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BLAHOŽELÁME VÁM KU KÚPE TOHTO 
DOMÁCEHO MIKROSYSTÉMU S CD 
PREHRÁVAČOM. VYZNAČUJE SA 
POKROČILÝM DIZAJNOM, MODERNÝM 
VZHĽADOM, VÝNIMOČNE BOHATÝM 
ZVUKOM A POUŽITÍM NAJNOVŠÍCH 
TECHNOLÓGIÍ. OVLÁDA SA POMOCOU 
POUŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝCH 
OVLÁDAČOV.

1 Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná 
maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. 
Pri jeho nesprávnom používaní však 
môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo požiaru. Preto by mali používatelia 
používať tento prístroj podľa nasledujúcich 
pokynov.
Tento CD prehrávač používa polovodičovú 
jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré 
by mohli používatelia sami vymeniť.
Nerozoberajte sami tento prístroj, inak 
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. V prípade poškodenia 
prístroja, prosím, požiadajte o opravu 
kvalifi kovaného servisného technika.

Napájanie
Napájanie tohto prehrávača musí 
vyhovovať parametrom uvedeným na 
typovom štítku.

Odvetrávanie
Vetracie otvory na hlavnom kryte slúžia 
na ochranu tohto CD prehrávača pred 
prehriatím. Tieto vetracie otvory neblokujte 
a nezakrývajte. Neklaďte tento prehrávač 
na posteľ či pohovku.

Zdroj tepla
Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, 
ako sú napríklad kachle alebo priame 
slnečné svetlo.

Voda a vlhkosť
Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom 
prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, 
kuchyne, vlhké pivnice a pod.

Čistenie
Pred čistením, prosím, najprv odpojte 
napájanie. Nepoužívajte na čistenie 
prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo 
leptavé tekutiny – očistite prístroj iba 
jemnou handričkou.

Dvierka diskovej mechaniky
Pri uzatváraní dvierok diskovej mechaniky 
dávajte pozor, aby ste si do nich 
nepriškripli prsty.

Ťažké predmety
Neklaďte na tento prístroj ťažké predmety, 
inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pripojenie iných zariadení
Pred pripojením iných zariadení k tomuto 
CD prehrávaču zaistite, aby bolo odpojené 
napájanie.
Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia 
alebo zraneniu používateľa.

Laserové žiarenie
Ak je otvorený kryt a CD prehrávač je 
zapnutý, nepozerajte sa na laser priamo 
nechráneným zrakom, inak môže dôjsť 
k vážnemu poškodeniu vášho zraku.

Disk
Nepoužívajte disk, ktorý je prasknutý, 
zdeformovaný alebo opravovaný, aby 
nedošlo k poruche alebo skráteniu 
životnosti prístroja.

Porucha vyžadujúca opravu
Ak nastane niektorý z nasledujúcich 
problémov, odpojte, prosím, napájanie 
a kontaktujte kvalifi kovaného servisného 
technika.
A.  Došlo k poškodeniu napájacieho kábla 

alebo zástrčky.
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B.  Do prístroja sa dostali tekutiny alebo 
iné cudzie predmety.

C.  Prístroj bol vystavený pôsobeniu 
dažďa alebo vody.

D.  Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že 
ho ovládate podľa návodu, nestláčajte 
žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú 
uvedené v tomto návode. Inak môže 
dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu 
náročnosti jeho opravy.

E.  Prístroj spadol z vysokého miesta na 
zem.

F.  Zvnútra prístroja je cítiť zápach 
spáleniny.

Údržba
Ak nemáte technické znalosti potrebné 
na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte 
sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu 
prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia 
elektrickým prúdom. V prípade potreby 
kontaktujte kvalifi kovaného servisného 
technika.

Výmena náhradných dielov
Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, 
požiadajte servisného technika o výmenu 
za rovnaké modely náhradných dielov. 
V prípade výmeny za iné modely 
náhradných dielov môže dôjsť k vážnej 
poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo 
skráteniu životnosti prístroja.

Bezpečnostná prehliadka
Po dokončení údržby požiadajte 
servisného technika o vykonanie 
bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste 
mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

Poznámka: Pred použitím tohto 
prístroja si, prosím, pozorne prečítajte 
túto príručku a dobre ju uschovajte na 
neskoršie použitie.

Bezpečnostné opatrenia
1.  Pri prenášaní CD prehrávača 

používajte originálnu prepravnú 
škatuľu a obalové materiály. Balenie 
od výrobcu predstavuje najlepší 
spôsob ochrany prehrávača pred 
poškodením.

2.  Neklaďte CD prehrávač do blízkosti 
prchavých látok a zabráňte 
dlhodobému kontaktu tohto 
prehrávača s gumovými alebo 
plastovými produktmi, ktoré by mohli 
zanechať stopy na kryte prístroja.

3.  Po dlhom čase používania sa môžu 
horný kryt a zadný panel zahrievať 
– toto je normálna vlastnosť, nie 
porucha.

4.  Ak nebudete CD prehrávač používať, 
vyberte z neho, prosím, disk, uzavrite 
diskovú mechaniku a potom vypnite 
napájanie.

5.  Ak ste CD prehrávač dlhý čas 
nepoužívali, môžu niektoré tlačidlá 
prestať fungovať. Aby k tomuto javu 
nedochádzalo, odporúčame vám 
prístroj občas použiť alebo zaistiť jeho 
ochranu pred vlhkosťou.

Bezpečnostné opatrenia pre umiestnenie
Ak umiestnite tento CD prehrávač vedľa 
televízora, rádia alebo videorekordéra, 
môže dôjsť k skresleniu zvuku. Preto 
udržujte CD prehrávač v dostatočnej 
vzdialenosti od tohto typu zariadení.

Bezpečnostné opatrenia pre čistenie
1.  Čistite prístroj jemnou handričkou
2.  Na odstránenie škvŕn použite 

handričku s malým množstvom 
zriedeného čistiaceho prostriedku. 
Nepoužívajte, prosím, žiadne 
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlá, 
benzínové rozpúšťadlá a prchavé 
látky, ktoré by mohli poškodiť kryt 
prehrávača.
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3.  Pri čistení CD prehrávača pomocou 
handričky s chemickými látkami, 
prosím, postupujte podľa pokynov 
na používanie.

Poznámka: Čistenie a nastavovanie 
vnútorných dielov musia vykonávať 
kvalifi kovaní servisní technici, inak môže 
dôjsť k poškodeniu prehrávača alebo 
skráteniu životnosti.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie 
disku
1.  Spôsob uchopenia disku: nedotýkajte 

sa strany so záznamom

 
2.  Čistenie disku: očistite disk jemnou 

handričkou pohybmi od stredu 
disku smerom k jeho okrajom. Ak 
bola kvalita obrazu alebo zvuku 
ovplyvnená odtlačkami prstov 
alebo prachom na disku, utrite disk 
navlhčenou handričkou a potom 
suchou handričkou. Nepoužívajte 
na čistenie disku toluén, čistiace 
prostriedky alebo antistatické spreje, 
aby nedošlo k jeho poškodeniu.

 
3.  Skladovanie disku: vložte disk do jeho 

obalu a neklaďte ho do vlhkého alebo 
prašného prostredia alebo na miesta, 
kam dopadá priame slnečné svetlo.

 
Bezpečnostné upozornenia pre batérie
Ak budete batérie používať nesprávnym 
spôsobom, môže dôjsť k úniku elektrolytu 
alebo korózii batérií. Preto, prosím, 
postupujte správne podľa nasledujúcich 
pokynov.

1.  Pri vkladaní batérií do diaľkového 
ovládača dávajte pozor, aby ste ich 
vložili so správnou polaritou (plus 
a mínus).

2.  Batérie nenabíjajte (nedobíjacie 
batérie), nerozoberajte a nevhadzujte 
do ohňa.

3.  Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií 
alebo nové batérie spolu s vybitými.

4.  Nenechávajte v diaľkovom ovládači 
poškodené alebo vybité batérie.

5.  Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší 
čas používať, vyberte z neho batérie, 
aby nedošlo k jeho poškodeniu 
únikom elektrolytu.

6.  Ak diaľkový ovládač nefunguje 
správne alebo dôjde ku skráteniu 
dosahu, vymeňte batérie za nové.

7.  Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérie, 
očistite najprv puzdro batérie a potom 
vymeňte batérie za nové.

Pokyny k diaľkovému ovládaču
Ak nebudete diaľkový ovládač správne 
používať, bude príjem signálu CD 
prehrávačom nekvalitný alebo nebude 
žiadny. Preto ho, prosím, používajte 
správne podľa nasledujúcich pokynov.
1.  Udržujte vysielaciu časť diaľkového 

ovládača mimo dosahu intenzívneho 
zdroja svetla, ako je napríklad slnečné 
svetlo, aby nedošlo k zhoršeniu alebo 
znemožneniu príjmu.

2.  Namierte diaľkový ovládač na okno 
snímača na CD prehrávači.

3.  Nepúšťajte diaľkový ovládač na 
zem a nevystavujte ho intenzívnym 
nárazom.

4.  Nedovoľte, aby sa do diaľkového 
ovládača dostala voda alebo iné 
tekutiny.

5.  Diaľkový ovládač nerozoberajte.
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Poznámka:
1.  Maximálna vzdialenosť medzi 

diaľkovým ovládačom a CD 
prehrávačom je približne 7 metrov.

2.  Používajte diaľkový ovládač pod 
uhlom max. 30 stupňov voči oknu 
snímača.

3.  Vložte batérie do puzdra na batérie 
v diaľkovom ovládači a potom ho 
používajte.

Vlastnosti
Prečítajte si, prosím, pozorne túto príručku 
ešte pred začatím pripájania a ovládania 
tohto produktu. Uschovajte túto príručku 
na prípadné budúce použitie.
•  Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, 

CD-RW a pod.
•  Obsahuje port USB.
•  Obsahuje funkciu Bluetooth.
•  Diaľkový ovládač s kompletnou 

funkcionalitou.
•  FM stereo tuner rádia so systémom 

RDS.

Obsah balenia

Používateľská 
príručka

Diaľkový 
ovládač

Batéria Anténa

User manual

TONE

Dôležité upozornenia
•  Prečítajte si túto používateľskú 

príručku. Postupujte podľa pokynov 
v tejto používateľskej príručke. 

•  Venujte pozornosť všetkým 
varovaniam.

•  Dodržiavajte všetky pokyny.

•  Používajte iba príslušenstvo určené 
výrobcom.

•  Neumiestňujte na zariadenie zdroje 
otvoreného ohňa, ako napríklad 
horiace sviečky.

•  Používajte toto zariadenie v miernom 
klimatickom pásme.

•  Výrobca ani predajca tohto 
zariadenia nenesú v žiadnom prípade 
zodpovednosť za akékoľvek priame 
alebo nepriame škody spôsobené 
nedodržaním pokynov pre inštaláciu, 
nastavenie, používanie, servis alebo 
čistenie tohto zariadenia, uvedených 
v tejto používateľskej príručke.

•  Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, 
pádom na zem, nárazmi, otrasmi 
a vibráciami, vlhkosťou a prachom.

•  Toto zariadenie smú používať iba 
deti zodpovedajúceho veku, ktoré sú 
informované o správnom a bezpečnom 
používaní tohto zariadenia.

•  Ponechajte voľné miesto po všetkých 
stranách tohto zariadenia, nutné na 
správnu cirkuláciu vzduchu. Tým sa 
odstraňuje teplo vytvárané počas 
prevádzky. Zakrytie vetracích otvorov 
v kryte tohto zariadenia zvyšuje 
nebezpečenstvo prehriatia alebo 
poškodenia zariadenia. Je nevyhnutné 
zaistiť, aby neboli vetracie otvory 
blokované napríklad novinami, 
obrusmi, závesmi a pod. Postupujte 
podľa pokynov pre inštaláciu v tejto 
používateľskej príručke.

•  Neinštalujte toto zariadenie na priame 
slnečné svetlo alebo do blízkosti 
zdrojov tepla, ako sú napríklad 
vyhrievacie telesá, výmenníky tepla, 
kachle alebo iné zariadenia (vrátane 
zosilňovačov) generujúce teplo. 
Vysoké teploty značne skracujú 
životnosť elektronických komponentov 
v zariadení. Nepoužívajte 
a nenechávajte toto zariadenie 
v blízkosti otvoreného ohňa. 
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•  Toto zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej alebo tečúcej vode a je 
zakázané naň umiestňovať objekty 
s vodou, ako napríklad vázy. Chráňte 
toto zariadenie pred dažďom, 
vodnými kvapkami alebo stykom 
s akoukoľvek tekutinou a nenechávajte 
ani neinštalujte toto zariadenie vo 
vonkajšom prostredí. Nepoužívajte toto 
zariadenie vo vonkajšom prostredí. 
Ak nebudete postupovať podľa týchto 
pokynov, hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom alebo požiaru.

•  Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti 
vody.

•  Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, 
pádom na zem, nárazmi, otrasmi 
a vibráciami, vlhkosťou a prachom. 

•  Pravidelne zariadenie kontrolujte. 
Nikdy nepoužívajte poškodené 
zariadenie. 

•  Toto zariadenie je vybavené 
špeciálnymi pasívnymi žiaričmi 
zaisťujúcimi bohatý a prirodzený zvuk 
aj z malého zariadenia a fungujúcimi 
podobne ako subwoofer. Nezakrývajte 
ich a neblokujte ich funkciu.

Opravy a údržba
•  Aby nehrozilo nebezpečenstvo 

zranenia v dôsledku úrazu elektrickým 
prúdom alebo vzniku požiaru, 
nevyberajte toto zariadenie z jeho 
krytu – vnútri nie sú žiadne diely, 
ktoré by ste mohli sami opraviť 
alebo nastaviť bez toho, aby ste 
mali zodpovedajúce vybavenie 
a kvalifi káciu. Ak toto zariadenie 
vyžaduje nastavenie alebo opravu, 
kontaktujte profesionálne servisné 
stredisko.

•  Ak počas prevádzky tohto zariadenia 
nastane akákoľvek neobvyklá udalosť, 
napríklad zreteľný zápach páliacej 
sa izolácie alebo dym vychádzajúci 
zo zariadenia, okamžite zariadenie 
vypnite, odpojte ho od zdroja energie 
a nepoužívajte ho, kým nebudete 
mať k dispozícii výsledky kontroly 
vykonanej technikmi profesionálneho 
servisného strediska.

•  Prenechajte všetky opravy 
kvalifi kovaným technikom. Opravy sú 
nevyhnutné v prípade, že bolo toto 
zariadenie akýmkoľvek spôsobom 
poškodené, napríklad keď bolo 
zariadenie poliate tekutinou, do 
zariadenia sa dostali cudzie predmety, 
zariadenie bolo vystavené dažďu 
alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje 
obvyklým spôsobom alebo spadlo 
na zem.

•  Čistite zariadenie iba suchou 
handričkou. 

•  Na čistenie nepoužívajte benzín, 
riedidlá alebo akékoľvek iné 
rozpúšťadlá, a nepoužívajte čistiace 
prostriedky s brúsnym účinkom, 
drôtenku alebo huby s drôtenkou.
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2 Popis zariadenia

Popis hlavnej jednotky
1

2

3
4

5

6

7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

1 

 • Skok na predchádzajúcu stopu.
 • Vyhľadávanie v stope.
 • Vyhľadávanie FM staníc dozadu.
2  SOURCE (Zdroj)
 • Stlačte na otvorenie menu.
3  

 •  Spustenie alebo pozastavenie 
prehrávania.

4 

 • Skok na ďalšiu stopu.
 • Vyhľadávanie v stope.
 • Vyhľadávanie FM staníc dopredu.
5 

 •  Zapnutie prístroja alebo jeho 
prepnutie do pohotovostného režimu.

6  AUX IN (externý vstup)
 • Pripojenie externých audio zariadení.
7 
 •  Pripojenie pamäťových USB 

zariadení.
8  BASS (Basy)
  Otočte na nastavenie basov.
9  TREBLE (Výšky)
  Otočte na nastavenie výšok.
0 Obrazovka displeja
 • Zobrazenie aktuálneho stavu.

17 18 19

qa  SELECT (Výber)
 •  Otočte na navigáciu v možnostiach 

menu.
 •  Otočte na jemné naladenie 

frekvencie v režime FM.
 • Stlačte na potvrdenie výberu.

qs   Ovládač VOL (Hlasitosť) / MUTE 
(Stlmenie zvuku)

 • Otočte na nastavenie hlasitosti.
 •  Stlačte na stlmenie alebo 

obnovenie zvuku.
qd  
 •  Otvorenie alebo uzatvorenie CD 

mechaniky.
qf  
 • Zastavenie prehrávania.
 • Zmazanie programu.
qg  PRESET (Predvoľba)
 • Ukladanie staníc rádia.
 •  Zobrazenie zoznamu staníc na 

predvoľbách.
qh   MENU (Ponuka)
 •  V prevádzkovom režime prístup 

k hlavnému menu.
 •  Stlačte a podržte na zobrazenie 

informácií v režime FM/DAB.
qj FM/DAB anténa
 • Konektor na pripojenie antény.
qk  Zdierka SPEAKER OUT (Výstup pre 

reproduktory)
ql Zdierka sieťového napájacieho kábla
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Popis diaľkového ovládača

1 

 •  Zapnutie prístroja alebo jeho 
prepnutie do pohotovostného 
režimu.

2 MODE (Režim)
 •  Stlačte na otvorenie zdrojového 

režimu.
3 MENU (Ponuka)
 •  Stlačte na otvorenie menu.
4 

 • Skok na predchádzajúcu stopu.
 • Vyhľadávanie v stope.
 • Vyhľadávanie FM staníc dozadu.
5 SCAN (Prehľadávanie)
 • Automatické ukladanie staníc rádia
6 EQ (Ekvalizér)
 •  Výber prednastaveného zvukového 

efektu.
7 OK
 ()
 • Potvrdenie výberu
 •  Stlačte na spustenie, pozastavenie 

alebo obnovenie

8  MUTE (Stlmenie zvuku)
 •  Stlmenie alebo obnovenie zvuku.

9 
 •  Numerickú klávesnicu používajte na 

zadávanie čísel.
0 PROG/FAV (Program/Obľúbené)
 •  Programovanie stôp.
 •  Zobrazenie zoznamu staníc
 •  Ručné uloženie stanice
qa  OPEN/CLOSE (Otvoriť/Uzavrieť)
 •  Otvorenie alebo uzatvorenie CD 

mechaniky.
qs  SHUFFLE/REPEAT (Náhodné/

Opakované prehrávanie)
 •  Stlačte na prepnutie do režimu 

náhodného prehrávania.
 •  Výber režimu opakovaného 

prehrávania.
qd ALARM (Budík)
 • Nastavenie časovača budíka.
qf 
 •  Zastavenie prehrávania alebo 

zmazanie programu.
 •  Stlačte na aktiváciu funkcie 

spárovania v režime Bluetooth 
alebo odpojenia spárovaného 
zariadenia.

qg 

 • Skok na ďalšiu stopu.
 • Vyhľadávanie v stope.
 • Vyhľadávanie FM staníc dopredu.
qh VOL (Hlasitosť)
 • Zvýšenie hlasitosti
qj   SMEROVÉ TLAČIDLÁ (TLAČIDLO 

DOĽAVA/DOPRAVA/HORE/DOLE)
 •  Navigácia v možnostiach menu.
 •  Úprava času
qk VOL (Hlasitosť)
 •  Zníženie hlasitosti.
ql INFO/INTRO (Informácie/Úvod)
 •  Zobrazenie informácií o prehrávaní.
 •  Počas prehrávania stlačte tlačidlo 

INTRO na prehranie prvých 10 
sekúnd každej stopy.
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3 Začíname

Upozornenie

•  Používanie ovládacích prvkov, nastavovanie 
prístroja alebo vykonávanie postupov, ktoré 
nie sú uvedené v tomto návode, môže 
mať za následok vystavenie osôb účinkom 
nebezpečného žiarenia alebo inej nebezpečnej 
situácie.

Vždy dodržujte pokyny uvedené v tejto 
kapitole, v uvedenom poradí.

Pripojenie reprosústav

Poznámka

•  Vložte odizolované časti jednotlivých vodičov 
reprosústav kompletne do zdierok.

•  Na zaistenie lepšej kvality zvuku používajte iba 
dodávané reprosústavy.

1 Pre pravú reprosústavu použite zdierky 
v zadnej časti prístroja s označením 
„R“.

2 Vložte červený vodič do červenej (+) 
zdierky a čierny vodič do čiernej (-) 
zdierky.

3 Pre ľavú reprosústavu použite zdierky 
prístroja s označením „L“.

4 Zopakovaním kroku 2 vložte vodiče 
ľavej reprosústavy.

Pripojenie antény rádia
Pred počúvaním rádia pripojte k tomuto 
prístroju FM/DAB anténu.

Pripojenie napájania
Upozornenie

•  Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie 
vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu 
uvedenému na typovom štítku prístroja.

•  Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
Pred pripojením sieťového napájacieho kábla 
sa uistite, že je zástrčka pevne pripevnená. Pri 
odpájaní sieťového napájacieho kábla vždy 
uchopte jeho zástrčku; nikdy neťahajte za 
samotný kábel.

•  Pred pripojením sieťového napájacieho kábla 
zaistite, aby boli vykonané ostatné pripojenia.

Na uvedenie tohto zariadenia do 
prevádzky pripojte napájací kábel do 
napájacej zásuvky s napätím AC~ 100 – 
240 V, 50/60 Hz a zapnite ho stlačením 
tlačidla STANDBY na prednom paneli.

Príprava diaľkového ovládača

Upozornenie

•  Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas 
používať, vyberte z neho batérie.

•  Batérie obsahujú chemické látky a preto je pri 
ich likvidácii nutné postupovať podľa predpisov.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača:
1 Otvorte priestor na batérie.
2 Vložte dodávané AAA batérie so 

správnou polaritou (+/-) podľa značiek 
polarity znázornenej pod krytom 
batérií.

3 Uzavrite priestor na batérie.
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Počiatočné nastavenie
•  Po prvom zapnutí prístroja sa na 

paneli displeja zobrazí [Setup wizard] 
(Sprievodca nastavením). Pomocou 
nasledujúcich pokynov nastavte 
niektoré základné parametre.

  Aby bolo možné počúvať internetové 
rádio, musíte najprv nastaviť Wi-Fi 
pripojenie. Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) je štandard vytvorený 
združením Wi-Fi Alliance na 
jednoduché vytvorenie zabezpečenej 
bezdrôtovej domácej siete. Ak váš 
bezdrôtový router podporuje WPS, 
môžete rýchlo a bezpečne pripojiť 
rádio k routeru pomocou jednej 
z dvoch metód nastavenia: Push 
Button Confi guration (PBC) alebo 
Personal Identifi cation Number (PIN). 
Pri routeroch bez podpory WPS 
máte k dispozícii ďalšiu možnosť 
na pripojenie rádia k bezdrôtovému 
routeru.

