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(Zadná strana výrobku)

SLOVENSKY

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.
Pred prvým použitím výrobku si prosím pozorne 
prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na 
bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.

Príslušenstvo
Pred prvým použitím zariadenia skontrolujte dodané 
príslušenstvo.

  1 napájací kábel

● Nepoužívajte napájací kábel spolu s inými zariadeniami.

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE
Zariadenie
● Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

poškodenia výrobku:
– Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti ani kvapkajúcej 

alebo striekajúcej vode.
– Na toto zariadenie neumiestňujte žiadne predmety naplnené 

tekutinami, napríklad vázy.
– Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
– Neodstraňujte kryty.
– Neopravujte zariadenie vlastnými silami. Opravy zariadenia 

musí vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.
– Dbajte na to, aby do zariadenia nespadli kovové predmety.
– Neodkladajte na toto zariadenie ťažké predmety.

Napájací kábel
● Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

poškodenia výrobku:
– Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá údajom 

uvedeným na výrobnom štítku tohto zariadenia.
– Zasuňte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky až na doraz.
– Neťahajte za napájací kábel, neohýbajte ho ani na kábel 

neodkladajte ťažké predmety.
– Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
– Odpájajte zariadenie od elektrickej siete ťahom za zástrčku, 

nie za kábel.
– Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku alebo zásuvku.

● Rozpájacím zariadením je elektrická zásuvka. 
 Umiestnite toto zariadenie tak, aby bolo v prípade potreby 

možné okamžite vytiahnuť zástrčku napájacieho kábla zo 
zásuvky.

UPOZORNENIE
Zariadenie
● Toto zariadenie používa laser. Použitie ovládacích prvkov, 

spôsob nastavenia alebo vykonávanie iných postupov, ako je 
uvedené v tomto návode na obsluhu, môže mať za následok 
vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

● Neodkladajte na toto zariadenie zdroje otvoreného ohňa, 
napríklad zapálené sviečky.

● Toto zariadenie môže počas používania prijímať rádiové 
rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Pokiaľ k takémuto 
rušeniu dôjde, zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a 
mobilným telefónom.

● Toto zariadenie je určené pre použitie v miernom klimatickom 
pásme.

● Pri nastavovaní antény alebo manipulácii so zariadením buďte 
opatrní, aby ste sa neporanili.

Umiestnenie zariadenia
● Umiestnite toto zariadenie na rovný povrch.
● Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo 

poškodenia výrobku:
– Neinštalujte ani neukladajte toto zariadenie do knižnice, 

vstavanej skrine alebo iného uzatvoreného priestoru. 
 Zaistite dobrú ventiláciu zariadenia.
– Nezakrývajte ventilačné otvory tohto zariadenia novinami, 

obrusmi, záclonami a podobnými predmetmi.
– Nevystavujte toto zariadenie priamemu slnečnému svetlu, 

vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.

Nepoužívajte v nasledujúcich podmienkach:
● Mimoriadne vysoké alebo nízke teploty pri používaní, 

skladovaní alebo preprave.
● Náhradné batérie nesprávneho typu.
● Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej peci alebo mechanické 

drvenie a rezanie batérie, ktoré by mohlo viesť k výbuchu.
● Mimoriadne vysoké teploty a/alebo mimoriadne nízky 

atmosférický tlak, ktorý by mohol viesť k výbuchu alebo 
presakovaniu horľavej kvapaliny alebo plynu.

Batérie
● Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. 

Vybité batérie vymeňte iba za typ odporúčaný výrobcom.
● Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže viesť k úniku 

elektrolytu a následne požiaru.
– Pokiaľ nebudete zariadenie dlhšie používať, vyberte batérie. 

Vybraté batérie skladujte na chladnom, tmavom mieste.
– Batérie nezahrievajte ani nevystavujte plameňu.
– Nenechávajte batériu (batérie) v aute vystavené dlhodobo 

na priamom slnečnom svetle so zatvorenými dvermi a 
oknami.

– Nepoškodzujte batérie ani ich neskratujte.
– Nenabíjajte alkalické ani mangánové batérie.
– Nepoužívajte batérie, ktoré majú odlúpený kryt.

● Nekombinujte staré a nové batérie.
● Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
● Pokiaľ chcete zlikvidovať staré batérie, obráťte sa na miestne 

úrady alebo predajcu. Dozviete sa tak správnu metódu 
likvidácie.

A Ovládacie prvky
1 Prepínač zapnutia / pohotovostného režimu (/I)
 Stlačením prepnete zariadenie zo zapnutého stavu do 

pohotovostného režimu a naopak. V pohotovostnom 
režime zariadenie stále spotrebováva množstvo energie. ( 
„Technické údaje“)

2 Indikátor napájania
 Po zapnutí tohoto zariadenia sa indikátor rozsvieti. (Zhasne, 

keď je jednotka vypnutá.)
3 Displej
4 Nastavenie efektu zosilnenia zvuku
 Stlačením a podržaním prejdete do režimu prehrávania 

ukážky.
● Pri zapnutej jednotke stlačte a podržte najmenej na 2 

sekundy.
 Ukážka hudby sa bude prehrávať približne 1 minútu.

5 Voľba zdroja zvuku („CD“, „FM“)
6 Tlačidlá priamej predvoľby na ukladanie alebo voľbu 

rozhlasovej stanice ([1] až [5])
7 Tlačidlá pre základné ovládanie prehrávania

● Pohyb v menu
 [/], [/]: Voľba položky/nastavenia
 [/]: Potvrdenie položky/nastavenia

8 Zmena zobrazovaných informácií
9 Vstup do menu nastavení
10 Vstup do menu zvuku
11 Nastavenie hlasitosti (0 (min.) až 50 (max.))
12 Kryt disku

● Vložte disk potlačou smerom hore.
● Neotvárajte kryt disku, pokiaľ je zobrazené „READING“.
 (Počkajte, pokiaľ toto hlásenie nezmizne.)
● Pred vybratím disku sa uistite, či je disk zastavený.

