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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku 
upozorňuje používateľa na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu 
(opravy), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii prístroja.

VAROVANIE: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, 
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) PRÍSTROJA. VNÚTRI 
NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY STE MOHLI SAMI OPRAVIŤ – 
PRENECHAJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

1.  PREČÍTAJTE SI POKYNY – Pred tým, než začnete tento produkt 
používať, si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.

2.  USCHOVAJTE POKYNY – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu 
uschovajte na budúce použitie.

3.  DBAJTE NA VAROVANIA – Dbajte na všetky varovania uvedené na 
produkte a v pokynoch pre obsluhu.

4.  DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu 
a používanie.

5.  VODA A VLHKOSŤ – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – 
napríklad v blízkosti vaní, umývadiel, kuchynských drezov alebo kadí na 
bielizeň, vo vlhkých suterénoch, v blízkosti plaveckých bazénov a pod. 
Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode 
a nesmiete naň ukladať predmety naplnené tekutinou, ako napríklad 
vázy.

6.  ČISTENIE – Pred začatím čistenia odpojte tento produkt od sieťovej 
zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace 
prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.

7.  ODVETRÁVANIE – Štrbiny a otvory v kryte prístroja slúžia 
na odvetrávanie a zaistenie spoľahlivej prevádzky produktu a jeho 
ochrany pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú blokovať ani zakrývať. 
Tieto otvory nesmú byť nikdy blokované ukladaním produktu na posteľ, 
pohovku, rohož alebo iný podobný povrch. Neumiestňujte tento produkt 
do uzatvoreného priestoru, ako je napr. knižnica alebo regál, ak nie je 
zaistené zodpovedajúce odvetrávanie alebo ak to nevyžadujú pokyny od 
výrobcu.

8.  PRÍSLUŠENSTVO – Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené 
výrobcom.

9.  ZDROJE ENERGIE – Na napájanie tohto produktu je nutné použiť iba 
zdroj energie, ktorého typ je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste 
istí typom zdroja energie vo svojej domácnosti, obráťte sa na svojho 
predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie. Pri produktoch 
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využívajúcich energiu vstavanej batérie sa riaďte pokynmi v návode na 
obsluhu.

10.  KEĎ PRÍSTROJ NEBUDETE POUŽÍVAŤ – Ak nebudete prístroj dlhší 
čas používať, odpojte napájací kábel produktu od zásuvky a vypnite 
vypínač napájania (OFF).

11.  VNIKNUTIE CUDZÍCH PREDMETOV A TEKUTÍN – Nikdy nestrkajte 
do tohto produktu prostredníctvom otvorov žiadne predmety, pretože by 
sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skratovať diely 
a spôsobiť tak požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Chráňte tento 
produkt pred poliatím tekutinami.

12.  TEPLO – Tento produkt musí byť umiestnený mimo zdroja tepla, akými 
sú napr. radiátory, ohrievače vzduchu, kachle alebo podobné zariadenia 
(vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.

13.  Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nebolo možné šliapnuť a aby 
nebol priškripnutý, a to najmä v miestach pri zástrčkách, zásuvkách 
a tam, kde vystupuje z prístroja.

14.  OPRAVY – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať vlastnými silami, 
pretože po otvorení skrine alebo odstránení krytov by ste mohli byť 
vystavení nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. 
Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným servisným technikom.

