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PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

•  Vyčistěte přehrávač pomocí měkké nebo mírně navlhčené utěrky. Nikdy 
nepoužívejte rozpouštědla.

•  Držte zařízení mimo vody a vysoké teploty.
•  Nepoužívejte zařízení ihned po přenesení ze studeného na teplé místo, neboť se 

může vytvořit kondenzace, která může způsobit závadu systému.
•  Abyste zabránili zranění, neměňte polaritu baterií a nekombinujte typy baterií.
•  Zařízení nevystavujte kapání ani stříkání vody a na zařízení nestavte nádoby 

naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
•  Na zařízení nestavte hořící předměty, jako jsou zapálené svíčky apod.
•  Dbejte na správnou likvidací starých baterií.
•  Výrobní štítek se nachází na spodní straně skříňky zařízení.
•  Nevyhazujte baterie do ohně!
•  Odpojovací zařízení je přívodní kabel přístroje. Pro úplné odpojení přístroje od 

elektrické sítě musíte odpojit zástrčku od síťové zásuvky. Síťová zásuvka nesmí 
být blokována žádnými překážkami  a musí být během použití snadno přístupná.

•  Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
•  Ponechte kolem zařízení minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
•  Větrání nesmíte blokovat překrytím větracích otvorů novinami, ubrusem, záclonou 

apod.
•  Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
•  Přístroj používejte v přiměřených klimatických podmínkách.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

NAPÁJENÍ

Instalace baterií
1.  Sejměte kryt prostoru pro baterie jemným tlakem na naznačenou oblast a pak 

vysuňte kryt.
2. Před vložením baterií zkontrolujte polaritu (+ a -) baterií, pak je vložte podle 

naznačené polarity uvnitř prostoru pro baterie. Instalujte 4 x C/R14/UM2 baterie 
do prostoru pro baterie.

3.  Nasaďte kryt baterií.

Upozornění k bateriím
Dodržujte tyto pokyny při použití baterií v tomto zařízení:
1. Používejte pouze předepsanou velikost a typ baterií.
2. Dbejte na správnou polaritu baterií při jejich vkládání do prostoru pro baterie. 

Změnou polarity baterií můžete poškodit zařízení.
3. Nekombinujte různé typy baterií (např. alkalické a Karbon-Zinkové) nebo staré 

baterie s novými.
4. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili 

poškození nebo zranění z vytečené tekutiny.
5. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k tomu určené; mohou se ohřívat 

nebo explodovat.
6.  Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň apod.

Před likvidací baterií kontaktujte místního dodavatele o možnostech 
recyklace. 

Poznámka:
-  AC kabel musíte odpojit od konektoru zařízení a síťové zástrčky před napájením z 

baterií.
-  Po připojení AC napájecího kabelu k hlavnímu zařízení se zdroj napájení 

automaticky přepne na AC. Pokud chcete, baterie můžete ponechat v zařízení. 
Během připojení napájecího kabelu se nespotřebovává energie z baterií.

Připojení napájecího kabelu
1.  Připojte odnímatelný AC přívodní kabel (dodaný) k AC zásuvce na zadní straně 

zařízení.
2.  Zástrčku přívodního kabelu připojte k 230 V~50 Hz AC síťové zásuvce. 

OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1.  Stisknutím přepínače ON/OFF (1) zapněte zařízení.
2.  Přesuňte tlačítko BAND (6) na požadované vysílací pásmo (FM/SW/LW/MW).
3.  Otočením ovladače TUNING (2) nalaďte stanici.
4.  Upravte hlasitost pomocí ovladače VOLUME (3).
5.  Můžete prodloužit anténu na horní straně přístroje pro lepší příjem SW/FM stanic. 

Pro LM nebo MW stanice můžete otáčet přístrojem pro dosažení lepšího příjmu.
6.  Opětovným stisknutím tlačítko ON/OFF (1) vypnete rádio.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV
VAROVÁNÍ O HLASITOSTI SLUCHÁTEK
Připojte sluchátka při snížené hlasitosti a podle potřeby pak zvyšujte. Dlouhodobé 
poslouchání se sluchátky při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Při 
připojení sluchátek nebude znít žádný zvuk z reproduktoru přístroje.
Upozornění: vyhněte se poslouchání při úrovních, které mohou být nebezpečné pro 
váš sluch.

Abyste zabránili poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké 
hlasitosti.

PŘIPOJENÍ KE KONEKTORU AUX

Připojte externí zařízení (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX na pravé straně 
zařízení, zařízení se automaticky změní na AUX funkci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230V ~ 50 Hz 
DC 6V  4 x C / R14 velikost (není součástí 
dodávky)

Rádio: FM: 88 - 108 MHz 
SW: 6.0 - 18 MHz 
LW: 150 - 280 kHz

Spotřeba energie: 3.5 W
Výstupní výkon: 300 mW
Rozměry zařízení: 130 (v) x 88 (š) x 230 (d) mm
Čistá hmotnost: cca 0.9 kg

Pokud budete někdy likvidovat toto zařízení, nesmíte jej likvidovat společně 
s běžným domovním odpadem. Využijte místní recyklační střediska. Pro 
podrobnější informace kontaktujte místní správu nebo prodejce, nebo 
recyklační středisko. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) 

1.  Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí)
2.  Ovladač TUNING
3.  Ovladač VOLUME
4.  Ukazovatel
5.  Reproduktor
6.  Volič pásma BAND (FM/SW/LW/

MW) 

7.  Konektor AUX IN
8.  Konektor Phones (sluchátka)
9.  Madlo
10.  FM teleskopická anténa
11.  Konektor AC kabelu
12.  Prostor pro baterie
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