13 Otvorenie alebo zatvorenie krytu disku [ ]
14 Reproduktory
 Tieto reproduktory nemajú magnetické tienenie. 

Neumiestňujte ich do blízkosti televízorov, osobných 
počítačov alebo iných zariadení, ktoré sú ľahko 
ovplyvniteľné magnetickým poľom.

15 Rukoväť
16 Anténa

A Vysuňte anténu, nastavte dĺžku, uhol a smer na zaistenie 
najlepšieho príjmu.

17 Priestor pre batériu
18 USB port pre aktualizácie softvéru
19 Konektor AC IN
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Napájacie zdroje

Použitie sieťovej zásuvky v domácnosti

Pripojte napájací kábel poriadne k zariadeniu a sieťovej 
zásuvke.
● Nepoužívajte iné napájacie káble s výnimkou tých, ktoré sú 

dodané so zariadením.

Napájací kábel (je súčasťou príslušenstva)

Dol elektrickej 
zásuvky

Použitie batérií (nie sú súčasťou 
príslušenstva)

Používajte alkalické alebo mangánové batérie.

Zariadenie sa bude napájať pomocou batérií po 
odpojení napájacieho kábla.

Vložte batérie do zariadenia tak, aby póly (+ a –) 
zodpovedali pólom v zariadení.
● Pri použití batérií ako zdroja napájania:

– hlasitosť bude výrazne nižšia.

R14/LR14, C

Indikátor batérie
Ak nie sú batérie dostatočne nabité, rozsvieti sa na 
displeji „ “.
● Ak bliká „ “, nahraďte všetky batérie novými.
● Ak je zariadenie zapnuté, neprepínajte zdroj napájania zo 

striedavého prúdu na batériu a naopak. Pred prepnutím 
zdroja napájania tlačidlom [/I] prepnite zariadenie do 
pohotovostného režimu.

Vybratie batérie
Neťahajte batériu von od konca proti pružine. Batériu 
vyberte zdvihnutím kladného konca (+).

Základné prehrávanie
Podpora disku: Audio CD vo formáte CD-DA alebo CD   
         obsahujúci súbory MP3

1 Stlačením [CD] zvoľte „CD“.

2 Stlačením tlačidla [/] spustite prehrávanie.

Zastavenie Stlačte tlačidlo [].

Pozastavenie 
prehrávania

Stlačte tlačidlo [/].
Opakovaným stláčaním pokračujete v 
prehrávaní.

Preskočenie Stlačením tlačidla [/] alebo 
[/] preskočíte skladbu.

(MP3)
Postup voľby albumu:
1 Stlačte a podržte [DISPLAY], 

pokiaľ sa nezobrazí „ON ALBUM 
SKIP“.

2 Do 10 sekúnd stlačte tlačidlo 
[/] alebo [/].

Vyhľadávanie Počas prehrávania alebo pozastavenia 
stlačte a podržte tlačidlo [/] 
alebo [/].

Počúvanie FM rádia
Príprava
● Stlačením tlačidla [FM] zvoľte „FM“.

Manuálne ladenie

1 Opakovaným stláčaním tlačidla [SETUP] zvoľte 
„TUNE MODE“.

2 Stlačením tlačidla [/] alebo [5/9] zvoľte 
„MANUAL“ a potom stlačte tlačidlo [/].

3 Pro naladení stanice stlačte tlačidlo [/] alebo 
[/].

 Pre automatické ladenie tlačidlo stlačte a podržte, 
pokiaľ sa frekvencia nezačne rýchlo meniť.

Postup pri odstraňovaní 
problémov
Pred vyžiadaním opravy sa pozrite do časti Odstraňovanie 
porúch v „Návode na obsluhu (vo formáte PDF)“. Ak 
problém stále nie je vyriešený, požiadajte vášho predejcu o 
pokyny.

Technické údaje

Spotreba energie 14 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime

približne 0,2 W
Zdroj napájania 
 Napájací kábel AC 220 V až 240 V, 50 Hz
 Batéria DC 12 V (8 x R14/LR14)

Rozmery (Š x V x H)
346 mm x 130 mm x 239 mm (vrátane výčnelkov)

Hmotnosť
 Bez batériou približne 2,5 kg
 S batériami približne 3,0 kg
Prevádzkový rozsah teplôt 0 ºC až +40 ºC
Prevádzkový rozsah vlhkosti

35 až 80 % RH (bez kondenzátu)

Čítanie
 Vlnová dĺžka 790 nm (CD)

● Technické údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia.

● Hmotnosť a rozmery sú približné.

Tento symbol indikuje samostatný zber odpadovej 
elektroniky a elektrických zariadení.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v „Návode na 
obsluhu (vo formáte PDF)“.

Symboly na tomto produkte (vrátane príslušenstva) 
predstavujú nasledujúce:

AC
DC
Zariadenie triedy II (Zariadenie má dvojitú izoláciu.)
On (Zap.)
Pohotovostný režim

Vyhlásenie o zhode (DoC)
„Panasonic Corporation“ týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade 
so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 
smernice 2014/53/EÚ.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše RE výrobky 
z nášho servera DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na splnomocneného zástupcu:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko


