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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného 
cyklu spolu s bežným domovým odpadom. 
Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. Tento 

význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu 
alebo na balení.
Materiály je možné podľa ich označenia opätovne 
použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými 
spôsobmi využitia starých zariadení, významne 
prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne 
príslušný miestny úrad.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Neotvárajte!
Upozornenie: Nesnímajte kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo 

úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol 
používateľ opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.

Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného 
napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké 
na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.
Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii 
pokyny na obsluhu a údržbu

Použité batérie predstavujú nebezpečný odpad a 
NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! 
Ako spotrebitelia ste z právneho hľadiska povinní 
odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky 
šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie 
obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom 
dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie
*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

• Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
• Použité batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ 

sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli 

batérie prehltnúť.
• Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
• Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku 

elektrolytu.
• Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, 

napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
• UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vloženia 

batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
• Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie

UPOZORNENIE – PRI 
OTVORENÍ KRYTU ALEBO 

STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO 
ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K 

NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU 
ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA 

LASEROVÉMU LÚČU.

Aby ste predišli možnému poškodeniu 
sluchu, nepočúvajte s vysokou 
hlasitosťou dlhší čas

• Zariadenie používajte len v suchom vnútornom 
prostredí.

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného 
prostredia a nastavenia

• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
• Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické 

oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických 
klimatických pásmach.

• Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne 
predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

• Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by 
preto zostať vždy prístupná.

• Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej 
a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či 
napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na 
typovom štítku.

• Zaistite, aby napájací kábel zostal v priebehu 
prevádzky suchý. Napájací kábel nepricviknite ani 
iným spôsobom nepoškoďte.

• Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné 
nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom 
stredisku.

• V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od 
elektrického napájania.

• Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom 
rodičov.

• Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
• NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani 

ABRAZÍVNE TKANINY!
• Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému 

žiareniu ani iným zdrojom tepla.
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným 

vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
• Nezakrývajte vetracie otvory!
• Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez 

vibrácií.
• Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a 

mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo 
dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.

• Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné 
a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže 
vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke 
stredisko.

• Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje 
otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.

• Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho 
pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.

• V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického 
výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.

• Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, 
odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky 
napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku 
požiaru.
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UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĽAD SPREDU

 

DAB970 / Návod na obsluhu
 

1 Displej
2 Senzor diaľkového ovládania
3 Ovládač , VOL+ / VOL-
4 Priestor pre disk
5 Ovládač NAVIGATE / OK
6 Tlačidlo na výber zdroja  

7 Tlačidlo MENU
8 Tlačidlo BACK / PAIR
9 Tlačidlo 
10 Tlačidlo 
11 Tlačidlo  PLAY / PAUSE
12 Tlačidlo  Eject

POHĽAD ZOZADU

 

13 Konektor na pripojenie antény
14 Konektor USB
15 Konektor na pripojenie slúchadiel

16 Konektor AUX IN
17 Konektor na pripojenie sieťového kábla
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1 Tlačidlo  Standby / ON
2 Tlačidlo INTRO / AMS
3 Tlačidlo REPEAT
4 Tlačidlo EQ
5 Tlačidlo BASS +/- 
6 Tlačidlo USER
7 Tlačidlo MENU
8 Tlačidlo 
9 Tlačidlo 
10 Tlačidlo 
11 Tlačidlo P +/- 
12 Numerické tlačidlá 0-9
13 Tlačidlo INFO
14 Tlačidlo 
15 Tlačidlo SLEEP
16 Tlačidlá výberu zdroja (CD/USB/DAB/FM/BT/

AUDIO)
17 Tlačidlo RANDOM
18 Tlačidlo TREBLE +/- 
19 Tlačidlo PROGRAM
20 Tlačidlo      / PAIR
21 Tlačidlo  / OK
22 Tlačidlo 
23 Tlačidlo 
24 Tlačidlo                   
25 Tlačidlo SET / CLOCK
26 Tlačidlo V +/- 
27 Tlačidlo TIMER
28 Tlačidlo DIM

Obsluha diaľkového ovládača
1. Stlačením a posunutím zadného krytu diaľkového 

ovládača otvorte priestor pre batérií.

2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Skontrolujte, či 
ste batérie vložili správnou polaritou (+) a (-) podľa 
informácie o polarite (+) a (-) uvedenej v priestore 
pre batérie.

3. Zatvorte priestor pre batérie. 

DAB970 / Návod na obsluhu
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Dosah diaľkového ovládača
Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie z maximálne 5 metrov od snímača 
diaľkového ovládania a do 60 ° vodorovne a 20 ° zvisle od prednej časti 
zariadenia. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od jasu v 
miestnosti.

POZNÁMKA:
- Uistite sa, že medzi senzorom zariadenia a diaľkovým ovládačom nie 

sú žiadne prekážky. Ak zariadenie inštalujete do skrinky TV atď., Dosah 
diaľkového ovládača sa môže znížiť v závislosti od hrúbky alebo farby skla.

- Nevystavujte infračervený diaľkový senzor priamemu slnečnému svetlu 
alebo inému silnému svetlu, napríklad fluorescenčnému svetlu.

INŠTALÁCIA

Obsah balenia
 Zariadenie
 Návod na obsluhu
 2 x AAA batérie

Pripojenie k elektrickej sieti
Upozornenie:
 Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie v 

sieti zodpovedá napätiu na štítku sieťového adaptéra.
 Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste vykonali 

všetky ostatné pripojenia.
 Pripojte sieťový kábel ku konektoru na zadnej strane 

zariadenia a k štandardnej sieťovej zásuvke.
 Ak zariadenie nebudete dlhší čas nepoužívať, odpojte 

napájací kábel od zásuvky.
 Zástrčka, ku ktorej je zariadenie pripojené musí byť ľahko 

dostupná. 