15.  Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode 
16.  Tam, kde sa zástrčka zásuvkového adaptéra používa na odpojenie od 

zdroja energie, musí toto odpájacie zariadenie zostať ľahko dostupné. 
17.  VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli 

sami opraviť. Prenechajte opravy kvalifikovaným technikom. 
18.  VAROVANIE: Nikdy nepremazávajte žiadnu časť tohto prístroja.
19.  VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20.  VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické 

zariadenie.
21.  VAROVANIE: Udržujte tento prístroj mimo dosahu priameho slnečného 

svetla, otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
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OBSAH BALENIA

A B C 

A Zariadenie SRD 7800
B Napájací/Nabíjací adaptér DC5V
C Používateľská príručka
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OVLÁDAČE A PRIPOJENIE
1. Tlačidlo TUNE +  / -  

(Ladenie +/-)
2. Tlačidlo MENU (Ponuka)
3. Tlačidlo ST.MO/ SELECT 

(Stereo Mono/Výber)
4. Tlačidlo STANDBY 

(Pohotovostný režim)
5. LCD displej
6. Tlačidlo FUNCTION 

(Funkcia)
7. Tlačidlo PRESET 

(Predvoľba)

8. Tlačidlo INFO (Informácie)
9. Tlačidlo  SCAN (Prehľadať)
10. Tlačidlo SLEEP (Automatické vypnutie)
11. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)  
12. RUKOVÄŤ
13. PRIESTOR NA BATÉRIU (BL-5C)
14. Vstup napájania/nabíjania microUSB 

DC 5 V
15. VYPÍNAČ NAPÁJANIA
16. KONEKTOR AUX IN (Externý vstup)
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PRVÉ SPUSTENIE, OVLÁDANIE, NAPÁJANIE
Zapnutie rádia
Pripojte napájací adaptér do vstupu DC 5 V microUSB v zadnej časti 
prístroja.
· Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté) a potom stlačte 

tlačidlo STANDBY.
· Rozsvieti sa displej a prístroj sa zapne. 

Zapnutie prístroja z POHOTOVOSTNÉHO režimu:
· Stlačte tlačidlo STANDBY. V prípade pripojenia k sieti hodiny aj naďalej 

pobežia.

Upozornenie:
Pri úplnom vypnutí vypínača ON/OFF na zadnej strane prístroja bude 
nastavený čas a dátum vynulovaný.

Pripojenie napájania
Toto rádio s prehrávačom môže byť napájané zo siete alebo z dobíjacej 
batérie.
Výdrž batérie (približný počet hodín) je 4 – 6 hodín v závislosti od úrovne 
hlasitosti.

Upozornenie: Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Zaistite, aby napätie 
zdroja energie zodpovedalo napätiu uvedenému na zadnej alebo dolnej 
strane produktu. 
· Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového 

adaptéra zo zásuvky vždy uchopte jeho zástrčku. Nikdy neťahajte za 
kábel. 

· Používajte iba sieťový adaptér určený výrobcom alebo predávaný s týmto 
prístrojom.

Používanie napájania z batérie
Nabíjanie batérie.
· Posuňte vypínač napájania do polohy „OFF“ (Vypnuté).
· Pripojte napájací adaptér (dodávaný alebo samostatne predávaný) do 

zdierky DC 5 V microUSB v zadnej časti prístroja a potom do sieťovej 
zásuvky.

· Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté).
· Displej sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí indikátor nabíjania batérie.
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Indikátor úrovne 
nabitia batérie

Poznámka: Hodiny sa pri napájaní z batérie zastavia.
Na LCD displeji sa zobrazí indikácia napájania z batérie.

ÚSPORA ENERGIE/NARIADENIE ERP2
Toto zariadenie je z dôvodu úspory energie vybavené 
SYSTÉMOM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA/PREPNUTIA 
DO POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU (STANDBY). Tento 
systém je zavedený z dôvodu splnenia požiadaviek noriem EÚ 
a NEPREDSTAVUJE PORUCHU.

Zmena jazyka
Zmena nastavenia jazyka sa robí v režime DAB alebo FM. Stlačte tlačidlo 
MENU a tlačidlami TUNE + / TUNE - (pohyb v menu) zvoľte položku 
LANGUAGE tlačidlom SELECT.  Tlačidlami TUNE + / TUNE - vyberte 
požadovaný jazyk a potvrďte ho tlačidlom SELECT.

