajistit, aby 
nebyly větrací otvory blokovány 
například novinami, ubrusy, závěsy 
apod. Postupujte podle pokynů pro 
instalaci v této uživatelské příručce.

•  Neinstalujte toto zařízení na přímé 
sluneční světlo nebo do blízkosti 
zdrojů tepla, jako jsou například 
topná tělesa, výměníky tepla, 
kamna nebo jiná zařízení (včetně 
zesilovačů) generující teplo. Vysoké 
teploty značně zkracují životnost 
elektronických komponent v zařízení. 
Nepoužívejte a nenechávejte toto 
zařízení v blízkosti otevřeného ohně. 

•  Toto zařízení nesmí být vystaveno 
kapající nebo tekoucí vodě a je 
zakázáno na něj stavět objekty 
s vodou, jako například vázy. 
Chraňte toto zařízení před deštěm, 
vodními kapkami nebo stykem 
s jakoukoli tekutinou, a nenechávejte 
ani neinstalujte toto zařízení ve 
venkovním prostředí. Nepoužívejte 
toto zařízení ve venkovním prostředí. 
Pokud nebudete postupovat podle 
těchto pokynů, hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru.

•  Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti 
vody.

•  Chraňte zařízení před převrhnutím, 
pádem na zem, nárazy, otřesy 
a vibracemi, vlhkostí a prachem. 
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•  Pravidelně zařízení kontrolujte. Nikdy 
nepoužívejte poškozené zařízení. 

•  Toto zařízení je vybaveno speciálními 
pasivními zářiči zajišťujícími bohatý 
a přirozený zvuk i z malého zařízení 
a fungujícími podobně jako subwoofer. 
Nezakrývejte je a neblokujte jejich 
funkci.

Opravy a údržba
•  Aby nehrozilo nebezpečí zranění 

v důsledku úrazu elektrickým proudem 
nebo vzniku požáru, nevyjímejte toto 
zařízení z jeho krytu - uvnitř nejsou 
žádné díly, které byste mohli sami 
opravit nebo seřídit, aniž byste měli 
odpovídající vybavení a kvalifi kaci. 
Pokud toto zařízení vyžaduje seřízení 
nebo opravu, kontaktujte profesionální 
servisní středisko.

•  Pokud během provozu tohoto zařízení 
nastane jakákoli neobvyklá událost, 
například zřetelný zápach pálící se 
izolace nebo kouř vycházející ze 
zařízení, okamžitě zařízení vypněte, 
odpojte jej od zdroje energie 
a nepoužívejte jej, dokud nebudete 
mít k dispozici výsledky kontroly 
provedené techniky profesionálního 
servisního střediska.

•  Přenechte veškeré opravy 
kvalifi kovaným technikům. Opravy 
jsou nezbytné v případě, že bylo 
toto zařízení jakýmkoli způsobem 
poškozeno, například když bylo 
zařízení polito tekutinou, do zařízení 
se dostaly cizí předměty, zařízení bylo 
vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení 
nefunguje obvyklým způsobem nebo 
spadlo na zem.

•  Čistěte zařízení pouze suchým 
hadříkem. 

•  Pro čištění nepoužívejte benzín, 
ředidla nebo jakákoli jiná rozpouštědla, 
a nepoužívejte čisticí prostředky 
s brusným účinkem, drátěnku nebo 
houby s drátěnkou.
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2 Popis zařízení

Popis hlavní jednotky
1

2

3
4

5

6

7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

1 

 • Skok na předchozí stopu.
 • Vyhledávání ve stopě.
 • Vyhledávání FM stanic dozadu.
2  SOURCE (Zdroj)
 • Stiskněte pro otevření menu.
3  

 •  Spuštění nebo pozastavení 
přehrávání.

4 

 • Skok na další stopu.
 • Vyhledávání ve stopě.
 • Vyhledávání FM stanic dopředu.
5 

 •  Zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí 
do pohotovostního režimu.

6  AUX IN (Externí vstup)
 • Připojení externích audio zařízení.
7 
 • Připojení paměťových USB zařízení.
8  BASS (Basy)
  Otočte pro nastavení basů.
9  TREBLE (Výšky)
  Otočte pro nastavení výšek.
0 Obrazovka displeje
 • Zobrazení aktuálního stavu.

17 18 19

qa  SELECT (Výběr)
 •  Otočte pro navigaci v možnostech 

menu.
 •  Otočte pro jemné naladění 

frekvence v režimu FM.
 • Stiskněte pro potvrzení výběru.

qs   Ovladač VOL (Hlasitost) / MUTE 
(Ztlumení zvuku)

 • Otočte pro nastavení hlasitosti.
 •  Stiskněte pro ztlumení nebo 

obnovení zvuku.
qd  
 •  Otevření nebo uzavření CD 

mechaniky.
qf  
 • Zastavení přehrávání.
 • Smazání programu.
qg  PRESET (Předvolba)
 • Ukládání stanic rádia.
 •  Zobrazení seznamu stanic na 

předvolbách.
qh    MENU (Nabídka)
 •  V provozním režimu přístup k 

hlavnímu menu.
 •  Stiskněte a podržte pro zobrazení 

informací v režimu FM/DAB.
qj FM/DAB anténa
 • Konektor k připojení antény.
qk  Zdířka SPEAKER OUT (Výstup pro 

reproduktory)
ql Zdířka síťového napájecího kabelu
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Popis dálkového ovladače

1 

 •  Zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí 
do pohotovostního režimu.