Správa napájania ERP
Ak nie je k dispozícii žiadny zvukový signál, zariadenie sa po 20 minútach v 
pohotovostnom režime automaticky vypne. Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, stlačte 
tlačidlo „“.

DAB970 / Návod na obsluhu
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ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Zapnutie / vypnutie
Stlačením tlačidla „“ na zariadení alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači zariadenie zapnete.
Opätovných stlačením tlačidla „“ na zariadení alebo tlačidla „“ na diaľkovom ovládači 
zariadenie vypnete.

Výber režimov
Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla „ “ na zariadení prepínate medzi 
režimami, alebo stlačte tlačidlo požadovaného režimu na diaľkovom ovládači.

Nastavenie hlasitosti
Otáčaním ovládača „VOLUME„ na zariadení alebo stlačením tlačidla „V +/-„ na diaľkovom 
ovládači zvýšite alebo znížite hlasitosť.

POZNÁMKA:
Ak nastavíte hlasitosť nad úroveň 26, po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia sa hlasitosť 
automaticky obnoví na štandardné nastavenie z výroby.

Stlmenie zvuku
Počas prehrávania stlačte tlačidlo „                 “ na diaľkovom ovládači, z reproduktorov nebude počuť 
žiadny zvuk.
Opätovným stlačením tlačidla „                 “, stlačením tlačidla „V +/-„ na diaľkovom ovládači alebo 
otočením ovládač „VOLUME“ funkciu stlmenia zvuku deaktivujete. Opäť budete počuť zvuk z 
reproduktorov.

DAB

Pri prvom použití zariadenia zariadenie spustí automatické vyhľadávanie staníc. Ak budete 
chcieť upraviť zoznam staníc, budete musieť spustiť manuálne vyhľadávanie, a to z jedného z 
nasledujúcich dôvodov:
 Občas môžu byť dostupné nové stanice.
 Stanice končia s vysielaním alebo ich už nie je možné prijímať (V zozname staníc sú 

neplatné stanice označené pred ich názvom otáznikom).
 Ak po pôvodnom vyhľadávaní nebol dobrý príjem (napríklad anténa nebola úplne 

roztiahnutá), môže to spôsobiť prázdny alebo neúplný zoznam dostupných staníc.
 Ak máte zlý príjem niektorých staníc, môžete uložiť len tie stanice, ktoré majú dobrú kvalitu 

signálu.

Opakovaným stláčaním tlačidla „ “ na zariadení alebo stlačením tlačidla „DAB“ na diaľkovom 
ovládači vyberte režim DAB, na displeji sa zobrazí „DAB“.

Úplné vyhľadávanie 
Stlačte tlačidlo „MENU“, tlačidlami „/“ vyberte „Full scan“ a potvrďte stlačením „OK“. 
zariadenie začne úplné vyhľadávanie. Po ukončení vyhľadávania bude zariadenie prehrávať 
naposledy vybratú stanicu alebo prvú stanicu v zozname.
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Výber staníc
1. Na prechádzanie zoznamom staníc použite tlačidlá „/“ na diaľkovom ovládači alebo 

otočte ovládačom „NAVIGATE“ na zariadení.
2. Stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberiete stanicu.

Niektoré stanice sú len sekundárne služby spojené s primárnym kanálom a sú k dispozícii len v 
určitom čase. Každá stanica, ktorá má priradené sekundárne služby, je označená dvojitou šípkou 
smerujúcou doprava. Sekundárne rozhlasové stanice sú vždy uvedené vedľa ich primárnych 
staníc. Primárna služba je označená dvojitou šípkou smerujúcou doľava.

Manuálne ladenie
Pomocou manuálneho, môžete naladiť konkrétnu stanicu / frekvenciu. je to užitočné keď 
nastavujete anténu tak, aby ste dosiahli najlepší možný príjem, a pri ladení konkrétnej stanice, a 
aktualizácii zoznamu staníc.
1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte „Manual tune“ a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
3. Tlačidlami „/“ na diaľkovom ovládači alebo otočením ovládača „NAVIGATE“ na zariadení 

zobrazte konkrétnu stanicu / frekvenciu a stlačte tlačidlo „OK“ na diaľkovom ovládači alebo 
na zariadení na doladenie zvolenej stanice / frekvencie.

4. Na displeji sa zobrazuje aktuálna indikácia kvality prijímaného signálu na zvolenej frekvencii.
5. Úpravy antény sa prejavia na zobrazenej kvalite prijatého signálu.

Poznámka:
Mierne väčší obdĺžnik označuje vstupnú hodnotu kvality zvuku - ak intenzita signálu, ako je 
naznačené plnými obdĺžnikmi, klesne pod túto vstupnú hodnotu, kvalita zvuku sa zhorší. Zároveň 
zariadenie vyhľadá všetky dostupné stanice DAB na zvolenej frekvencii a aktualizuje zoznam 
staníc o všetky nové vyhľadané stanice. Ak si chcete vypočuť nájdené stanice, vráťte sa na 
zobrazenie „Now playing“ a vyberte požadovanú stanicu zo zoznamu staníc tak ako obvykle. 

Predvoľby
Do zariadenia môžete uložiť až 40 DAB STANíC.

Uloženie stanice na predvoľbu
1. Vyberte požadovanú stanicu
2. Stlačte a podržte tlačidlo „PROGRAM“ na diaľkovom ovládači 3 - 5 sekúnd, pokým sa na 

displeji nezobrazí „Preset Store“. Predvoľby (1-40) sa zobrazujú buď ako „prázdne“, alebo s 
aktuálne uloženým názvom stanice.