Nastavenie hlasitosti
Nastavenie hlasitosti pomocou ovládačov na prednom paneli:
Na zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti otočte ovládačom VOLUME. 
Otáčaním ovládača doľava sa hlasitosť znižuje a otáčaním ovládača doprava 
sa hlasitosť zvyšuje. Pred zmenou zdroja signálu, napríklad prechod z FM 
do DAB režimu, odporúčame hlasitosť znížiť a následne zvýšiť podľa vašej 
potreby.

Nastavenie hodín
SET TIME/DATE (Nastavenie času/dátumu): Táto možnosť umožňuje ručné 
nastavenie hodín, ak nie je dostupné DAB+ vysielanie.

Ručné nastavenie času a dátumu:
1. V režime DAB alebo FM stlačte tlačidlo MENU na otvorenie MENU 

DAB+/FM.
2. Stlačením tlačidla TUNE +/- prechádzajte možnosti menu:
 [Main menu] (Hlavné menu)
  SYSTEM [Auto update] (Systém – Automatická aktualizácia)
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3. Nastavte položku Clock setup (Nastavenie hodín) na Manual (Ručne) 
(východiskové je Rádio)

4. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT
5. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, zopakujte 

kroky 2 – 4.

Podsvietenie
Úprava podsvietenia funguje iba pri napájaní zo siete.
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MENU a 1 – 2 sekundy ho podržte, 
a potom stlačte tlačidlo TUNE +/- na úpravu úrovne podsvietenia (v rozsahu 
0 – 10)

DAB+/FM ANTÉNA
Pred použitím vášho rádia na príjem DAB+ alebo FM vysielania plne 
roztiahnite teleskopickú anténu umiestnenú v zadnej časti prístroja a zaistite 
čo najlepšie podmienky na príjem FM/DAB signálu.
Pre maximálnu silu signálu bude možno potrebné upraviť polohu 
teleskopickej antény.
Pri prvom použití tohto rádia vykoná prístroj kompletné vyhľadanie DAB 
staníc.

Počúvanie DAB+ rádia
Digital Audio Broadcasting (DAB+) predstavuje spôsob digitálneho vysielania 
rádia prostredníctvom siete vysielačov. Poskytuje viac možností, lepšiu kvalitu 
zvuku a ďalšie informácie.

1. Opakovaným stlačením tlačidla FUNCTION vyberte DAB rádio.
 Zobrazí sa správa [Scanning…..] (Prehľadávanie…).
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie kompletného prehľadávania.
 Prístroj automaticky uloží všetky stanice DAB+ rádia a potom naladí 

vysielanie prvej dostupnej stanice.
3. Zoznam staníc sa uloží do prístroja. Pri ďalšom zapnutí prístroja sa 

prehľadávanie staníc už nevykonáva.
4. Ak nie je nájdená žiadna DAB+ stanica, zobrazí sa na displeji správa 

[Not available] (Nie je k dispozícii) alebo [No Signal] (Žiadny signál).

Na naladenie DAB+ stanice zo zoznamu dostupných staníc:
- V režime DAB stlačte tlačidlo TUNE+/- na pohyb medzi dostupnými DAB+ 

stanicami.
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Automatické ukladanie staníc DAB+ rádia
Poznámka: Do DAB+ vysielania sa môžu pridať nové stanice a služby. Aby 
ste mali tieto nové DAB+ stanice a služby k dispozícii, spúšťajte pravidelne 
kompletné prehľadávanie.
- V režime DAB+ stlačte tlačidlo SCAN – prístroj vyhľadá a uloží všetky 

dostupné stanice DAB+ rádia.
Výber predvoľby stanice DAB+ rádia
- V režime DAB vyberte akékoľvek číslo predvoľby a stlačte tlačidlo 

PRESET.
 Opakovane stlačte tlačidlo TUNE +/- a potom stlačte tlačidlo SELECT na 

výber stanice na predvoľbe.