2 MODE (Režim)
 •  Stiskněte pro otevření zdrojového 

režimu.
3 MENU (Nabídka)
 •  Stiskněte pro otevření menu.
4 

 • Skok na předchozí stopu.
 • Vyhledávání ve stopě.
 • Vyhledávání FM stanic dozadu.
5 SCAN (Prohledávání)
 • Automatické ukládání stanic rádia
6 EQ (Ekvalizér)
 •  Výběr přednastaveného zvukového 

efektu.
7 OK
 ()
 • Potvrzení výběru
 •  Stiskněte pro spuštění, pozastavení 

nebo obnovení

8  MUTE (Ztlumení zvuku)
 •  Ztlumení nebo obnovení zvuku.

9 
 •  Numerickou klávesnici používejte 

pro zadávání čísel.
0 PROG/FAV (Program/Oblíbené)
 •  Programování stop.
 •  Zobrazení seznamu stanic
 •  Ruční uložení stanice
qa  OPEN/CLOSE (Otevřít/Uzavřít)
 •  Otevření nebo uzavření CD 

mechaniky.
qs  SHUFFLE/REPEAT (Náhodné/

Opakované přehrávání)
 •  Stiskněte pro přepnutí do režimu 

náhodného přehrávání.
 •  Výběr režimu opakovaného 

přehrávání.
qd ALARM (Budík)
 • Nastavení časovače budíku.
qf 
 •  Zastavení přehrávání nebo smazání 

programu.
 •  Stiskněte pro aktivaci funkce 

párování v režimu Bluetooth nebo 
odpojení spárovaného zařízení.

qg 

 • Skok na další stopu.
 • Vyhledávání ve stopě.
 • Vyhledávání FM stanic dopředu.
qh VOL (Hlasitost)
 • Zvýšení hlasitosti
qj   SMĚROVÁ TLAČÍTKA (TLAČÍTKO 

DOLEVA/DOPRAVA/NAHORU/
DOLŮ)

 •  Navigace v možnostech menu.
 •  Úprava času
qk VOL (Hlasitost)
 •  Snížení hlasitosti.
ql INFO/INTRO (Informace/Úvod)
 •  Zobrazení informací o přehrávání.
 •  Během přehrávání stiskněte tlačítko 

INTRO pro přehrání prvních 10 
sekund každé stopy.
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3 Začínáme

Upozornění

•  Používání ovládacích prvků, seřizování přístroje 
nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny 
v tomto návodu, může mít za následek 
vystavení osob účinkům nebezpečného záření 
nebo jiné nebezpečné situace.

Vždy dodržujte pokyny uvedené v této 
kapitole, v uvedeném pořadí.

Připojení reprosoustav

Poznámka

•  Vložte odizolované části jednotlivých vodičů 
reprosoustav kompletně do zdířek.

•  Pro zajištění lepší kvality zvuku používejte pouze 
dodávané reprosoustavy.

1 Pro pravou reprosoustavu použijte 
zdířky v zadní části přístroje 
s označením „R“.

2 Vložte červený vodič do červené 
(+) zdířky a černý vodič do černé (-) 
zdířky.

3 Pro levou reprosoustavu použijte 
zdířky přístroje s označením „L“.

4 Zopakováním kroku 2 vložte vodiče 
levé reprosoustavy.

Připojení antény rádia
Před poslechem rádia připojte k tomuto 
přístroji FM / DAB anténu.

Připojení napájení
Upozornění

•  Před zapnutím zařízení se ujistěte, že napětí ve 
vaší rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému 
na typovém štítku přístroje.

•  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před 
připojením síťového napájecího kabelu se 
ujistěte, že je zástrčka pevně připevněna. Při 
odpojování síťového napájecího kabelu vždy 
uchopte jeho zástrčku; nikdy netahejte za 
samotný kabel.

•  Před připojením síťového napájecího kabelu 
zajistěte, aby byla provedena ostatní připojení.

Pro uvedení tohoto zařízení do provozu 
připojte napájecí kabel do napájecí 
zásuvky s napětím AC~ 100 - 240 V, 
50/60 Hz a zapněte jej stisknutím tlačítka 
STANDBY na předním panelu.

Příprava dálkového ovladače

Upozornění

•  Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu 
používat, vyjměte z něj baterie.

•  Baterie obsahují chemické látky a proto je při 
jejich likvidaci nutno postupovat podle předpisů.

Vložení baterií do dálkového ovladače:
1 Otevřete prostor pro baterie.
2 Vložte dodávané AAA baterie se 

správnou polaritou (+/-) podle značek 
polarity znázorněné pod krytem 
baterií.

3 Uzavřete prostor pro baterie.
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Počáteční nastavení
•  Po prvním zapnutí přístroje se na 

panelu displeje zobrazí [Setup wizard] 
(Průvodce nastavením). Pomocí 
následujících pokynů nastavte některé 
základní parametry.

  Aby bylo možno poslouchat 
internetové rádio, musíte nejprve 
nastavit Wi-Fi připojení. Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) je standard 
vytvořený sdružením Wi-Fi Alliance 
pro snadné vytvoření zabezpečené 
bezdrátové domácí sítě. Pokud váš 
bezdrátový router podporuje WPS, 
můžete rychle a bezpečně připojit 
rádio k routeru pomocí jedné ze 
dvou metod nastavení: Push Button 
Confi guration (PBC) nebo Personal 
Identifi cation Number (PIN). U routerů 
bez podpory WPS máte k dispozici 
další možnost pro připojení rádia 
k bezdrátovému routeru.

Poznámka

•  Před připojením k síti se důkladně seznamte se 
síťovým routerem.

•  Zajistěte, aby byla vaše domácí síť Wi-Fi 
povolena.

V prvním kroku budete vyzváni k výběru 
Jazyka do kterého bude přijímač 
nastaven. Vyberte otočením ovladače 
SELECT nebo šipkami na dálkovém 
ovladači požadovaný jazyk a potvrďte ho.

1 Po zobrazení [Setup wizard] (Průvodce 
nastavením) vyberte otočením 
ovladače SELECT možnost [YES] 
(Ano) pro spuštění nastavování. Pokud 
vyberete [NO] (Ne), budete požádáni 
o spuštění průvodce později.

2 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

   Zobrazí se [12/24 hour format] 
(Formát 12/24 hodin).

3 Otočením ovladače SELECT vyberte 
formát 12 nebo 24 hodin.

4 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

   Zobrazí se seznam automatických 
aktualizací

5 Zopakováním kroků 3 až 4 
vyberte, zda chcete u stanic rádia 
synchronizovat čas.

 •  [Update from DAB] (Aktualizovat 
z DAB): synchronizace času u DAB 
stanic.