3. Tlačidlami „/“ na diaľkovom ovládači alebo otáčaním ovládača „NAVIGATE“ na zariadení 
vyberte predvoľbu a stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení uložte 
na túto predvoľbu aktuálne prehrávanú stanicu. Po potvrdení uloženia stanice sa na displeji 
opäť zobrazí „Now playing“.

 poznámka:
 Ak je predvoľba už obsadená, môžete jednoducho nahradiť pôvodnú stanicu aktuálnou. Nie 

je potrebné najskôr vymazať stanicu na predvoľbe.

Prehrávanie uloženej stanice
Krátko stlačte tlačidlo „PROGRAM“, na displeji sa zobrazí „Preset Recall“. Pomocou tlačidiel 
„/“ na diaľkovom ovládači alebo otáčaním ovládača „NAVIGATE„ na zariadení vyhľadajte 
jednu zo staníc uložených na predvoľbách. Potom stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači 
alebo na zariadení vyberte zvolenú stanicu.
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Informácie DAB
Počas prehrávania stanice sa na displeji zobrazuje názov stanice a informácie DLS (Dynamic 
Label Segment) vysielané stanicou, napríklad názov programu, názov stopy a kontakt. Dlhšie 
informácie o DLS, viac ako 16 znakov môžete posunúť krížikom.

Vždy keď stlačíte tlačidlo „INFO“, zobrazí sa ďalšia informácia v nasledovnom poradí: text DLS, 
informácie DL Plus (zobrazia sa len v prípade, že ich vysiela stanica), sila signálu, typ programu, 
názov súboru, číslo stanice / frekvencia, chyba signálu, bitová rýchlosť, variant DAB, čas a 
dátum.

Poznámka: DL Plus predstavuje ďalšie informácie, ktoré môžu byť vysielané stanicami a 
dočasne uložené vo vašom zariadení. Ak sa chcete kedykoľvek vrátiť na standardné zobrazenie 
displeja „Now playing“, stlačte a podržte tlačidlo „INFO“.

Prune (odstránenie staníc, ktoré sú uložené, ale nie sú k dispozícii)
Stlačte tlačidlo „MENU“, vyberte funkciu „Prune Invalid“ a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
Týmto spôsobom odstránite všetky neplatné stanice označené v zozname staníc znakom „?“ 
pred názvom stanice.

Kompresia dynamického rozsahu (DRC)
Táto funkcia redukuje rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším vysielaným zvukom.
Vďaka tomu budú tiché zvuky porovnateľne hlasnejšie a hlasné zvuky pomerne tichšie.
Poznámka: DRC funguje, len ak ju vysielateľ povolí pre konkrétnu stanicu.

Zmena nastavenia DRC
1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Vyberte „DRC“ a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
3. Vyberte jednu z dostupných možností: DRC off | low | high.

FM

V režime FM zariadenie prijíma analógové stanice z pásma FM a zobrazuje informácie RDS 
(Radio Data System) o stanici a relácii (ak sú vysielané).

Opakovane stláčajte tlačidlo „ “ na zariadení alebo tlačidlo „DAB“ na diaľkovom ovládači pokým 
nevyberiete funkciu FM, na displeji sa zobrazí „FM“.

Automatické vyhľadávanie v režime FM

Automatické vyhľadávanie
Stlačte tlačidlo „INTRO/AMS“ na diaľkovom ovládači. Zariadenie prehľadáva frekvencie pásma 
FM a zobrazuje aktuálnu frekvenciu na displeji. vyhľadané rozhlasové stanice sa uložia do 
zoznamu staníc.

Manuálne vyhľadávanie
Stláčaním tlačidiel „/“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení môžete ladiť manuálne 
v 50 kHz krokoch.

Predvoľby
zariadenie má 40 predvolieb pre FM, ktoré fungujú rovnako ako predvoľby pre režim DAB. 
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Informácie FM
Počas prehrávania FM rádia sa na displeji zobrazuje frekvencia rozhlasovej stanice alebo, ak sú 
k dispozícii informácie RDS, názov stanice a ďalšie informácie funkcie „Radio Text“. Ak nie sú k 
dispozícii žiadne informácie, len informácia o frekvencii, zobrazí sa správa „NO Radio Text“.
Po každom stlačení tlačidla „INFO“ sa zobrazí ďalšia časť informácií v poradí: RDS Radio 
Text, typ programu, frekvencia, mono / stereo, čas a dátum. Ak sa chcete vrátiť na štandardné 
zobrazenie displeja „Now playing“, stlačte a podržte tlačidlo „INFO“.

Nastavenie vyhľadávania
Štandardne sa vyhľadávanie FM zastaví na ľubovoľnej dostupnej stanici (VŠETKY stanice). 
Niektoré stanice so slabým príjmom majú nekvalitný zvuk. Pri vyhľadávaní môžete vybrať z 
týchto možností: „All stations“ alebo „Strong stations only“.
Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania tak, aby sa vyhľadávanie zastavilo len pri staniciach 
s dobrým príjmom:
1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Vyberte „Scan setting“, potvrďte stlačením stlačte „OK“ a vyberte „Strong stations only“. 

Potvrďte opätovným stlačením tlačidla „OK“.

Nastavenia zvuku
Štandardne sú všetky stereofónne stanice reprodukované stereofónne. Stanice so slabým 
príjmom to môže spôsobiť nekvalitný zvuk. Kvalitu zvuku je možné vylepšiť zmenou nastavenia 
na príjem mono. V ponuke „Audio Setting“ sú možnosti: „Stereo allowed“ a „Forced mono“.
Prehrávanie stanice so slabým príjmom v režime mono:
1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Vyberte „Audio setting“, potvrďte stlačením stlačte „OK“ a vyberte „Forced mono“. Potvrďte 

opätovným stlačením tlačidla „OK“.