Ručné ukladanie staníc DAB+ rádia
Poznámka: Môžete uložiť maximálne 30 predvolieb staníc DAB+ rádia.
1. Nalaďte stanicu DAB+ rádia.
2. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo PRESET a potom stlačte tlačidlo 

TUNE +/ na výber čísla predvoľby. Na displeji sa krátko zobrazí P1.
3. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie.
4. Opakovaním krokov 1 – 3 uložte ďalšie DAB+ stanice.

Zobrazenie DAB+ informácií
Počas vysielania DAB+ rádia stlačte opakovane tlačidlo INFO na 
prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):
- Názov stanice
- Kanál a frekvencia
- Dátový tok zvuku
- Sila signálu
- Čas/dátum
- Posuvný text (DLS)
- Typ programu (Prg Type)
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Používanie menu DAB+
1. V režime DAB stlačte tlačidlo MENU na otvorenie menu DAB+
2. Stlačením tlačidla TUNE +/- prechádzajte možnosti menu:
 - [Full scan] (Kompletné prehľadanie): prehľadanie všetkých dostupných 

staníc DAB+ rádia
 -  [Manual tune] (Ručné ladenie): ručné naladenie konkrétneho kanálu/

frekvencie a jeho pridanie do zoznamu staníc.
 -  [DRC]: pridanie alebo odobratie stupňa kompenzácie pre rozdiely 

v dynamickom rozsahu medzi stanicami rádia.
 - [Language] (Jazyk): English/Cestina*/Polski/Magyar
 - [Main menu] (Hlavné menu)
3. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT.
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, zopakujte 

kroky 2 – 3.

Hlavné menu
 [12/24 hour] (12/24 hodín) nastavenie formátu času hodín
 [Auto update] (Automatická aktualizácia) nastavenie synchronizácie času 

pomocou rádia alebo ručne
 [Clock Setup] (Nastavenie hodín) nastavenie času a dátumu 
 [Factory Reset] (Resetovanie na továrenské nastavenie): resetovanie 

všetkých nastavení na východiskové továrenské hodnoty
 [SW version] (Verzia SW) verzia softvéru rádia

Poznámka: Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazenie menu sa 
ukončí. Nejde o poruchu.

Počúvanie FM rádia
1. Opakovaným stlačením tlačidla FUNCTION vyberte FM rádio.
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie automatického prehľadávania alebo 
 Stlačte tlačidlo TUNE +/- na naladenie stanice rádia.
3. Stlačte tlačidlo TUNE +/- a podržte ho 2 sekundy na naladenie ďalšej 

najsilnejšej stanice rádia.

Režim Mono/Auto (Stereo)
Stlačením tlačidla ST.MO vyberte zvukový režim MONO alebo AUTO.

Ručné ukladanie staníc FM rádia.
1. Nalaďte stanicu FM rádia.
2. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo PRESET na aktiváciu režimu 

programovania.
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3. Na displeji sa krátko zobrazí P1; potom opakovaným stlačením tlačidla 
TUNE +/- vyberte číslo predvoľby

4. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie
5. Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice FM.

Výber predvoľby stanice FM rádia
- V režime FM vyberte akékoľvek číslo predvoľby a stlačte tlačidlo PRESET.
- Stlačte opakovane tlačidlo TUNE +/- a potom stlačte tlačidlo SELECT na 

výber stanice na predvoľbe.

Používanie menu FM
1. V režime FM stlačte tlačidlo MENU na otvorenie menu FM.
2. Stlačením tlačidla TUNE +/- prechádzajte možnosti menu:
 [Scan setting] (Nastavenie hľadania)
   [All stations] (Všetky stanice): prehľadávanie všetkých dostupných 

staníc rádia.
   [Strong only] (Len so silným signálom): prehľadávanie iba staníc so 

silným signálom.
 [Audio setting] (Nastavenie audia)
   [Stereo allowed] (Stereo povolené): prehľadávanie staníc rádia 

vysielajúcich stereo signál. (Východiskové)
   [Forced mono] (Nútené mono): prehľadávanie staníc rádia 

vysielajúcich iba mono signál.
 [Language] (Jazyk): English/Cestina*/Polski/Magyar
 [Main menu] (Hlavné menu)
3. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, zopakujte 

kroky 2 – 3.