 •  [Update from FM] (Aktualizovat 
z FM): synchronizace času u FM 
stanic.

 •  [Update from Network] (Aktualizovat 
ze sítě - internet): synchronizace 
času u stanic internetového rádia.

    Pokud vyberete [Update from 
Network] (Aktualizovat ze sítě), 
nastavte zopakováním kroků 
3 až 4 časové pásmo, a pak 
zopakováním kroků 3 až 4 
nastavte letní čas.

 •  [No update] (Neaktualizovat): 
deaktivace synchronizace času.

    Pokud vyberete [No update] 
(Neaktualizovat), nastavte datum 
a čas zopakováním kroků 3 až 4.

6 Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte 
[YES] (Ano) pro zachování připojení 
sítě.

7 Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte 
region Wlan.

   Rádio začne automaticky 
vyhledávat bezdrátové sítě.
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   Zobrazí se seznam dostupných sítí 
Wi-Fi.

8 Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte 
vaši síť Wi-Fi.

9 Stisknutím ovladače SELECT vyberte 
možnost pro připojení vašeho 
bezdrátového routeru.

 •  [Push Button]: vyberte tuto 
možnost, pokud váš bezdrátový 
router podporuje metodu nastavení 
WPS a PBC. Budete vyzváni 
k stisknutí tlačítka připojení na 
vašem routeru; pak stiskněte 
ovladač SELECT pro pokračování.

 •  [Pin] (PIN kód): vyberte tuto 
možnost, pokud váš bezdrátový 
router podporuje metodu nastavení 
WPS a PIN. Vaše rádio generuje 
8ciferné kódové číslo, které můžete 
zadat do routeru.

 •  [Skip WPS] (Přeskočit WPS): 
vyberte tuto možnost, pokud váš 
bezdrátový router nepodporuje 
WPS. Budete vyzváni k zadání klíče 
pro vaši síť Wi-Fi.

10 Podle pokynů na panelu displeje 
stiskněte tlačítko WPS nebo zadejte 
do vašeho bezdrátového routeru PIN 
kód nebo zadejte klíč pro připojení 
k vaší síti (zobrazené možnosti závisí 
na typu vaší sítě a použité ochraně 
sítě).

 •  Při zadávání klíče sítě vyberte znak 
otočením ovladače SELECT, a pak 
stiskněte ovladač SELECT pro 
potvrzení.

 •  Pro zrušení vyberte otočením 
ovladače SELECT možnost 
[CANCEL] (Zrušit).

 •  Pro potvrzení vaší volby vyberte 
otočením ovladače SELECT 
možnost [OK].

 •  Pro smazání položky vyberte 
otočením [BKSP].

 •  Pro ukončení stiskněte tlačítko .
    Po vytvoření připojení k síti se 

zobrazí [Connected] (Připojeno).
11 Po zobrazení zprávy [Setup wizard 

completed] (Průvodce nastavením 
dokončen) stiskněte tlačítko OK pro 
ukončení nastavování.

Tip

•  U některých Wi-Fi routerů budete možná 
muset pro Wi-Fi připojení podržet tlačítko WPS. 
Podrobnosti najdete v uživatelské příručce 
konkrétního routeru.

•  Pro opětovné spuštění průvodce nastavením 
vyberte menu [System settings] (Nastavení 
systému) > [Setup wizard] (Průvodce nastavením) 
(viz kapitola „Používání menu nastavení 
systému“).

Zapnutí
 • Stiskněte tlačítko .
    Rádio se přepne na naposledy 

vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu
 • Stiskněte znovu tlačítko .
    Rádio se přepne do 

pohotovostního režimu.
    Zobrazí se čas a datum (pokud 

jsou nastaveny).
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Poznámka

•  V případě, že je systém 15 minut nečinný, 
přepne se automaticky do pohotovostního 
režimu.

Menu Source (Zdroj)
  Stiskněte tlačítko  pro otevření menu 

s ikonou zdroje.

 1  Otočením ovladače SELECT 
vyberte ikonu zdroje.

 2  Stisknutím ovladače SELECT 
potvrďte výběr.

4  Poslech internetového 
rádia

Toto rádio umí prostřednictvím připojení 
k internetu přehrávat tisíce stanic rádia 
a podcastů z celého světa.

Upozornění: Seznam internetových stanic 
je v zařízení defi nován napevno a nelze jej 
měnit, uprovat nebo přidávat nové stanice.

Používání menu v režimu 
internetového rádia
Jakmile je vytvořeno připojení k internetu, 
zobrazí se v seznamu stanic seznam 
nalezených stanic. Vyberte některou 
z nich pro poslech.

1 Stiskněte tlačítko  Source a pak 
otočením ovladače SELECT vyberte 
režim [Internet radio] (Internetové 
rádio).
Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

   Rádio se začne připojovat 
k naposledy připojené síti a pak 
naladí naposledy poslouchanou 
stanici internetového rádia.

   Pokud nebylo připojení k síti 
předem nastaveno, spustí 
rádio automaticky vyhledávání 
bezdrátových sítí (viz část 
„Začínáme“ > „Počáteční nastavení“ 
nebo „Používání menu nastavení 
systému“ > „Úprava nastavení sítě“ 
pro vytvoření síťového připojení).

2 Stisknutím tlačítka ooo MENU 
otevřete menu.

3 Otočením ovladače SELECT 
procházejte možnosti menu:
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 •  [Last listened] (Naposledy 
poslouchané): Přepnutí na 
naposledy poslouchanou stanici.

 •  [Station list] (Seznam stanic): 
naladění jakýchkoli dostupných 
stanic internetového rádia.

 •  [System settings] (Nastavení 
systému): úprava nastavení 
systému (stejná možnost menu 
pro všechny provozní režimy. Viz 
kapitola „Používání menu nastavení 
systému“, kde najdete podrobnosti).

 •  [Main menu] (Hlavní menu): otevření 
hlavního menu (stejná možnost 
menu pro všechny provozní režimy. 
Viz kapitola „Používání hlavního 
menu“, kde najdete podrobnosti).

4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač 
SELECT.

5 Pokud je pod možností k dispozici 
vnořená možnost, zopakujte kroky 3 
až 4.

    Pro návrat do předchozího menu 
stiskněte tlačítko .

[Station list] (Seznam stanic)
 •  [Search] (Vyhledat): vyhledávání 

stanic internetového rádia. Pro 
vyhledávání otočte ovladačem 
SELECT a zadejte vyhledáním 
znaků klíčové slovo; pak stiskněte 
ovladač SELECT pro pokračování.

 •  [Location:] (Lokalita) procházení 
stanic internetového rádia podle 
lokality.

 •  [Popular] (Oblíbené): naladění 
nejoblíbenějších stanic na internetu.

 •  [Discover] (Najít): ladění pro 
vytvoření seznamu pro internetové 
rádio.

Ukládání stanic internetového rádia

Poznámka

•  Na předvolby můžete uložit maximálně 40 
stanic (sdíleno mezi internetovým rádiem 
a podcasty)

1  V režimu internetového rádia nalaďte 
stanici internetového rádia.

2  Stiskněte tlačítko  PRESET 
a podržte jej dvě sekundy.

   Zobrazí se seznam stanic na 
předvolbách.

3  Otočením ovladače SELECT vyberte 
číslo předvolby.

4  Stisknutím ovladače SELECT potvrďte.
   Zobrazí se zpráva [Preset stored] 

(Předvolba uložena).
   Stanice se uloží na vybranou pozici.

Výběr předvolby stanice internetového 
rádia
V režimu internetového rádia.
1 Stiskněte tlačítko  PRESET.
2 Otočením ovladače SELECT vyberte 

číslo.
3 Stisknutím ovladače SELECT potvrďte.

Zobrazení informací o internetovém 
rádiu
Během poslechu internetového rádia 
opakovaně stiskněte a podržte tlačítko 

 MENU pro procházení následujících 
informací (pokud jsou k dispozici):
  Jméno interpreta a název stopy
  Popis stanice
  Žánr a lokalita stanice
  Kodek a vzorkovací frekvence
  Vyrovnávací paměť přehrávání
  Datum
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Poznámka

•  Pokud během 15 sekund nestisknete žádné 
tlačítko, menu se ukončí.
Seznam stanic a vnořená menu se mohou čas 
od času změnit a mohou se také měnit podle 
lokality.

5 Poslech podcastů

1 Stiskněte tlačítko  Source 
a otočením ovladače SELECT vyberte 
režim [Podcasts] (Podcasty).

  Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

2 Stisknutím tlačítka  MENU otevřete 
menu.

3 Otočením ovladače SELECT 
procházejte možnosti menu:

4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač 
SELECT.

5 Pokud je pod možností k dispozici 
vnořená možnost, zopakujte kroky 3 
až 4.

  Pro návrat do předchozího menu 
stiskněte tlačítko .
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6 Poslech DAB rádia

Naladění stanic DAB rádia
Při prvním výběru režimu DAB rádia 
nebo v případě prázdného seznamu 
stanic spustí rádio automaticky plné 
prohledávání.
 •  Stiskněte tlačítko  Source 

a otočením ovladače SELECT 
vyberte režim [DAB radio] (DAB 
rádio).

   Stisknutím ovladače SELECT 
proveďte potvrzení.

     Zobrazí se zpráva [Scanning] 
(Prohledávání).

     Rádio prohledá a automaticky 
uloží všechny dostupné stanice 
DAB rádia, a pak zobrazí 
naladěné stanice.

     Seznam stanic se uloží do rádia. 
Při dalším zapnutí rádia se 
prohledávání stanic již neprovádí.

Pro naladění stanice ze seznamu 
dostupných stanic:
 •  V režimu DAB otáčejte ovladačem 

SELECT pro navigaci mezi 
dostupnými DAB stanicemi.

Tip

•  Stanice se mohou čas od času měnit. Pro 
aktualizaci seznamu stanic vyberte menu [Scan] 
(Prohledat) pro spuštění plného prohledávání.

Ukládání stanic DAB rádia

Poznámka

•  Na předvolby můžete uložit maximálně 40 
stanic rádia.

1 V režimu DAB nalaďte stanici DAB 
rádia.

2 Stiskněte tlačítko  PRESET a dvě 
sekundy jej podržte.

   Zobrazí se seznam stanic na 
předvolbách.

3 Otočením ovladače SELECT vyberte 
číslo předvolby.

4 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

   Zobrazí se zpráva [Preset stored] 
(Předvolba uložena).

   Stanice se uloží na vybranou pozici.

Výběr předvolby stanice DAB rádia
V režimu DAB máte k dispozici dvě 
možnosti výběru předvolby stanice rádia.

Možnost A:
1 Stiskněte tlačítko  PRESET.
2 Otočením ovladače TUNE+/- vyberte 

číslo.
3 Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Možnost B:
 •  Stiskněte tlačítko / pro 

skok na předchozí/další stanici na 
předvolbě.
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Používání menu v režimu DAB

1 V režimu DAB stiskněte tlačítko 
 MENU pro otevření menu DAB.

2 Otočením ovladače SELECT 
procházejte možnosti menu:

 •  [Station list] (Seznam stanic): 
zobrazení všech dostupných stanic 
DAB rádia. Pokud není nalezena 
žádná stanice, spustí rádio 
prohledávání DAB stanic a přidá je 
do seznamu stanic.

 •  [Scan] (Prohledat): prohledání 
a uložení všech dostupných stanic 
DAB rádia.

 •  [Manual tune] (Ruční ladění): ruční 
naladění konkrétního kanálu/
frekvence a jeho přidání do 
seznamu stanic.

 •  [Prune invalid] (Promazání 
neplatné): odstranění všech 
neplatných stanic ze seznamu 
stanic.

 •  [DRC] (Komprese dynamického 
rozsahu): komprese dynamického 
rozsahu signálu rádia tak za účelem 
zvýšení hlasitosti tichého zvuku 
a snížení hlasitosti hlasitého zvuku.