CD

Kompatibilné typy diskov

Typy diskov Logo 
disku

Obsah disku

CD-R (CD Recordable - Audio/MP3/WMA) AUDIO / MP3 / WMA

CD-RW (CD-Rewritable - Audio/MP3/WMA) AUDIO / MP3 / WMA

AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)
     Digital Audio  

AUDIO

Poznámka: Niektoré zaznamenané súbory nemusí byť možné prehrávať z dôvodu typu a 
formátu disku alebo stavu záznamu.

Prehrávanie CD
1. Opakovaným stláčaním tlačidla „ “ na zariadení alebo stlačením tlačidla „CD“ na diaľkovom 

ovládači vyberte funkciu CD, na displeji sa zobrazí „CD“.
2. Stlačením tlačidla „“ otvorte priestor pre disk a vložte disk (potlačenou stranou smerom hore).
3. Opätovným stlačením tlačidla „„ priestor pre disk zatvorte. Spustí sa prehrávanie disku.
4. Stlačením tlačidla „“ prerušíte prehrávanie.
5. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, stlačte opäť tlačidlo „“.
6. Ak chcete zastaviť prehrávanie disku, stlačte tlačidlo „“ .
Poznámka: Počas prehrávania CD sa na displeji zobrazuje číslo skladby a uplynutý čas.
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Funkcia pokračovania v prehrávaní
Prehrávanie môžete pozastaviť a potom pokračovať v prehrávaní od bodu, v ktorom ste 
prehrávanie zastavili (RESUME), stlačením tlačidla „“, vypnutím napájania alebo prepnutím na 
inú funkciu. Ak opäť stlačíte tlačidlo „“ a potom tlačidlo „“, prehrávania začne od začiatku 
(skladba 1).

Výber a vyhľadávanie skladieb
• Stláčaním tlačidla „“ vyberiete požadovanú skladbu smerom dozadu.
• Stláčaním tlačidla „“ vyberiete požadovanú skladbu smerom dopredu.
• Podržaním tlačidla „“ na diaľkovom ovládači vyhľadáte pozíciu v skladbe smerom 

dozadu, od ktorej chcete začať prehrávanie.
• Podržaním tlačidla „“ na diaľkovom ovládači vyhľadáte pozíciu v skladbe smerom 

dopredu, od ktorej chcete začať prehrávanie.

Režim opakovania
Opakovaným stláčaním tlačidla „REPEAT“ na diaľkovom ovládači môžete nastaviť nasledujúce 
režimy:

= Opakovanie aktuálne prehrávanej skladby
= Opakovanie zložky
= Opakovanie všetkého

Žiadna ikona = Štandardné prehrávanie

Režim prehrávania v náhodnom poradí
Stlačením tlačidla „RANDOM“ na diaľkovom ovládači aktivujete funkciu prehrávania v náhodnom 
poradí. Na displeji sa zobrazí ikona  . Na deaktivovanie režimu prehrávania v náhodnom poradí 
stlačte opäť tlačidlo „RANDOM“.

Režim Intro
Stlačením tlačidla „INTRO“ na diaľkovom ovládači spustíte prehrávanie začiatku každej skladby 
od prvej skladby. Bude prehrávaných prvých 10  sekúnd každej skladby. Keď budete počuť 
požadovanú skladbu, stlačte dvakrát tlačidlo „“.

Režim prehrávania programu
1. počas počúvania hudby stlačte tlačidlo „“ na diaľkovom ovládači.
2. Potom stlačte tlačidlo „PROGRAM“, na displeji sa zobrazí  „P01 T01“.
3. Tlačidlom „“ alebo „“ vyberte požadovanú skladbu ktorú uložíte na pozíciu P01, P02 

atď.
4. Stlačením tlačidla „PROGRAM“ potvrďte vybratú skladbu a prejdite k ďalšiemu nastaveniu.
5. After ukončení nastavenia, stlačením tlačidla “„ ukončíte programovanie a spustíte 

prehrávanie programu.
6. Pri prehrávaní programu sú čísla na diaľkovom ovládaní nefunkčné. Skladby môžete meniť 

len stlačením tlačidiel „/“.
7. Nastavenie programu vymažete k vyberiete iný zdroj zvuku alebo dvakrát stlačíte tlačidlo 

„“.

Poznámka: Môžete uložiť až 20 skladieb!

USB

K zariadeniu môžete pripojiť zariadenie USB (vrátane USB flash pamäte, USB flash prehrávača 
alebo pamäťovej karty) a prehrávať hudbu pomocou tohto zariadenia. 

DAB970 / Návod na obsluhu
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Prehrávanie z USB
1. Pripojte USB zariadenie pomocou konektora USB na zadnej strane zariadenia.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla „ “ na zariadení alebo stlačením tlačidla „USB“ diaľkovom 

ovládači vyberte režim USB, na displeji sa zobrazí „USB“.
3. Prehrávanie sa spustí automaticky.

Funkcia pokračovania v prehrávaní
Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Výber a vyhľadávanie skladieb
Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim opakovania
Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim prehrávania v náhodnom poradí
Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim Intro
Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Režim prehrávania programu
Pri použití tejto funkcie postupujte rovnako, ako v režime CD.

Pre zariadenia s USB káblom
1. Pripojte kábel USB (nie je súčasťou balenia) ku konektoru USB na 

zadnej strane zariadenia.
2. Druhý koniec USB kábla pripojte k výstupnému konektoru USB 

zariadenia.