Poznámka

•  Pred pripojením k sieti sa dôkladne oboznámte 
so sieťovým routerom.

•  Zaistite, aby bola vaša domáca sieť Wi-Fi 
povolená.

V prvom kroku budete vyzvaní na 
výber jazyka, do ktorého bude prijímač 
nastavený. Vyberte otočením ovládača 
SELECT alebo šípkami na diaľkovom 
ovládači požadovaný jazyk a potvrďte ho.
1 Po zobrazení [Setup wizard] 

(Sprievodca nastavením) vyberte 
otočením ovládača SELECT 
možnosť [YES] (Áno) na spustenie 
nastavovania. Ak vyberiete [NO] 
(Nie), budete požiadaní o spustenie 
sprievodcu neskôr.

2 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
   Zobrazí sa [12/24 hour format] 

(Formát 12/24 hodín).
3 Otočením ovládača SELECT vyberte 

formát 12 alebo 24 hodín.
4 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
   Zobrazí sa zoznam automatických 

aktualizácií
5 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte, 

či chcete pri staniciach rádia 
synchronizovať čas.

  •  [Update from DAB] (Aktualizovať 
z DAB): synchronizácia času pri 
DAB staniciach.

  •  [Update from FM] (Aktualizovať 
z FM): synchronizácia času pri 
FM staniciach.

  •  [Update from Network] 
(Aktualizovať zo siete – internet): 
synchronizácia času pri 
staniciach internetového rádia.

     Ak vyberiete [Update from 
Network] (Aktualizovať zo 
siete), nastavte zopakovaním 
krokov 3 až 4 časové pásmo, 
a potom zopakovaním krokov 
3 až 4 nastavte letný čas.

  •  [No update] (Neaktualizovať): 
deaktivácia synchronizácie času.

     Ak vyberiete [No update] 
(Neaktualizovať), nastavte 
dátum a čas zopakovaním 
krokov 3 až 4.

6 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte 
[YES] (Áno) na zachovanie pripojenia 
siete.

7 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte 
región Wlan.

   Rádio začne automaticky 
vyhľadávať bezdrôtové siete.

   Zobrazí sa zoznam dostupných sietí 
Wi-Fi.
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8 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte 
vašu sieť Wi-Fi.

9 Stlačením ovládača SELECT vyberte 
možnosť na pripojenie vášho 
bezdrôtového routera.

 •  [Push Button]: vyberte túto 
možnosť, ak váš bezdrôtový router 
podporuje metódu nastavenia WPS 
a PBC. Budete vyzvaní na stlačenie 
tlačidla pripojenia na vašom routeri; 
potom stlačte ovládač SELECT na 
pokračovanie.

 •  [Pin] (PIN kód): vyberte túto 
možnosť, ak váš bezdrôtový router 
podporuje metódu nastavenia 
WPS a PIN. Vaše rádio generuje 
8-ciferné kódové číslo, ktoré môžete 
zadať do routera.

 •  [Skip WPS] (Preskočiť WPS): 
vyberte túto možnosť, ak váš 
bezdrôtový router nepodporuje 
WPS. Budete vyzvaní na zadanie 
kľúča pre vašu sieť Wi-Fi.

10 Podľa pokynov na paneli displeja 
stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte do 
vášho bezdrôtového routera PIN kód 
alebo zadajte kľúč na pripojenie k 
vašej sieti (zobrazené možnosti závisia 
od typu vašej siete a použitej ochrany 
siete).

 •  Pri zadávaní kľúča siete vyberte 
znak otočením ovládača SELECT, 
a potom stlačte ovládač SELECT na 
potvrdenie.

 •  Na zrušenie vyberte otočením 
ovládača SELECT možnosť 
[CANCEL] (Zrušiť).

 •  Na potvrdenie vašej voľby vyberte 
otočením ovládača SELECT 
možnosť [OK].

 •  Na zmazanie položky vyberte 
otočením [BKSP].

 •  Na ukončenie stlačte tlačidlo .
    Po vytvorení pripojenia k sieti sa 

zobrazí [Connected] (Pripojené).
11 Po zobrazení správy [Setup wizard 

completed] (Sprievodca nastavením 
dokončený) stlačte tlačidlo OK na 
ukončenie nastavovania.

Tip

•  Pri niektorých Wi-Fi routeroch budete možno 
musieť pre Wi-Fi pripojenie podržať tlačidlo 
WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej 
príručke konkrétneho routera.

•  Na opätovné spustenie sprievodcu nastavením 
vyberte menu [System settings] (Nastavenia 
systému) > [Setup wizard] (Sprievodca 
nastavením) (pozrite kapitolu „Používanie menu 
nastavení systému“).

Zapnutie
 • Stlačte tlačidlo .
    Rádio sa prepne na naposledy 

vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu
 • Stlačte znovu tlačidlo .
    Rádio sa prepne do 

pohotovostného režimu.
    Zobrazia sa čas a dátum (ak sú 

nastavené).

Poznámka

•  V prípade, že je systém 15 minút nečinný, 
prepne sa automaticky do pohotovostného 
režimu.
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Menu Source (Zdroj)
  Stlačte tlačidlo  na otvorenie menu 

s ikonou zdroja.

 1  Otočením ovládača SELECT 
vyberte ikonu zdroja.

 2  Stlačením ovládača SELECT 
potvrďte výber.

4  Počúvanie internetového 
rádia

Toto rádio vie prostredníctvom pripojenia 
na internet prehrávať tisíce staníc rádia 
a podcastov z celého sveta.

Upozornenie: Zoznam internetových 
staníc je v zariadení defi novaný napevno 
a nie je možné ho meniť, upravovať alebo 
pridávať nové stanice.

Používanie menu v režime 
internetového rádia
Hneď ako je vytvorené pripojenie na 
internet, zobrazí sa v zozname staníc 
zoznam nájdených staníc. Vyberte 
niektorú z nich na počúvanie.

1 Stlačte tlačidlo  Source a potom 
otočením ovládača SELECT vyberte 
režim [Internet radio] (Internetové 
rádio).
Stlačením ovládača SELECT potvrďte.

   Rádio sa začne pripájať k naposledy 
pripojenej sieti a potom naladí 
naposledy počúvanú stanicu 
internetového rádia.

   Ak nebolo pripojenie k sieti vopred 
nastavené, spustí rádio automaticky 
vyhľadávanie bezdrôtových 
sietí (pozrite časť „Začíname“ > 
„Počiatočné nastavenie“ alebo 
„Používanie menu nastavení 
systému“ > „Úprava nastavenia 
siete“ na vytvorenie sieťového 
pripojenia).

2 Stlačením tlačidla ooo MENU 
otvorte menu.

3 Otočením ovládača SELECT 
prechádzajte možnosti menu:
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 •  [Last listened] (Naposledy 
počúvané): Prepnutie na naposledy 
počúvanú stanicu.

 •  [Station list] (Zoznam staníc): 
naladenie akýchkoľvek dostupných 
staníc internetového rádia.

 •  [System settings] (Nastavenia 
systému): úprava nastavení systému 
(rovnaká možnosť menu pre všetky 
prevádzkové režimy. Pozrite kapitolu 
„Používanie menu nastavení 
systému“, kde nájdete podrobnosti).

 •  [Main menu] (Hlavné menu): 
otvorenie hlavného menu (rovnaká 
možnosť menu pre všetky 
prevádzkové režimy. Pozrite kapitolu 
„Používanie hlavného menu“, kde 
nájdete podrobnosti ).