 •  [Station order] (Pořadí stanic): 
umožňuje určit způsob uspořádání 
stanic při procházení seznamu 
stanic.

 •  [System settings] (Nastavení 
systému): úprava nastavení systému 
(viz kapitola „Používání menu 
nastavení systému“).

 •  [Main menu] (Hlavní menu): otevření 
hlavního menu (viz kapitola 
„Používání hlavního menu“).

3 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač 
SELECT.

4 Pokud je pod možností k dispozici 
vnořená možnost, zopakujte kroky 2 
až 3.

  •  Pro návrat do předchozího menu 
stiskněte tlačítko .

[Prune invalid] (Smazat neplatné)
 •  [YES] (Ano): odstranění všech 

neplatných stanic ze seznamu 
stanic.

 •  [No] (Ne): návrat do předchozího 
menu.

[DRC] (Komprese dynamického rozsahu)
 •  [DRC high] (Vysoká komprese): 

přepnutí DRC na vysokou úroveň 
(doporučená výchozí možnost pro 
hlučné prostředí).

 •  [DRC low] (Nízká komprese): 
přepnutí DRC na nízkou úroveň.

 •  [DRC off] (Komprese vypnuta): 
vypnutí DRC.

[Station order] (Pořadí stanic)
 •  [Alphanumeric] (Alfanumerické): 

uspořádání stanic v abecedním 
pořadí (výchozí nastavení).

 •  [Ensemble] (Multiplex): zobrazení 
skupin stanic vysílaných společně 
ve stejném multiplexu (tj.: BBC 
nebo lokální Jižní Wales).

Poznámka

•  Pokud během 15 sekund nestisknete žádné 
tlačítko, menu se ukončí.
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Zobrazení informací DAB
Během poslechu DAB rádia opakovaně 
stiskněte a podržte tlačítko  pro 
procházení následujících informací (pokud 
jsou k dispozici):

  Název stanice
  Posuvný text (DLS)
  Síla signálu
  Typ programu (PTY)
  Název multiplexu
  Frekvence
  Chybovost signálu
  Datový tok a stav zvuku
  Kodek
  Čas a datum

7 Poslech FM rádia

Naladění stanic FM rádia

1 Stiskněte tlačítko  Source 
a otočením ovladače SELECT vyberte 
režim [FM radio] (FM rádio).

  Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

2 Stiskněte tlačítko / a dvě 
sekundy jej podržte.

   Rádio automaticky naladí stanici 
FM rádia se silným příjmem.

3 Zopakováním kroku 2 nalaďte další 
stanice rádia.

Ruční naladění stanice:
 •  V režimu FM tuneru vyberte 

otočením ovladače SELECT 
frekvenci.

Ukládání stanic FM rádia

Poznámka

• Můžete uložit maximálně 40 stanic FM rádia.

1 V režimu FM nalaďte stanici FM rádia.
2 Stiskněte tlačítko  PRESET a dvě 

sekundy jej podržte.
   Zobrazí se seznam stanic na 

předvolbách.
3 Otočením ovladače SELECT vyberte 

číslo předvolby.
4 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 

potvrzení.
   Zobrazí se zpráva [Preset stored] 

(Předvolba uložena).
   Stanice se uloží na vybranou pozici.
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Automatické ukládání stanic FM rádia
V režimu FM stiskněte a podržte ovladač 
SELECT

  Přístroj uloží všechny dostupné stanice 
FM rádia a naladí vysílání první stanice.

Tip

•  Pro odstranění dříve uložené stanice uložte na 
její místo novou stanici.

Výběr předvolby stanice FM rádia
V režimu FM máte k dispozici dvě 
možnosti výběru předvolby stanice rádia.

Možnost A:
1 Stiskněte tlačítko  PRESET.
2 Otočením ovladače SELECT vyberte 

číslo.
3 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 

potvrzení.

Možnost B:
  Stiskněte tlačítko / pro skok na 

předchozí/další stanici na předvolbě.

Používání menu v režimu FM

1 V režimu FM stiskněte tlačítko  
MENU pro otevření menu FM.

2 Otočením ovladače SELECT 
procházejte možnosti menu:

 •  [Scan setting] (Nastavení 
prohledávání)

 •  [Audio setting] (Nastavení zvuku)
 •  [System settings] (Nastavení 

systému): úprava nastavení systému 
(viz kapitola „Používání menu 
nastavení systému“).

 •  [Main menu] (Hlavní menu): otevření 
hlavního menu (viz kapitola 
„Používání hlavního menu“).

3 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač 
SELECT.

4 Pokud je pod možností k dispozici 
vnořená možnost, zopakujte kroky 2 
až 3.

  •  Pro návrat do předchozího menu 
stiskněte tlačítko .

[Scan setting] (Nastavení prohledávání)
 •  [Strong stations only?] (Pouze silné 

stanice?) – [YES] (Ano): prohledání 
pouze stanic FM rádia se silným 
signálem.

 •  [Strong stations only?] (Pouze silné 
stanice?) – [NO] (Ne): prohledání 
všech dostupných stanic FM rádia.

[Audio setting] (Nastavení zvuku)
 •  [Listen in Mono only?] (Poslech 

pouze v režimu Mono?) – [YES] 
(Ano): výběr mono vysílání.

 •  [Listen in Mono only?] (Poslech 
pouze v režimu Mono?) – [NO] (Ne): 
výběr stereo vysílání.

Poznámka

•  Pokud během 15 sekund nestisknete žádné 
tlačítko, menu se ukončí.
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Zobrazení informací RDS
RDS (Radio Data System) je služba 
umožňující stanicím FM zobrazovat 
doplňkové informace.
Pokud posloucháte FM stanici se signálem 
RDS, zobrazí se ikona RDS a název 
stanice.