Nabíjanie pomocou USB (5 V  1 A konektor)
Mobilné zariadenie môžete nabíjať tak, že pripojíte USB kábel ku konektoru USB.

Poznámka:
Ak je USB zariadenie poškodené, toto zariadenie nebude schopné detekovať a prehrávať 
uložené skladby. V takomto prípade naformátujte USB zariadenie a opäť uložte hudbu pomocou 
počítača.
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BLUETOOTH®

Skladby môžete počúvať zo externého zariadenia, ktoré je pripojené k tomuto zariadeniu 
pomocou Bluetooth. Pred prvým pripojením musíte zariadenie Bluetooth spárovať s týmto 
zariadením.

Spárovanie Bluetooth zariadenia
Poznámky:
 Prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a Bluetooth zariadením je približne 10 metrov 

(bez akýchkoľvek prekážok medzi Bluetooth zariadením a týmto zariadením).
 Pred pripojením Bluetooth zariadenia k tomuto zariadeniu sa uistite, že poznáte možnosti 

tohto zariadenia.
 Akákoľvek prekážka medzi týmto zariadením a Bluetooth zariadením môže znížiť 

prevádzkový dosah.
 Ak je signál slabý, vaše Bluetooth zariadenie sa môže odpojiť, ale keď sa signál zlepší opäť 

sa automaticky pripojí.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla „ “ na zariadení alebo stláčaním tlačidla „BT“ na diaľkovom 
ovládači, vyberte režim Bluetooth, na displeji sa zobrazí „Bluetooth“. Ak zariadenie nie je 
spárované so žiadnym Bluetooth zariadením, systém automaticky otvorí režime párovania; 
alebo môžete spustiť párovanie stlačením a podržaním tlačidla „PAIR“.

2. Aktivujte vo svojom zariadení funkciu Bluetooth a vyberte režim vyhľadávania. Na Bluetooth 
zariadení sa zobrazí „DAB970“.

3. Ak chcete deaktivovať režim Bluetooth, zvoľte na zariadení inú funkciu alebo deaktivujte 
funkciu z vášho Bluetooth zariadenia.

Tipy:
 Ak je k zariadeniu pripojené iné Bluetooth zariadenie, stlačením tlačidla „PAIR“, opäť 

aktivujete režim párovania. Existujúce pripojenie bude prerušené.
 Zariadenie sa odpojí aj v prípade, že sa Bluetooth zariadenie dostane mimo prevádzkového 

dosahu.
 Ak chcete Bluetooth zariadenie opäť pripojiť k tomuto zariadeniu, umiestnite ho do bližšie k 

zariadeniu.
 Ak sa Bluetooth zariadenie presunie mimo prevádzkového dosahu, po jeho opätovnom 

umiestnení bližšie k zariadeniu skontrolujte, či je Bluetooth zariadenie stále pripojené k 
zariadeniu.

 Ak sa spojenie preruší, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov a opäť Bluetooth 
zariadenie s týmto zariadením.

Počúvanie hudby z Bluetooth zariadenia
 Ak pripojené Bluetooth zariadenie podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile 

(A2DP), môžete počúvať hudbu uloženú v Bluetooth zariadení prostredníctvom tohto 
zariadenia.

 Ak Bluetooth zariadenie podporuje aj profil diaľkového ovládania zvuku a videa (AVRCP), 
môžete na prehrávanie hudby uloženej v Bluetooth zariadení použiť diaľkové ovládanie tohto 
zariadenia.

1. Spárujte Bluetooth zariadenie s týmto zariadením.
2. Spustite prehrávanie hudby z Bluetooth zariadenia (ak podporuje A2DP).
3. Na ovládanie prehrávania použite dodávaný diaľkový ovládač (ak podporuje AVRCP).

 Ak chcete prerušiť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo „„.
 Ak chcete vybrať inú skladbu stlačte tlačidlo „“ alebo „“ .

DAB970 / Návod na obsluhu
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AUX-IN

1. Pripojte audio kábel s 3,5 mm konektorom (nie je dodávaný) ku konektoru „AUDIO IN“ na 
zadnej strane zariadenia.

2. Opakovaným stláčaním tlačidla „ “ na zariadení alebo stlačte tlačidlo „AUDIO“ na diaľkovom 
ovládači vyberte AUX IN, na displeji sa zobrazí „AUX IN“.

3. Spustite prehrávanie z externého zariadenia.
4. Stláčaním tlačidiel „V +/-“ na diaľkovom ovládači alebo otáčaním ovládača „VOLUME“ na 

zariadení nastavte požadovanú hlasitosť.

KVALITA ZVUKU

Nastavenie basov a výšok (My EQ)
1. Stlačte tlačidlo „USER“ na diaľkovom ovládači.
2. Potom stlačením tlačidla „Treble +/-“ alebo „Bass +/-“ na diaľkovom ovládači zvýšite alebo 

znížite hodnotu.

Prednastavený ekvalizér 
Stlačte tlačidlo „EQ“ na diaľkovom ovládači. Tlačidlami „/“ na diaľkovom ovládači vyberte 
požadovanú charakteristiku zvuku: Normal / Classic / Jazz / Pop / Rock /MY EQ a potvrďte 
stlačením tlačidla „EQ“.

ČASOVAČ VYPNUTIA

Aktivovanie časovača vypnutia
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo „SLEEP“ na diaľkovom 
ovládači, čas do vypnutia sa zobrazuje na displeji v nasledovnom poradí:
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90

Zobrazenie zostávajúceho času do vypnutia
Po stlačení tlačidla „SLEEP“ na diaľkovom ovládači sa zobrazí zostávajúci čas do vypnutia. PO 
jednej sekunde sa displeji prepne na štandardné zobrazenie.