4 Na výber možnosti stlačte ovládač 
SELECT.

5 Ak je pod možnosťou k dispozícii 
vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 
až 4.

    Na návrat do predchádzajúceho 
menu stlačte tlačidlo .

[Station list] (Zoznam staníc)
 •  [Search] (Vyhľadať): vyhľadávanie 

staníc internetového rádia. Na 
vyhľadávanie otočte ovládačom 
SELECT a zadajte vyhľadaním 
znakov kľúčové slovo; potom stlačte 
ovládač SELECT na pokračovanie.

 •  [Location:] (Lokalita) prechádzanie 
staníc internetového rádia podľa 
lokality.

 •  [Popular] (Obľúbené): naladenie 
najobľúbenejších staníc na 
internete.

 •  [Discover] (Nájsť): ladenie na 
vytvorenie zoznamu pre internetové 
rádio.

Ukladanie staníc internetového rádia

Poznámka

•  Na predvoľby môžete uložiť maximálne 40 
staníc (zdieľané medzi internetovým rádiom 
a podcastmi)

1  V režime internetového rádia nalaďte 
stanicu internetového rádia.

2  Stlačte tlačidlo  PRESET a podržte 
ho dve sekundy.

   Zobrazí sa zoznam staníc na 
predvoľbách.

3  Otočením ovládača SELECT vyberte 
číslo predvoľby.

4 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
   Zobrazí sa správa [Preset stored] 

(Predvoľba uložená).
   Stanica sa uloží na vybranú pozíciu.

Výber predvoľby stanice internetového 
rádia
V režime internetového rádia.
1 Stlačte tlačidlo  PRESET.
2 Otočením ovládača SELECT vyberte 

číslo.
3 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.

Zobrazenie informácií o internetovom 
rádiu
Počas počúvania internetového rádia 
opakovane stlačte a podržte tlačidlo 

 MENU na prechádzanie nasledujúcich 
informácií (ak sú k dispozícii):

  Meno interpreta a názov stopy
  Popis stanice
  Žáner a lokalita stanice
  Kodek a vzorkovacia frekvencia
  Vyrovnávacia pamäť prehrávania
  Dátum
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Poznámka

•  Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa 
ukončí.
Zoznam staníc a vnorené menu sa môžu z času 
na čas zmeniť a môžu sa tiež meniť podľa 
lokality.

5 Počúvanie podcastov

1 Stlačte tlačidlo  Source a otočením 
ovládača SELECT vyberte režim 
[Podcasts] (Podcasty).

   Stlačením ovládača SELECT 
potvrďte.

2 Stlačením tlačidla  MENU otvorte 
menu.

3 Otočením ovládača SELECT 
prechádzajte možnosti menu:

4 Na výber možnosti stlačte ovládač 
SELECT.

5 Ak je pod možnosťou k dispozícii 
vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 
až 4.

   Na návrat do predchádzajúceho 
menu stlačte tlačidlo .
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6 Počúvanie DAB rádia

Naladenie staníc DAB rádia
Pri prvom výbere režimu DAB rádia 
alebo v prípade prázdneho zoznamu 
staníc spustí rádio automaticky plné 
prehľadávanie.
 •  Stlačte tlačidlo  Source 

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

   Stlačením ovládača SELECT 
potvrďte.

     Zobrazí sa správa [Scanning] 
(Prehľadávanie).

     Rádio prehľadá a automaticky 
uloží všetky dostupné stanice 
DAB rádia, a potom zobrazí 
naladené stanice.

     Zoznam staníc sa uloží do 
rádia. Pri ďalšom zapnutí rádia 
sa prehľadávanie staníc už 
nevykonáva.

Pre naladenie stanice zo zoznamu 
dostupných staníc:
 •  V režime DAB otáčajte ovládačom 

SELECT pre navigáciu medzi 
dostupnými DAB stanicami.

Tip

•  Stanice sa môžu z času na čas meniť. Pre 
aktualizáciu zoznamu staníc vyberte menu 
[Scan] (Prehľadať) na spustenie plného 
prehľadávania.

Ukladanie staníc DAB rádia

Poznámka

•  Na predvoľby môžete uložiť maximálne 40 
staníc rádia.

1 V režime DAB nalaďte stanicu DAB 
rádia.

2 Stlačte tlačidlo  PRESET a dve 
sekundy ho podržte.

   Zobrazí sa zoznam staníc na 
predvoľbách.

3 Otočením ovládača SELECT vyberte 
číslo predvoľby.

4 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
   Zobrazí sa správa [Preset stored] 

(Predvoľba uložená).
   Stanice sa uložia na vybranú 

pozíciu.

Výber predvoľby stanice DAB rádia
V režime DAB máte k dispozícii dve 
možnosti výberu predvoľby stanice rádia.

Možnosť A:
1 Stlačte tlačidlo  PRESET.
2 Otočením ovládača TUNE+/- vyberte 

číslo.
3 Stlačte tlačidlo  na potvrdenie.

Možnosť B:
 •  Stlačte tlačidlo / pre skok na 

predchádzajúcu/ďalšiu stanicu na 
predvoľbe.

Používanie menu v režime DAB

1 V režime DAB stlačte tlačidlo 
 MENU na otvorenie menu DAB.

2 Otočením ovládača SELECT 
prechádzajte možnosti menu:

 •  [Station list] (Zoznam staníc): 
zobrazenie všetkých dostupných 
staníc DAB rádia. Ak nie je nájdená 
žiadna stanica, spustí rádio 
prehľadávanie DAB staníc a pridá 
ich do zoznamu staníc.
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 •  [Scan] (Prehľadať): prehľadanie 
a uloženie všetkých dostupných 
staníc DAB rádia.

 •  [Manual tune] (Ručné ladenie): 
ručné naladenie konkrétneho 
kanálu/frekvencie a jeho pridanie 
do zoznamu staníc.

 •  [Prune invalid] (Premazanie 
neplatné): odstránenie všetkých 
neplatných staníc zo zoznamu 
staníc.

 •  [DRC] (Kompresia dynamického 
rozsahu): kompresia dynamického 
rozsahu signálu rádia s cieľom 
zvýšenia hlasitosti tichého zvuku a 
zníženia hlasitosti hlasitého zvuku.

 •  [Station order] (Poradie staníc): 
umožňuje určiť spôsob usporiadania 
staníc pri prechádzaní zoznamu 
staníc.

 •  [System settings] (Nastavenia 
systému): úprava nastavení systému 
(pozrite kapitolu „Používanie menu 
nastavení systému“).

 •  [Main menu] (Hlavné menu): 
otvorenie hlavného menu (pozrite 
kapitolu „Používanie hlavného 
menu“).

3 Na výber možnosti stlačte ovládač 
SELECT.

4 Ak je pod možnosťou k dispozícii 
vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 
až 3.

  •  Na návrat do predchádzajúceho 
menu stlačte tlačidlo .

[Prune invalid] (Zmazať neplatné)
 •  [YES] (Áno): odstránenie všetkých 

neplatných staníc zo zoznamu 
staníc.

 •  [No] (Nie): návrat do 
predchádzajúceho menu.

[DRC] (Kompresia dynamického rozsahu)
 •  [DRC high] (Vysoká kompresia): 

prepnutie DRC na vysokú úroveň 
(odporúčaná východisková možnosť 
pre hlučné prostredie).

 •  [DRC low] (Nízka kompresia): 
prepnutie DRC na nízku úroveň.

 •  [DRC off] (Kompresia vypnutá): 
vypnutie DRC.

[Station order] (Poradie staníc)
 •  [Alphanumeric] (Alfanumerické): 

usporiadanie staníc v abecednom 
poradí (východiskové nastavenie).

 •  [Ensemble] (Multiplex): zobrazenie 
skupín staníc vysielaných spolu 
v rovnakom multiplexe (t. j.: BBC 
alebo lokálny Južný Wales).