1 Nalaďte stanici s RDS.
2 Opakovaně stiskněte a podržte 

tlačítko  pro procházení následujících 
informací (pokud jsou k dispozici):

   Název stanice
   Zprávy radiotextu
   Typ programu
   Frekvence
   Datum

8  Používání menu nastavení 
systému

1 V provozním režimu stiskněte tlačítko 
 pro otevření menu.

2 Opakovaným otočením ovladače 
SELECT vyberte [System settings] 
(Nastavení systému).

3 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

4 Zopakováním kroků 2 až 3 vyberte 
možnost.

 •  [Equaliser] (Ekvalizér): výběr režimu 
ekvalizéru.

 •  [Network] (Síť): umožňuje vytvořit 
připojení k síti.

 •  [Time/Date] (Čas/Datum): nastavení 
času a data.

 •  [Language] (Jazyk): výběr jazyka 
systému.

 •  [Factory Reset] (Resetování na 
tovární nastavení): resetování rádia 
na výchozí tovární nastavení.

 •  [Software update] (Aktualizace 
softwaru): kontrola informací 
aktualizace softwaru.

 •  [Setup wizard] (Průvodce 
nastavením): pokyny k provedení 
počátečního nastavení.

 •  [Info] (Informace): zobrazení verze 
softwaru.

 •  [Privacy policy] (Zásady ochrany 
soukromí): zobrazení oznámení 
o ochraně osobních údajů.

 •  [Backlight] (Podsvícení): úprava 
nastavení podsvícení.

Poznámka

•  Pokud během 15 sekund nestisknete žádné 
tlačítko, menu se ukončí.
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Úprava nastavení sítě

1 Vyberte [System settings] (Nastavení 
systému) > [Network] (Síť).

2 Otočením ovladače SELECT vyberte 
možnost nebo vnořenou možnost, 
a pak stiskněte ovladač SELECT pro 
potvrzení. [Network wizard] (Průvodce 
nastavením sítě): pomáhá vytvořit 
připojení k síti.

 •  [PBC Wlan setup] (PBC nastavení 
Wlan): vyberte tuto možnost, pokud 
váš bezdrátový router podporuje 
metodu nastavení WPS a PBC.

 •  [View settings] (Zobrazit nastavení): 
zobrazení aktuálních informací o síti.

 • [Manual settings] (Ruční nastavení):
  •  [DHCP enable] (Povolení DHCP): 

automatické přidělení IP adresy.
  •  [DHCP disable] (Zákaz DHCP): 

ruční přidělení IP adresy
 •  [NetRemote PIN Setup] (Nastavení 

NetRemote PIN): nastavení 
NetRemote PIN kódu.

 •  [Network profi le] (Síťový 
profi l): zobrazení seznamu sítí 
zapamatovaných rádiem.

 •  [Clear network settings] (Smazat 
nastavení sítě): smazat vybraná 
nastavení sítě.

 •  [Keep network connected?] 
(Zachovat připojení sítě?): výběr, 
zda zachovat připojení sítě.

Nastavení času/data

1 Vyberte [System settings] (Nastavení 
systému) > [Time/Date] (Čas/Datum).

2 Otočením ovladače SELECT vyberte 
možnost nebo vnořenou možnost, 
a pak stiskněte ovladač SELECT pro 
potvrzení.

 •  [Set Time/Date] (Nastavit čas/
datum): nastavení času a data.

 •  [Auto update] (Automatické 
aktualizace):

  •  [Update from DAB] (Aktualizovat 
z DAB): synchronizace času 
u DAB stanic.

  •  [Update from FM] (Aktualizovat 
z FM): synchronizace času u FM 
stanic.

  •  [Update from Network] 
(Aktualizovat ze sítě): 
synchronizace času u stanic 
internetového rádia.

  •  [No update] (Neaktualizovat): 
deaktivace synchronizace času.

 •  [Set format] (Nastavit formát): 
nastavení formátu 12/24 hodin.

 •  [Set timezone] (Nastavit časové 
pásmo): nastavení časového pásma.

 •  [Daylight savings] (Přechod na letní 
čas): aktivace nebo deaktivace 
letního času.

Poznámka
•  Pokud aktualizujete čas z DAB nebo FM, nemá 

nastavení letního času žádný vliv.
•  Pokud provádíte aktualizace ze sítě, nastavte 

vaše časové pásmo.

Nastavení jazyka systému

1 Vyberte [System settings] (Nastavení 
systému) > [Language] (Jazyk).

   Zobrazí se seznam jazyků.
2 Otočením ovladače SELECT vyberte 

požadovaný jazyk systému a pak 
stiskněte ovladač SELECT pro 
potvrzení.

Resetování všech nastavení

1 Vyberte [System settings] (Nastavení 
systému) > [Factory Reset] (Resetování 
na tovární nastavení).



CZ 21

CZPOUŽÍVÁNÍ MENU NASTAVENÍ SYSTÉMU

Copyright © Fast ČR, a. s.  09/2021

2 Otočením ovladače SELECT vyberte 
možnost a pak stiskněte ovladač 
SELECT pro potvrzení.

  •  [Yes] (Ano): Resetování rádia na 
výchozí tovární nastavení.

  •  [No] (Ne): Návrat do předchozího 
menu.

Kontrola informací o aktualizaci 
softwaru

1 Vyberte [System settings] (Nastavení 
systému) > [Software update] 
(Aktualizace softwaru).

2 Otočením ovladače SELECT vyberte 
možnost nebo vnořenou možnost, 
a pak stiskněte ovladač SELECT pro 
potvrzení.

  •  [Auto-check setting] 
(Automatická kontrola nastavení): 
vyberte, zda pravidelně 
kontrolovat nové verze softwaru.

  •  [Check now] (Zkontrolovat nyní): 
okamžitá kontrola nových verzí 
softwaru.

Poznámka

•  Pokud rádio detekuje, že je k dispozici nová 
verze softwaru, zeptá se, zda chcete pokračovat 
s aktualizaci. Pokud souhlasíte, je stažen 
a nainstalován nový software.

•  Před aktualizací softwaru zajistěte, aby bylo 
rádio připojeno ke stabilnímu síťovému napájení. 
Odpojení napájení během aktualizace softwaru 
by mohlo přístroj poškodit.

Zobrazení verze softwaru
 •  Vyberte [System settings] 

(Nastavení systému) > [lnfo] 
(Informace).