Deaktivovanie časovača vypnutia
Opakovane stláčajte tlačidlo „SLEEP“, pokým sa na displeji nezobrazí „off“.

BUDÍK

Aby budík fungoval správne, musia byť správne nastavené hodiny.
1. Stlačením tlačidla „TIMER“ aktivujte funkciu časovača.
2. Tlačidlami „/“ vyberte „Alarm 1“ alebo „Alarm 2“ a stlačte „OK“.
3. Vyberte a upravte nasledujúce nastavenia: Zapnutie / vypnutie budíka, Frekvencia, Dátum / 

čas, Zdroj, Trvanie, Hlasitosť. Každé nastavenie potvrďte stlačením „OK“.

SLÚCHADLÁ

Pripojte slúchadlá ku konektoru pre slúchadlá na zadnej strane zariadenia. Po pripojení 
slúchadiel nebudete počuť zvuk v reproduktoroch.
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SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Stlačte tlačidlo „MENU“, vyberte „System Settings“ a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.
Nájdete tu nasledovné nastavenia:

Theme (Téma)
Nastavenie farby pozadia.

Night Mode (Nočný režim)
Aktivovanie alebo deaktivovanie nočného režimu, nastavenie času počas ktorého má nočný 
režim pracovať.

Equaliser (Ekvalizér)
Upravte 5 prednastavených nastavení zvuku alebo MyEQ.

Time/Date (Čas / dátum)
 Set Time/Date: Manuálne nastavenie času a dátumu.
 Auto Update: Nastavenie zdroja pre aktualizáciu času a dátumu, deaktivovanie funkcie 

aktualizácie.
 Set 12/24 Hour: Nastavenie formátu času.
 Set Date Format: Nastavenie formátu dátumu.
 Clock Style: V pohotovostnom režime je možné nastaviť 4 rôzne štýly hodín.

Backlight (Podsvietenie)
Nastavenie časového limitu a úrovne podsvietenie displeja v pohotovostnom režime a v režime 
zapnutia.

Language (Jazyk)
Nastavenie jazyka ponuky.

Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)
Resetovanie zariadenia a odstránenie všetkých nastavení.

Software Update (Aktualizácia softvéru)
Inštalovanie aktuálneho softvéru do zariadenia. Aktualizácia softvéru je možná len cez USB.

POZNÁMKA: Pred spustením aktualizácie softvéru sa uistite, že je zariadenie DAB970BR 
pripojené k stabilnému zdroju napájania. Odpojenie zariadenia od napájania počas aktualizácie 
môže zariadenie trvale poškodiť.

Software Version (Verzia softvéru)
Zobrazenie aktuálne nainštalovanej verzie softvéru.

DAB970 / Návod na obsluhu
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikátor modelu sieťového adaptéra : S030A1801200E
Napájanie   : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,8 A max.
Výkon   : 18 V  1,2 A 21,6 W
Priemerná aktívna účinnosť: : ≥ 85%
Spotreba energie bez zaťaženia : ≤ 0,1 W
Konektor USB  : 5 V  1 A
Rozsah DAB+   : 174,928 – 239,200 MHz
Rozsah FM   : 87,5 MHz – 108,0 MHz
Predvoľby   : 40 DAB+, 40 UKW (FM)
Verzia Bluetooth®  : V2.1 + EDR
Výstupný zvukový výkon  : 2 x 15W RMS

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.

DAB970 / Návod na obsluhu
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri 
likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim 
odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto 
produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých 
krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak 
si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť 
možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť 
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom 
zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou 
legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie 
informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a 
poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního 
cyklu spolu s běžným domovním odpadem.
Odevzdejte ho na sběrném dvoře pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Tento 

význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo 
na obalu.
Materiály lze podle jejich označení znovu použít. 
Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby 
využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně 
našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne 
příslušný místní úřad.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neotvírejte!
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit 

sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného 
napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, 
aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.
Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici 
pokyny pro obsluhu a údržbu

Použité baterie představují nebezpečný odpad a 
NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! 
Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni 
odevzdat všechny baterie na zajištění ekologicky 
šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie 
obsahují škodlivé látky či nikoliv*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře 
nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie
*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

• Používejte jen baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
• Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a 

NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly 

baterie spolknout.
• Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte 

lékaře.
• Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku 

elektrolytu.
• Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, 

například slunečnímu záření, ohni a podobně.
• UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení 

baterie, hrozí nebezpečí exploze.
• Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.

UPOZORNĚNÍ – PŘI 
OTEVŘENÍ KRYTU NEBO 

STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO 
ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K 

NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU 
ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE 

LASEROVÉMU PAPRSKU.

Abyste předešli možnému poškození 
sluchu, neposlouchejte s vysokou 
hlasitostí delší dobu

• Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním 
prostředí.

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a nastavení

• Chraňte zařízení před vlhkostí.
• Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, 

není vhodné pro použití v tropických klimatických 
pásmech.

• Na zařízení by se neměly umisťovat žádné předměty 
naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.

• Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by 
proto zůstat vždy přístupná.

• Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a 
uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda 
napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na 
typovém štítku.

• Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu 
provozu suchý. Napájecí kabel nepřicvakněte ani 
jiným způsobem nepoškoďte.

• Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba 
nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním 
středisku.

• V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od 
elektrického napájení.

• Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
• Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
• NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY ani 

ABRAZIVNÍ TKANINY!
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani 

jiným zdrojům tepla.
• Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, 

aby nedocházelo k přehřívání.
• Nezakrývejte větrací otvory!
• Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
• Umístěte zařízení vždy co nejdále od počítačů a 

mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo 
docházet k rušení příjmu rádiového signálu.

• Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a 
došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může 
provádět pouze autorizované servisní/zákaznické 
středisko.

• Na zařízení by se neměly umisťovat zdroje 
otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.

• Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho 
původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.

• V případě poruchy v důsledku elektrostatického 
výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.

• Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte 
jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího 
kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHLED ZEPŘEDU
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1 Displej
2 Senzor dálkového ovládání
3 Ovládač , VOL+ / VOL-
4 Prostor pro disk
5 Ovládač NAVIGATE / OK
6 Tlačítko na výběr zdroje  

7 Tlačítko MENU
8 Tlačítko BACK / PAIR
9 Tlačítko 
10 Tlačítko 
11 Tlačítko  PLAY / PAUSE
12 Tlačítko  Eject

POHLED ZEZADU

 

13 Konektor na připojení antény
14 Konektor USB
15 Konektor na připojení sluchátek

16 Konektor AUX IN
17 Konektor na připojení síťového kabelu
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DÁLKOVÝ OVLADAČ

1 Tlačítko  Standby / ON
2 Tlačítko INTRO / AMS
3 Tlačítko REPEAT
4 Tlačítko EQ
5 Tlačítko BASS +/-
6 Tlačítko USER
7 Tlačítko MENU
8 Tlačítko 
9 Tlačítko 
10 Tlačítko 
11 Tlačítko P +/-
12 Numerická tlačítka 0-9
13 Tlačítko INFO
14 Tlačítko 
15 Tlačítko SLEEP
16 Tlačítka výběru zdroje 
 (CD/USB/DAB/FM/BT/ AUDIO)
17 Tlačítko RANDOM
18 Tlačítko TREBLE +/-
19 Tlačítko PROGRAM
20 Tlačítko      / PAIR
21 Tlačítko  / OK
22 Tlačítko 
23 Tlačítko 
24 Tlačítko                   
25 Tlačítko SET / CLOCK
26 Tlačítko V +/- 
27 Tlačítko TIMER
28 Tlačítko DIM

Obsluha dálkového ovladače
1. Stisknutím a posunutím zadního krytu dálkového 

ovladače otevřete prostor pro baterií.

2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Zkontrolujte, zda 
jste baterie vložili správnou polaritou (+) a (-) podle 
informace o polaritě (+) a (-) uvedené v prostoru pro 
baterie.

3. Zavřete prostor pro baterie.

DAB970 / Návod k obsluze
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Dosah dálkového ovladače
Nasměrujte dálkový ovladač na zařízení z maximálně 5 metrů od snímače 
dálkového ovládání a do 60 ° vodorovně a 20 ° svisle od přední části zařízení. 
Provozní vzdálenost se může lišit v závislosti na jasu v místnosti.

POZNÁMKA:
- Ujistěte se, že mezi senzorem zařízení a dálkovým ovladačem nejsou 

žádné překážky. Pokud zařízení instalujete do skříňky TV atd., dosah 
dálkového ovladače se může snížit v závislosti na tloušťce nebo barvy skla.

- Nevystavujte infračervený dálkový senzor přímému slunečnímu světlu nebo 
jinému silnému světlu, například fluorescenčnímu světlu.

INSTALACE

Obsah balení
 Zařízení
 Návod na obsluhu
 2 x AAA baterie

Připojení k elektrické síti
Upozornění:
 Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napětí v síti 

odpovídá napětí na štítku síťového adaptéru.
 Před připojením síťového kabelu se ujistěte, že jste provedli 

všechna ostatní připojení.
 Připojte síťový kabel ke konektoru na zadní straně zařízení a 

ke standardní síťové zásuvce.
 Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte 

napájecí kabel od zásuvky.
 Zástrčka, ke které je zařízení připojeno musí být snadno 

dostupná.

Správa napájení ERP
Pokud není k dispozici žádný zvukový signál, zařízení se po 20 minutách v 
pohotovostním režimu automaticky vypne. Chcete-li zařízení znovu zapnout, stiskněte 
tlačítko „“.

DAB970 / Návod k obsluze
 

 
 

 Dálkový ovladač
 Napájecí adaptér
 Anténa
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ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zapnutí / vypnutí
Stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači zařízení zapnete. 
Opětovným stisknutím tlačítka „“ na zařízení nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači zařízení 
vypnete.

Výběr režimů
Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka „ “ na zařízení přepínáte mezi režimy 
nebo stiskněte tlačítko požadovaného režimu na dálkovém ovladači.

Nastavení hlasitosti
Otáčením ovladače „VOLUME„ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „V +/-„ na dálkovém ovladači 
zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

POZNÁMKA:
Pokud nastavíte hlasitost nad úroveň 26, po vypnutí a opětovném zapnutí zařízení se hlasitost 
automaticky obnoví na standardní nastavení z výroby.

Ztlumení zvuku
Během přehrávání stiskněte tlačítko „                 “ na dálkovém ovladači, z reproduktorů neuslyšíte žádný 
zvuk.
Opětovným stisknutím tlačítka „                 “, stisknutím tlačítka „V +/-„ na dálkovém ovladači nebo 
otočením ovladače „VOLUME“ funkci ztlumení zvuku deaktivujete. Opět uslyšíte zvuk z 
reproduktorů.

DAB

Při prvním použití zařízení spustí automatické vyhledávání stanic. Pokud budete chtít upravit 
seznam stanic, budete muset spustit manuální vyhledávání, a to z jednoho z následujících 
důvodů:
 Občas mohou být dostupné nové stanice.
 Stanice končí s vysíláním nebo je již není možné přijímat (v seznamu stanic jsou neplatné 

stanice označeny před jejich názvem otazníkem).
 Pokud po původním vyhledávání nebyl dobrý příjem (například anténa nebyla úplně 

roztažená), může to způsobit prázdný nebo neúplný seznam dostupných stanic.
 Pokud máte špatný příjem některých stanic, můžete uložit pouze ty stanice, které mají 

dobrou kvalitu signálu.