Poznámka

•  Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa 
ukončí.

Zobrazenie informácií DAB
Počas počúvania DAB rádia opakovane 
stlačte a podržte tlačidlo  na 
prechádzanie nasledujúcich informácií 
(ak sú k dispozícii):

  Názov stanice
  Posuvný text (DLS)
  Sila signálu
  Typ programu (PTY)
  Názov multiplexu
  Frekvencia
  Chybovosť signálu
  Dátový tok a stav zvuku
  Kodek
  Čas a dátum
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7 Počúvanie FM rádia

Naladenie staníc FM rádia

1 Stlačte tlačidlo  Source a otočením 
ovládača SELECT vyberte režim 
[FM radio] (FM rádio).

  Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
2 Stlačte tlačidlo / a dve sekundy 

ho podržte.
   Rádio automaticky naladí stanicu 

FM rádia so silným príjmom.
3 Zopakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie 

stanice rádia.

Ručné naladenie stanice:
 •  V režime FM tunera vyberte 

otočením ovládača SELECT 
frekvenciu.

Ukladanie staníc FM rádia
Poznámka

• Môžete uložiť maximálne 40 staníc FM rádia.

1 V režime FM nalaďte stanicu FM 
rádia.

2 Stlačte tlačidlo  PRESET a dve 
sekundy ho podržte.

   Zobrazí sa zoznam staníc na 
predvoľbách.

3 Otočením ovládača SELECT vyberte 
číslo predvoľby.

4 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
   Zobrazí sa správa [Preset stored] 

(Predvoľba uložená).
   Stanica sa uloží na vybranú 

pozíciu.

Automatické ukladanie staníc FM rádia
V režime FM stlačte a podržte ovládač 
SELECT

  Prístroj uloží všetky dostupné stanice 
FM rádia a naladí vysielanie prvej 
stanice.

Tip
•  Na odstránenie predtým uloženej stanice uložte 

na jej miesto novú stanicu.

Výber predvoľby stanice FM rádia
V režime FM máte k dispozícii dve 
možnosti výberu predvoľby stanice rádia.

Možnosť A:
1 Stlačte tlačidlo  PRESET.
2 Otočením ovládača SELECT vyberte 

číslo.
3 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.

Možnosť B:
  Stlačte tlačidlo / pre skok na 

predchádzajúcu/ďalšiu stanicu na 
predvoľbe.

Používanie menu v režime FM

1 V režime FM stlačte tlačidlo  MENU 
na otvorenie menu FM.

2 Otočením ovládača SELECT 
prechádzajte možnosti menu:

  •  [Scan setting] (Nastavenie 
prehľadávania)

  •  [Audio setting] (Nastavenie 
zvuku)

  •  [System settings] (Nastavenia 
systému): úprava nastavení 
systému (pozrite kapitolu 
„Používanie menu nastavení 
systému“).

  •  [Main menu] (Hlavné menu): 
otvorenie hlavného menu (pozrite 
kapitolu „Používanie hlavného 
menu“).

3 Na výber možnosti stlačte ovládač 
SELECT.
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4 Ak je pod možnosťou k dispozícii 
vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 
až 3.

  •  Na návrat do predchádzajúceho 
menu stlačte tlačidlo .

[Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)
  •  [Strong stations only?] (Iba 

silné stanice?) – [YES] (Áno): 
prehľadanie iba staníc FM rádia 
so silným signálom.

  •  [Strong stations only?] (Iba 
silné stanice?) – [NO] (Nie): 
prehľadanie všetkých dostupných 
staníc FM rádia.

[Audio setting] (Nastavenie zvuku)
  •  [Listen in Mono only?] (Počúvanie 

iba v režime Mono?) – [YES] 
(Áno): výber mono vysielania.

  •  [Listen in Mono only?] (Počúvanie 
iba v režime Mono?) – [NO] (Nie): 
výber stereo vysielania.

Poznámka

•  Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa 
ukončí.

Zobrazenie informácií RDS
RDS (Radio Data System) je služba 
umožňujúca staniciam FM zobrazovať 
doplnkové informácie.
Ak počúvate FM stanicu so signálom RDS, 
zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

1 Nalaďte stanicu s RDS.
2 Opakovane stlačte a podržte tlačidlo 

 na prechádzanie nasledujúcich 
informácií (ak sú k dispozícii):

  Názov stanice
  Správy rádiotextu
  Typ programu
  Frekvencia
  Dátum

8  Používanie menu 
nastavení systému

1 V prevádzkovom režime stlačte 
tlačidlo  na otvorenie menu.

2 Opakovaným otočením ovládača 
SELECT vyberte [System settings] 
(Nastavenia systému).

3 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
4 Zopakovaním krokov 2 až 3 vyberte 

možnosť.

 •  [Equaliser] (Ekvalizér): výber režimu 
ekvalizéra.

 •  [Network] (Sieť): umožňuje vytvoriť 
pripojenie k sieti.

 •  [Time/Date] (Čas/Dátum): 
nastavenie času a dátumu.

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

 •  [Factory Reset] (Resetovanie na 
továrenské nastavenie): resetovanie 
rádia na východiskové továrenské 
nastavenie.

 •  [Software update] (Aktualizácia 
softvéru): kontrola informácií 
aktualizácie softvéru.

 •  [Setup wizard] (Sprievodca 
nastavením): pokyny na vykonanie 
počiatočného nastavenia.

 •  [Info] (Informácie): zobrazenie verzie 
softvéru.

 •  [Privacy policy] (Zásady ochrany 
súkromia): zobrazenie oznámenia 
o ochrane osobných údajov.

 •  [Backlight] (Podsvietenie): úprava 
nastavenia podsvietenia.

Poznámka

•  Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa 
ukončí.
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Úprava nastavenia siete

1 Vyberte [System settings] (Nastavenia 
systému) > [Network] (Sieť).

2 Otočením ovládača SELECT vyberte 
možnosť alebo vnorenú možnosť, 
a potom stlačte ovládač SELECT 
na potvrdenie. [Network wizard] 
(Sprievodca nastavením siete): 
pomáha vytvoriť pripojenie k sieti.

 •  [PBC Wlan setup] (PBC nastavenie 
Wlan): vyberte túto možnosť, ak 
váš bezdrôtový router podporuje 
metódu nastavenia WPS a PBC.

 •  [View settings] (Zobraziť 
nastavenie): zobrazenie aktuálnych 
informácií o sieti.

 •  [Manual settings] (Ručné 
nastavenia):

  •  [DHCP enable] (Povolenie DHCP): 
automatické pridelenie IP adresy.

  •  [DHCP disable] (Zákaz DHCP): 
ručné pridelenie IP adresy

 •  [NetRemote PIN Setup] (Nastavenie 
NetRemote PIN): nastavenie 
NetRemote PIN kódu.

 •  [Network profi le] (Sieťový 
profi l): zobrazenie zoznamu sietí 
zapamätaných rádiom.

 •  [Clear network settings] (Zmazať 
nastavenia siete): zmazať vybrané 
nastavenia siete.

 •  [Keep network connected?] 
(Zachovať pripojenie siete?): výber, 
či zachovať pripojenie siete.

Nastavenie času/dátumu

1 Vyberte [System settings] (Nastavenia 
systému) > [Time/Date] (Čas/Dátum).

2 Otočením ovládača SELECT vyberte 
možnosť alebo vnorenú možnosť, 
a potom stlačte ovládač SELECT na 
potvrdenie.

 •  [Set Time/Date] (Nastaviť čas/
dátum): nastavenie času a dátumu.

 •  [Auto update] (Automatické 
aktualizácie):

  •  [Update from DAB] (Aktualizovať 
z DAB): synchronizácia času pri 
DAB staniciach.