    Zobrazí se aktuální verze 
softwaru.

Úprava nastavení podsvícení

1 Vyberte [System settings] (Nastavení 
systému) > [Backlight] (Podsvícení).

2 Otočením ovladače SELECT vyberte 
možnost nebo vnořenou možnost, 
a pak stiskněte ovladač SELECT pro 
potvrzení.

  •  [Timeout] (Časové odpojení): 
vyberte periodu intervalu vypnutí 
podsvícení displeje.

  •  [On level] (Úroveň zapnutí): výběr 
úroveň jasu pro podsvícení.

  •  [Dim level] (Úroveň ztlumení): 
vyberte úroveň jasu displeje 
z možností Medium (Střední), 
Low (Nízká) a Off (Vypnuto).
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9 Používání hlavního menu

1 V provozním režimu stiskněte tlačítko 
 pro otevření hlavního menu.

2 Opakovaným otočením ovladače 
SELECT vyberte [Main menu] (Hlavní 
menu).

3 Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

4 Zopakováním kroků 2 až 3 vyberte 
možnost.

  •  [Internet radio] (Internetové 
rádio): výběr režimu 
internetového rádia.

  •  [Podcasts] (Podcasty): výběr 
režimu rádia Podcasts.

  •  [DAB]: výběr režimu DAB.
  •  [FM]: výběr režimu FM.
  •  [CD]: výběr režimu CD.
  •  [USB]: výběr režimu USB.
  •  [Bluetooth]: výběr režimu 

Bluetooth.
  •  [AUX IN] (Vstup AUX): výběr 

režimu AUX IN.
  •  [Sleep] (Automatické vypnutí): 

nastavení časovače spánku.
  •  [Alarms] (Budíky): nastavení 

časovače budíku.
  •  [System settings] (Nastavení 

systému): úprava nastavení 
systému (viz kapitola „Používání 
menu nastavení systému“).

Poznámka

•  Pokud během 15 sekund nestisknete žádné 
tlačítko, menu se ukončí.

•  Můžete rovněž stisknout tlačítko SOURCE pro 
výběr režimu: Internet radio (Internetové rádio), 
Podcasts (Podcasty), DAB radio (DAB rádio), 
FM radio (FM rádio), CD, USB, Bluetooth nebo 
AUX IN (Vstup AUX).

Nastavení budíku

Poznámka

•  Můžete nastavit dva budíky, které budou zvonit 
v různý čas.
Předpokladem správného nastavení budíku jsou 
správně nastavené hodiny.

1 Vyberte [Main menu] (Hlavní menu) > 
[Alarms] (Budíky).

   Pokud nejsou hodiny nastaveny, 
vyzve vás systém k jejich 
nastavení.

2 Stiskněte ovladač SELECT pro 
pokračování.

   Začne blikat číslice dne.
3 Otočením ovladače SELECT vyberte 

den a pak stiskněte ovladač SELECT 
pro potvrzení.

   Začne blikat číslice měsíce.
4 Zopakováním kroku 3 nastavte měsíc, 

rok a čas (v tomto pořadí).
   Zobrazí se možnosti [Alarm 

1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuto) 
a [Alarm 2:off [00:00]] (Budík 2: 
vypnuto).

5 Zopakováním kroku 3 vyberte [Alarm 
1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuto) > 
[Enable:][Off] (Povolení: vypnuto).

6 Zopakováním kroku 3 aktivujte nebo 
deaktivujte časovač budíku.

  •  [Off] (Vypnuto): deaktivace 
časovače budíku.

  •  [Daily] (Každý den): budík 
zazvoní každý den.

  •  [Once] (Jednou): budík zazvoní 
pouze jednou.

  •  [Weekends] (Víkendy): budík 
zazvoní o sobotách a nedělích.

  •  [Weekdays] (Pracovní dny): budík 
zazvoní každý den od pondělí do 
pátku.

7 Zopakováním kroku 3 vyberte [time] 
(čas), a pak nastavte čas budíku.
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8 Zopakováním kroku 3 vyberte [mode] 
(režim), a pak nastavte zdroj budíku.

  •  [Buzzer] (Zvuková signalizace): 
výběr zvukové signalizace jako 
zdroje budíku.

  •  [Internet radio] (Internetové 
rádio): výběr naposledy 
poslouchané stanice 
internetového rádia jako zdroje 
budíku.

  •  [DAB]: výběr naposledy 
poslouchané stanice DAB rádia 
jako zdroje budíku.

  •  [FM]: výběr naposledy 
poslouchané stanice FM rádia 
jako zdroje budíku.

  •  [USB]: výběr režimu USB jako 
zdroje budíku.

  •  [CD]: výběr režimu CD jako zdroje 
budíku.

9 Zopakováním kroku 3 vyberte [preset] 
(předvolba) (k dispozici pouze režim 
internetové radio / DAB / FM), a pak 
vyberte jako zdroj budíku naposledy 
poslouchanou stanici nebo stanici 
rádia na předvolbě.

10 Zopakováním kroku 3 vyberte 
[Volume:] (Hlasitost), a pak nastavte 
hlasitost budíku.

11 Zopakováním kroku 3 vyberte [Save] 
(Uložit).

   Nastaví se Alarm 1 (Budík 1).
12 Zopakováním kroků 5 až 11 nastavte 

Alarm 2 (Budík 2).

Poznámka

•  Když je budík aktivován, zobrazí se ikona budíku 
pro Alarm 1 (Budík 1) nebo Alarm 2 (Budík 2).

•  Pro zastavení budíku stiskněte tlačítko  na 
přístroji.

•  Můžete rovněž otevřít [System settings] 
(Nastavení systému) > [Time/Date] (Čas/Datum) 
a nastavit čas a datum (viz „Používání menu 
nastavení systému“ > „Nastavení času/data“).