Zobrazenie RDS informácií
RDS (Radio Data System) je služba umožňujúca FM staniciam zobrazovať 
doplnkové informácie. 

1.  Nalaďte RDS stanicu.
2.  Stlačte opakovane tlačidlo INFO na prechádzanie nasledujúcich 

informácií (ak sú k dispozícii):
 [Program Type] (Typ programu)
 [Radio text] (Rádiotext)
 [Signal strength] (Sila signálu)
 [Date/Time] (Dátum/čas)
 [Frequency] (Frekvencia)
 [Stereo/Mono] – režim zvuku. Táto možnosť umožňuje nastaviť rádio na 

príjem FM staníc v režime Auto (Mono/Stereo) alebo iba Mono.
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Factory Reset (Obnova továrenského nastavenia): Táto možnosť obnoví 
všetky nastavenia na východiskové továrenské hodnoty. Nastavenie 
hodín, zoznamov staníc a uložených predvolieb staníc bude zmazané. Po 
resetovaní na továrenské nastavenie rádio automaticky znovu prehľadá 
pásmo DAB+.

AUX IN (Externý vstup) 
Pripojte vaše externé zariadenie do 3,5 mm zdierky AUX IN v zadnej časti 
prístroja. Externým zariadením môže byť MP3 prehrávač, CD walkman, 
osobný počítač a pod. 

Upozornenie: pred spojením vášho zariadenia a rádia SRD 7800 sa uistite, 
že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna 
výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu rádia.

Funkcia automatického vypnutia
V režime DAB/FM/AUX stlačte opakovane tlačidlo SLEEP na výber času 
automatického vypnutia.
Poradie je OFF (Vypnuté) > 15 > 30 > 45 > 60 > 90 min. 
Potom stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie času automatického vypnutia – 
na LCD displeji sa zobrazí zostávajúci čas do automatického vypnutia. Rádio 
prehrávač po uplynutí vybraného času zastaví prehrávanie.

Čas 
automatického 

vypnutia
počítadlo

PREHRÁVANIE ZO ZARIADENIA S PODPOROU BLUETOOTH
- Efektívny prevádzkový dosah prístroja na spárovanie zariadenia je 

približne 8 – 10 metrov (v otvorenom priestore).  
- Akékoľvek prekážky medzi systémom a zariadením môžu znížiť 

prevádzkový dosah.
- Nie je zaručená kompatibilita so všetkými Bluetooth zariadeniami.
- Tento systém má automaticky povolený režim Bluetooth spárovania.

1. Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte zdroj BLUETOOTH. Začne blikať 
text [PAIRING] (Vyhľadávanie).

2. Povoľte vo vašom Bluetooth zariadení Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth 
zariadenie, ktoré je možné spárovať (pozrite používateľskú príručku 
zariadenia).
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3. Po zobrazení [SRD 7800] vo vašom zariadení túto možnosť vyberte na 
spustenie spárovania a pripojenie.

 Po úspešnom spárovaní a pripojení sa zobrazí správa [Connected] 
(Pripojené).

4. Prehrávajte zvuk na vašom zariadení. Zvuk sa streamuje z vášho 
zariadenia do rádia SRD 7800.

5. Stlačením tlačidla TUNE +  / -  vyberajte stopy
6. Stlačte tlačidlo  na spustenie funkcie PAUSE/PLAYBACK (Pauza/

Prehrávanie).