  •  [Update from FM] (Aktualizovať 
z FM): synchronizácia času pri 
FM staniciach.

  •  [Update from Network] 
(Aktualizovať zo siete): 
synchronizácia času pri 
staniciach internetového rádia.

  •  [No update] (Neaktualizovať): 
deaktivácia synchronizácie času.

 •  [Set format] (Nastaviť formát): 
nastavenie formátu 12/24 hodín.

 •  [Set timezone] (Nastaviť časové 
pásmo): nastavenie časového 
pásma.

 •  [Daylight savings] (Prechod na letný 
čas): aktivácia alebo deaktivácia 
letného času.

Poznámka

•  Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, nemá 
nastavenie letného času žiadny vplyv.

•  Ak robíte aktualizácie zo siete, nastavte vaše 
časové pásmo.
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Nastavenie jazyka systému

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

   Zobrazí sa zoznam jazykov.
2 Otočením ovládača SELECT vyberte 

požadovaný jazyk systému a potom 
stlačte ovládač SELECT na potvrdenie.

Resetovanie všetkých nastavení

1 Vyberte [System settings] 
(Nastavenia systému) > [Factory 
Reset] (Resetovanie na továrenské 
nastavenie).

2 Otočením ovládača SELECT vyberte 
možnosť a potom stlačte ovládač 
SELECT na potvrdenie.

  •  [Yes] (Áno): Resetovanie rádia 
na východiskové továrenské 
nastavenie.

  •  [No] (Nie): Návrat do 
predchádzajúceho menu.

Kontrola informácií o aktualizácii 
softvéru

1 Vyberte [System settings] (Nastavenia 
systému) > [Software update] 
(Aktualizácia softvéru).

2 Otočením ovládača SELECT vyberte 
možnosť alebo vnorenú možnosť, 
a potom stlačte ovládač SELECT na 
potvrdenie.

  •  [Auto-check setting] (Automatická 
kontrola nastavenia): vyberte, 
či pravidelne kontrolovať nové 
verzie softvéru.

  •  [Check now] (Skontrolovať teraz): 
okamžitá kontrola nových verzií 
softvéru.

Poznámka

•  Ak rádio deteguje, že je k dispozícii nová 
verzia softvéru, spýta sa, či chcete pokračovať 
s aktualizáciou. Ak súhlasíte, stiahne 
a nainštaluje sa nový softvér.

•  Pred aktualizáciou softvéru zaistite, aby 
bolo rádio pripojené k stabilnému sieťovému 
napájaniu. Odpojenie napájania počas 
aktualizácie softvéru by mohlo prístroj poškodiť.

Zobrazenie verzie softvéru
 •  Vyberte [System settings] 

(Nastavenia systému) > [lnfo] 
(Informácie).

     Zobrazí sa aktuálna verzia 
softvéru.

Úprava nastavenia podsvietenia

1 Vyberte [System settings] (Nastavenia 
systému) > [Backlight] (Podsvietenie).

2 Otočením ovládača SELECT vyberte 
možnosť alebo vnorenú možnosť, 
a potom stlačte ovládač SELECT na 
potvrdenie.

  •  [Timeout] (Časové odpojenie): 
vyberte periódu intervalu 
vypnutia podsvietenia displeja.

  •  [On level] (Úroveň zapnutia): 
vyberte úroveň jasu pre 
podsvietenie.

  •  [Dim level] (Úroveň stlmenia): 
vyberte úroveň jasu displeja 
z možností Medium (Stredná), 
Low (Nízka) a Off (Vypnuté).
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9 Používanie hlavného menu

1 V prevádzkovom režime stlačte 
tlačidlo  na otvorenie hlavného 
menu.

2 Opakovaným otočením ovládača 
SELECT vyberte [Main menu] (Hlavné 
menu).

3 Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
4 Zopakovaním krokov 2 až 3 vyberte 

možnosť.
  •  [Internet radio] (Internetové 

rádio): výber režimu 
internetového rádia.

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

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

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

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

nastavenie časovača spánku.
  •  [Alarms] (Budíky): nastavenie 

časovača budíka.
  •  [System settings] (Nastavenia 

systému): úprava nastavení 
systému (pozrite kapitolu 
„Používanie menu nastavení 
systému“).

Poznámka

•  Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa 
ukončí.

•  Môžete takisto stlačiť tlačidlo SOURCE na 
výber režimu: Internet radio (Internetové rádio), 
Podcasts (Podcasty), DAB radio (DAB rádio), 
FM radio (FM rádio), CD, USB, Bluetooth alebo 
AUX IN (Vstup AUX).

Nastavenie budíka

Poznámka

•  Môžete nastaviť dva budíky, ktoré budú zvoniť 
v rôzny čas.
Predpokladom správneho nastavenia budíka sú 
správne nastavené hodiny.

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

   Ak nie sú hodiny nastavené, vyzve 
vás systém na ich nastavenie.

2 Stlačte ovládač SELECT na 
pokračovanie.

   Začne blikať číslica dňa.
3 Otočením ovládača SELECT vyberte 

deň a potom stlačte ovládač SELECT 
na potvrdenie.

   Začne blikať číslica mesiaca.
4 Zopakovaním kroku 3 nastavte 

mesiac, rok a čas (v tomto poradí).
   Zobrazia sa možnosti [Alarm 1:off 

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

5 Zopakovaním kroku 3 vyberte [Alarm 
1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuté) > 
[Enable:][Off] (Povolenie: vypnuté).

6 Zopakovaním kroku 3 aktivujte alebo 
deaktivujte časovač budíka.

  •  [Off] (Vypnuté): deaktivácia 
časovača budíka.

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

  •  [Once] (Raz): budík zazvoní iba 
raz.

  •  [Weekends] (Víkendy): budík 
zazvoní vždy v sobotu a nedeľu.

  •  [Weekdays] (Pracovné dni): budík 
zazvoní každý deň od pondelka 
do piatka.

7 Zopakovaním kroku 3 vyberte [time] 
(čas), a potom nastavte čas budíka.

8 Zopakovaním kroku 3 vyberte [mode] 
(režim), a potom nastavte zdroj 
budíka.
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  •  [Buzzer] (Zvuková signalizácia): 
výber zvukovej signalizácie ako 
zdroja budíka.

  •  [Internet radio] (Internetové 
rádio): výber naposledy 
počúvanej stanice internetového 
rádia ako zdroja budíka.

  •  [DAB]: výber naposledy 
počúvanej stanice DAB rádia ako 
zdroja budíka.

  •  [FM]: výber naposledy počúvanej 
stanice FM rádia ako zdroja 
budíka.

  •  [USB]: výber režimu USB ako 
zdroja budíka.

  •  [CD]: výber režimu CD ako zdroja 
budíka.

9 Zopakovaním kroku 3 vyberte [preset] 
(predvoľba) (k dispozícii iba režim 
internetové rádio/DAB/FM), a potom 
vyberte ako zdroj budíka naposledy 
počúvanú stanicu alebo stanicu rádia 
na predvoľbe.

10 Zopakovaním kroku 3 vyberte 
[Volume:] (Hlasitosť), a potom 
nastavte hlasitosť budíka.

11 Zopakovaním kroku 3 vyberte [Save] 
(Uložiť).

   Nastaví sa Alarm 1 (Budík 1).
12 Zopakovaním krokov 5 až 11 nastavte 

Alarm 2 (Budík 2).

Poznámka

•  Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka 
pre Alarm 1 (Budík 1) alebo Alarm 2 (Budík 2).

•  Na zastavenie budíka stlačte tlačidlo  na 
prístroji.

•  Môžete tiež otvoriť [System settings] (Nastavenia 
systému) > [Time/Date] (Čas/Dátum) a 
nastaviť čas a dátum (pozrite „Používanie 
menu nastavení systému“ > „Nastavenie času/
dátumu“).