Nastavení funkce Automatického 
vypnutí

1 Vyberte [Main menu] (Hlavní menu) > 
[Sleep] (Automatické vypnutí).

2 Opakovaným otočením ovladače 
SELECT vyberte periodu časovače 
spánku (v minutách).

   Když je zobrazeno [Sleep OFF] 
(Aut. vypnut), je časovač spánku 
deaktivován.
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10 Další funkce

Přehrávání zvuku přes Bluetooth

1 Stiskněte tlačítko  Source 
a otočením ovladače SELECT vyberte 
režim [Bluetooth].

  Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

2 Stisknutím tlačítka  MENU otevřete 
menu.

3 Otočením ovladače SELECT 
procházejte možnosti menu:

 •  Vyberte možnost Setup Bluetooth 
(Nastavení Bluetooth) a stiskněte 
ovladač SELECT – zobrazí se zpráva 
„Připojte se prosím se zařízením 
k: SMC 5700WDB“ a začne blikat 
ikona Bluetooth.

 •  Povolte ve vašem Bluetooth zařízení 
funkci Bluetooth a vyhledejte 
Bluetooth zařízení, které lze 
spárovat.

 •  Na vašem zařízení vyberte [SMC 
5700WDB] pro spárování.

 •  Po úspěšném připojení se zpráva 
na obrazovce změní na [Connected] 
(Připojeno) a ikona Bluetooth 
přestane blikat.

4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač 
SELECT.

5 Pokud je pod možností k dispozici 
vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 
4.

    Pro návrat do předchozího menu 
stiskněte tlačítko .

Poznámka

•  Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení 
dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT 
reproduktorem a připojeným zařízením.

Nastavení hlasitosti
 •  Během přehrávání hudby upravte 

otočením ovladače – VOL+ 
hlasitost.

Ztlumení zvuku
 •  Během přehrávání hudby stiskněte 

tlačítko MUTE pro ztlumení nebo 
obnovení zvuku.

Přehrávání z disku

1 Stiskněte tlačítko  Source a pak 
otočením ovladače SELECT vyberte 
zdroj CD.

  Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

2 Stiskněte tlačítko  pro otevření 
diskové mechaniky.

3 Vložte disk tak, aby byla strana 
s potiskem obrácena nahoru.

4 Stiskněte tlačítko  pro uzavření 
diskové mechaniky.

   Přehrávání se spustí automaticky. 
Pokud se tak nestane, stiskněte 
tlačítko .

Přehrávání z USB zařízení

Poznámka

•  S ohledem na množství zařízení na trhu není 
garantována kompatibilita a podpora přehrávání 
u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete 
připojit, byste měli předem otestovat nebo 
zformátovat souborovým formátem FAT32. 
Přehrávání v nich uložených chráněných médií, 
souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.

1 Připojte USB zařízení do zdířky .
2 Stiskněte tlačítko  Source 

a otočením ovladače SELECT vyberte 
zdroj USB.
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  Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

   Přehrávání se spustí automaticky. 
Pokud se tak nestane, stiskněte 
tlačítko .

Nabíjení zařízení
Pomocí tohoto hudebního mikrosystému 
můžete nabíjet vaše externí zařízení, jako 
například mobilní telefon, MP3 přehrávač 
nebo jiná mobilní zařízení.
1 Pomocí USB kabelu připojte zdířku 

USB na tomto produktu k portu USB 
na vašem zařízení.

2 Připojte produkt k napájení.
   Jakmile je zařízení detekováno, 

spustí se nabíjení.

Poznámka

•  Funkce nabíjení je doplňkovou funkcí, která 
nezastoupí plnohodnotné nabíjení přenosných 
zařízení tak jako nabíjecí adaptéry.

Poslech z externího zařízení
Pomocí tohoto přístroje můžete 
prostřednictvím MP3 linkového kabelu 
poslouchat zvuk z externího zařízení.
1 Připojte MP3 linkový kabel (není 

součástí příslušenství):
 •  ke konektoru jack AUX IN (3,5 mm) 

na tomto produktu,
 •  a ke konektoru jack sluchátek na 

externím zařízení.
2 Stiskněte tlačítko  Source 

a otočením ovladače SELECT vyberte 
zdroj AUX IN (Externí vstup).

  Stisknutím ovladače SELECT proveďte 
potvrzení.

3 Spusťte na zařízení přehrávání (viz 
uživatelská příručka zařízení).

Upozornění

•  Před spojením Vašeho zařízení a rádia 
SMC 5700WDB se ujistěte, že výstupní signál 
z vašeho zařízení je na minimální úrovni 
(minimální výstupní hlasitost). Tím předejdete 
poškození reproduktorů.
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11 Technické údaje

Maximální výkon 100 W
Silný a působivý zvuk 
Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW
Zvuk:
Výstupní výkon: 50 W × 2 (impedance: 6 Ω) 
Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz
Celkové harmonické zkreslení:  L/R ≤ 10 % (1 KHz)
Režimy ekvalizéru: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený
Internetové rádio:
Snadné připojení prostřednictvím WiFi
Vyhledávání místních stanic 
Seznam oblíbených stanic 
Předvolby stanic: 40 (Internet)
Displej:
2,8“ LCD displej 
Tlumení jasu
Rádio:
Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Paměť uložených stanic: 40 (FM)
Vstupy:
Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth 4.2
Přehrávání z disků USB fl ash
Externí vstup (3,5mm stereo jack)
Další:
Funkce spánku
Příslušenství: Bezdrátový ovladač, baterie, anténa, návod k obsluze
Zdroj napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz 
Rozměry (hlavní jednotky): 230 x 146 x 262 mm
Rozměry (reproduktory): 173 x 263 x 238 mm
Hmotnost: 7,1 kg (celkem)

Radio FM  Rozsah pásma  87,5 MHz – 108 MHz
DAB  Rozsah pásma  174.928MHz do 239.200MHz
WiFi  Pásmo  2.4 GHz , 5GHz
Bluetooth Verze  4.2
  Maximální výkon vysílače 100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
 Kodek SBC
 Profi l A2DP, AVRCP 1.6
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 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.

Likvidace 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.

Tímto společnost Fast ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu
SMC 5700WDB vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

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

Čeština je původní verze. 
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01



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., 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. 

U Sanitasu 