Odpojenie Bluetooth sa vykonáva pomocou funkcie deaktivácie vo vašom 
prenosnom zariadení. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM PRÍČINA/RIEŠENIE

Žiadne napájanie - Posuňte vypínač napájania do polohy ON (Zapnuté).
- Zaistite, aby bola správne pripojená napájacia 
zástrčka.
- Zaistite, aby bola v sieťovej zásuvke elektrická 
energia.
- Zaistite, aby boli batérie plne nabité.
-  Ak sa na displeji zobrazí ikona prázdnej „Batérie“, 
pripojte, prosím, dodávaný adaptér 5 V/1 A a nabite 
prístroj, alebo použite sieťové napájanie.

Nie je počuť žiadny 
zvuk

- Nastavte hlasitosť

Prístroj nereaguje - Posuňte vypínač napájania do polohy OFF 
(Vypnuté).
-  Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového 

napájania; potom prístroj znovu zapnite.
Nekvalitný príjem 
DAB+/FM

- Zaistite, aby bola anténa plne rozvinutá.
-  Elektrické rušenie vo vašej domácnosti môže 

spôsobovať nekvalitný príjem. Presuňte produkt 
ďalej od zariadení, ktoré sú zdrojom rušenia (najmä 
zariadení s motormi a transformátormi).

Zvuk Bluetooth je 
prerušovaný alebo 
skreslený

-  Nie je prístroj príliš blízko zariadenia generujúceho 
elektromagnetické žiarenie?

-  Nie je medzi prístrojom a zdrojovým Bluetooth 
stereo audio zariadením nejaká prekážka?
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Doplňujúce informácie

TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecné
Požiadavky na napájanie: 
AC 100 – 240 V ~, 60/50 Hz, max. 0,3 A
Vstup DC: 5 V  1 A

Dobíjacia Li-Ion batéria: 
Typ: Batéria BL-5C (3,7 V, 1 000 mAh)* Používajte iba originálny napájací/
nabíjací adaptér.*
Spotreba energie: 9 W (prevádzka)
Čas prehrávania pri napájaní z batérie: 4 – 5 hod. pri 50 % úrovni hlasitosti.
Hmotnosť hlavnej jednotky: 0,68 kg
Rozmery – Hlavná jednotka (Š × H × V) 247 × 60 × 157 mm
Výstupný výkon: 4 W RMS (2× 2 W)

Tuner 
DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Rozsah ladenia v pásme FM: 87,5 – 108 MHz
Pamäťové predvoľby staníc: DAB–30/FM–30

Bluetooth 
V5.0, podpora profilu A2DP, AVRCP, kodek SBC
Frekvenčný rozsah: 2402 – 2480 MHz
Max. vysielací výkon: 100mW

Aux-in (Externý vstup) 
3,5 mm aux-in jack, kábel nie je súčasťou príslušenstva.
Vlastnosti a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. 
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Hodnota a presnosť Jednotka

Názov alebo ochranná 
známka výrobcu, 
identifikačné číslo podniku 
a adresa

DONG GUAN CITY GANGQI 
ELECTRONIC CO., LTD 
Shiyong Private Industrial Park, 
Hengli Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China.

-

Identifikačný kód modelu GQ07-050120-DG -
Vstupné napätie 100 – 240 V
Vstupná frekvencia 50/60 Hz
Výstupné napätie 5 V
Výstupný prúd 0,3 A
Výstupný výkon 6 W
Priemerná účinnosť 
v aktívnom režime 75% %

Účinnosť pri nízkej záťaži 
(10 %) / %

Spotreba energie v stave 
bez záťaže 0,1 W
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POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH 
MATERIÁLOV
Obalové materiály odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ

Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale 
upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným 
domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom 
dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych 
krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť 
vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať 
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie 
odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo 
najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia 
tohto typu odpadu môže byť podľa zákona predmetom udelenia 
pokuty.

Pre firmy v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, 
požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné 
informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo 
vášho predajcu.

Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje nevyhnutným 
požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice 2014/53/EÚ.  

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

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