Nastavenie funkcie automatického 
vypnutia

1 Vyberte [Main menu] (Hlavné menu) > 
[Sleep] (Automatické vypnutie).

2 Opakovaným otočením ovládača 
SELECT vyberte periódu časovača 
spánku (v minútach).

   Keď je zobrazené [Sleep OFF] 
(Aut. vypnutý), je časovač spánku 
deaktivovaný.
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10 Ďalšie funkcie

Prehrávanie zvuku cez Bluetooth

1 Stlačte tlačidlo  Source a otočením 
ovládača SELECT vyberte režim 
[Bluetooth].

  Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
2 Stlačením tlačidla  MENU otvorte 

menu.
3 Otočením ovládača SELECT 

prechádzajte možnosti menu:
 •  Vyberte možnosť Setup Bluetooth 

(Nastavenie Bluetooth) a stlačte 
ovládač SELECT – zobrazí sa 
správa „Pripojte sa prosím so 
zariadením k: SMC 5700WDB“ 
a začne blikať ikona Bluetooth.

 •  Povoľte vo vašom Bluetooth 
zariadení funkciu Bluetooth 
a vyhľadajte Bluetooth zariadenie, 
ktoré je možné spárovať.

 •  Na vašom zariadení vyberte 
[SMC 5700WDB] na spárovanie.

 •  Po úspešnom pripojení sa správa 
na obrazovke zmení na [Connected] 
(Pripojené) a ikona Bluetooth 
prestane blikať.

4 Na výber možnosti stlačte ovládač 
SELECT.

5 Ak je pod možnosťou k dispozícii 
vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 
až 4.

    Na návrat do predchádzajúceho 
menu stlačte tlačidlo .

Poznámka

•  Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia 
dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT 
reproduktorom a pripojeným zariadením.

Nastavenie hlasitosti
 •  Počas prehrávania hudby upravte 

otočením ovládača – VOL+ 
hlasitosť.

Stlmenie zvuku
 •  Počas prehrávania hudby stlačte 

tlačidlo MUTE na stlmenie alebo 
obnovenie zvuku.

Prehrávanie z disku

1 Stlačte tlačidlo  Source a potom 
otočením ovládača SELECT vyberte 
zdroj CD.

  Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
2 Stlačte tlačidlo  na otvorenie diskovej 

mechaniky.
3 Vložte disk tak, aby bola strana 

s potlačou obrátená nahor.
4 Stlačte tlačidlo  na uzatvorenie 

diskovej mechaniky.
   Prehrávanie sa spustí automaticky. 

Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo 
.

Prehrávanie z USB zariadenia

Poznámka

•  S ohľadom na množstvo zariadení na trhu 
nie je garantovaná kompatibilita a podpora 
prehrávania pri všetkých médiách. Pamäťové 
zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali 
vopred otestovať alebo sformátovať súborovým 
formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených 
chránených médií, súborov alebo obsahu sa 
nemusí podariť.

1 Pripojte USB zariadenie do zdierky .
2 Stlačte tlačidlo  Source a otočením 

ovládača SELECT vyberte zdroj USB.
  Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
   Prehrávanie sa spustí automaticky. 

Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo 
.
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Nabíjanie zariadenia
Pomocou tohto hudobného mikrosystému 
môžete nabíjať vaše externé zariadenie, 
ako napríklad mobilný telefón, MP3 
prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.
1 Pomocou USB kábla pripojte zdierku 

USB na tomto produkte k portu USB 
na vašom zariadení.

2 Pripojte produkt k napájaniu.
   Hneď ako je zariadenie detegované, 

spustí sa nabíjanie.

Poznámka

•  Funkcia nabíjania je doplnkovou funkciou, ktorá 
nezastúpi plnohodnotné nabíjanie prenosných 
zariadení tak, ako nabíjacie adaptéry.

Počúvanie z externého zariadenia
Pomocou tohto prístroja môžete 
prostredníctvom MP3 linkového kábla 
počúvať zvuk z externého zariadenia.

1 Pripojte MP3 linkový kábel (nie je 
súčasťou príslušenstva):

 •  ku konektoru jack AUX IN (3,5 mm) 
na tomto produkte,

 •  a ku konektoru jack slúchadiel na 
externom zariadení.

2 Stlačte tlačidlo  Source a otočením 
ovládača SELECT vyberte zdroj AUX 
IN (Externý vstup).

  Stlačením ovládača SELECT potvrďte.
3 Spustite na zariadení prehrávanie 

(pozrite používateľskú príručku 
zariadenia).

Upozornenie

•  Pred spojením vášho zariadenia a rádia 
SMC 5700WDB sa uistite, že výstupný signál 
z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni 
(minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete 
poškodeniu reproduktorov.
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11 Technické údaje

Maximálny výkon 100 W
Silný a pôsobivý zvuk 
Prehrávanie CD/MP3/CD-R/CD-RW
Zvuk:
Výstupný výkon: 50 W × 2 (impedancia: 6 Ω) 
Frekvenčná odozva: 84 Hz – 16 kHz
Celkové harmonické skreslenie:  L/R ≤ 10 % (1 kHz)
Režimy ekvalizéra: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený
Internetové rádio:
Jednoduché pripojenie prostredníctvom WiFi
Vyhľadávanie miestnych staníc 
Zoznam obľúbených staníc 
Predvoľby staníc: 40 (internet)
Displej:
2,8" LCD displej 
Tlmenie jasu
Rádio:
Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Pamäť uložených staníc: 40 (FM)
Vstupy:
Bezdrôtový prenos hudby pomocou Bluetooth 4.2
Prehrávanie z diskov USB fl ash
Externý vstup (3,5 mm stereo jack)
Ďalšie:
Funkcia spánku
Príslušenstvo: Bezdrôtový ovládač, batéria, anténa, návod na obsluhu
Zdroj napájania: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz 
Rozmery (hlavnej jednotky): 230 × 146 × 262 mm
Rozmery (reproduktory): 173 × 263 × 238 mm
Hmotnosť: 7,1 kg (celkovo)

Rádio FM  Rozsah pásma  87,5 MHz – 108 MHz
DAB  Rozsah pásma  174,928 MHz do 239,200 MHz
WiFi  Pásmo  2,4 GHz , 5 GHz
Bluetooth Verzia  4.2
  Maximálny výkon vysielača 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
 Kodek SBC
 Profi l A2DP, AVRCP 1.6
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POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Vyradený obalový materiál zlikvidujte v zbernom dvore vo vašom bydlisku.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v originálnej dokumentácii znamená, 
že vyradené elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať 
do bežného komunálneho odpadu. Odneste tieto produkty do určených 
zberných dvorov, kde sa vykoná ich správna likvidácia, renovácia a recyklácia. 
V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách 
môžete tiež pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty 
miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto produktu pomáha chrániť cenné 
prírodné zdroje a zabraňuje poškodzovaniu životného prostredia nevhodnou 
likvidáciou odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch 
alebo v zberných dvoroch. V súlade s národnými predpismi je možné za 
nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty.

Pre podnikateľské jednotky v krajinách Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol platí v Európskej únii. Ak chcete tento produkt zlikvidovať, vyžiadajte si 
nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestneho úradu alebo svojho 
predajcu.

FAST ČR, a. s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
SMC 5700WDB vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na vykonávanie týchto zmien.

Originálna verzia je v českom jazyku. 
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01



SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa 
poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi 
na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď 
u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je 
povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do 
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. 
Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený 
výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie 
do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok 
prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad 
o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na 

použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku 
použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy a kde reklamovaný 
výrobok zakúpil);

 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, 
prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.