Opakovaným stisknutím tlačítka „ “ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „DAB“ na dálkovém 
ovladači vyberte režim DAB, na displeji se zobrazí „DAB“.

Úplné vyhledávání
Stiskněte tlačítko „MENU“, tlačítky „/“ vyberte „Full scan“ a potvrďte stisknutím „OK“. Zařízení 
začne úplné vyhledávání. Po ukončení vyhledávání bude zařízení přehrávat naposledy vybranou 
stanici nebo první stanici v seznamu.
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Výběr stanic
1. Na procházení seznamem stanic použijte tlačítka „/“ na dálkovém ovladači nebo otočte 

ovladačem „NAVIGATE“ na zařízení.
2. Stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení vyberete stanici.

Některé stanice jsou jen sekundární služby spojené s primárním kanálem a jsou k dispozici 
pouze v určitém čase. Každá stanice, která má přiřazené sekundární služby, je označena 
dvojitou šipkou směřující doprava. Sekundární rozhlasové stanice jsou vždy uvedeny vedle jejich 
primárních stanic. Primární služba je označena dvojitou šipkou směřující doleva.

Manuální ladění
Pomocí manuálního ladění, můžete naladit konkrétní stanici / frekvenci. Je to užitečné, když 
nastavujete anténu tak, abyste dosáhli nejlepšího možného příjmu, a při ladění konkrétní stanice, 
a aktualizaci seznamu stanic.
1. Stiskněte tlačítko „MENU“ na zařízení nebo na dálkovém ovladači.
2. Vyberte „Manual tune“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
3. Tlačítky „/“ na dálkovém ovladači nebo otočením ovladače „NAVIGATE“ na zařízení 

zobrazte konkrétní stanici / frekvenci a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači nebo na 
zařízení na doladění zvolené stanice / frekvence.

4. Na displeji se zobrazuje aktuální indikace kvality přijímaného signálu na zvolené frekvenci.
5. Úpravy antény se projeví na zobrazené kvalitě přijatého signálu.

Poznámka:
Mírně větší obdélník označuje vstupní hodnotu kvality zvuku – pokud intenzita signálu, jak je 
naznačeno plnými obdélníky, klesne pod tuto vstupní hodnotu, kvalita zvuku se zhorší. Zároveň 
zařízení vyhledá všechny dostupné stanice DAB na zvolené frekvenci a aktualizuje seznam 
stanic o všechny nové vyhledané stanice. Chcete-li si poslechnout nalezené stanice, vraťte se na 
zobrazení „Now playing“ a vyberte požadovanou stanici ze seznamu stanic tak jako obvykle.

Předvolby
Do zařízení můžete uložit až 40 DAB stanic.

Uložení stanice na předvolbu
1. Vyberte požadovanou stanici
2. Stiskněte a podržte tlačítko „PROGRAM“ na dálkovém ovladači 3–5 sekund, dokud se na 

displeji nezobrazí „Preset Store“. Předvolby (1–40) se zobrazují buď jako „prázdné“, nebo s 
aktuálně uloženým názvem stanice.

3. Tlačítky „/“ na dálkovém ovladači nebo otáčením ovladače „NAVIGATE“ na zařízení 
vyberte předvolbu a stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení uložte 
na tuto předvolbu aktuálně přehrávanou stanici. Po potvrzení uložení stanice se na displeji 
opět objeví „Now playing“.

 Poznámka:
 Pokud je předvolba již obsazená, můžete jednoduše nahradit původní stanici aktuální. Není 

nutné nejprve vymazat stanici na předvolbě.

Přehrávání uložené stanice
Krátce stiskněte tlačítko „PROGRAM“, na displeji se zobrazí „Preset Recall“. Pomocí tlačítek 
„/“ na dálkovém ovladači nebo otáčením ovladače „NAVIGATE„ na zařízení vyhledejte jednu 
ze stanic uložených na předvolbách. Poté stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači nebo na 
přístroji vyberte zvolenou stanici.
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Informace DAB
Během přehrávání stanice se na displeji zobrazuje název stanice a informace DLS (Dynamic 
Label Segment) vysílané stanicí, například název programu, název stopy a kontakt. Delší 
informace o DLS, více než 16 znaků můžete posunout křížkem.

Vždy když stisknete tlačítko „INFO“, zobrazí se další informace v následujícím pořadí: text DLS, 
informace DL Plus (zobrazí se pouze v případě, že je vysílá stanice), síla signálu, typ programu, 
název souboru, číslo stanice / frekvence, chyba signálu, bitová rychlost, varianta DAB, čas a 
datum.

Poznámka: DL Plus představuje další informace, které mohou být vysílány stanicemi a dočasně 
uložené ve vašem zařízení. Chcete-li se kdykoliv vrátit na standardní zobrazení displeje „Now 
playing“, stiskněte a podržte tlačítko „INFO“.

Prune (odstranění stanic, které jsou uloženy, ale nejsou k dispozici)
Stiskněte tlačítko „MENU“, vyberte funkci „Prune Invalid“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Tímto způsobem odstraníte všechny neplatné stanice označené v seznamu stanic znakem „?“ 
před názvem stanice.

Komprese dynamického rozsahu (DRC)
Tato funkce redukuje rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtišším vysílaným zvukem. 
Díky tomu budou tiché zvuky srovnatelně hlasitější a hlasité zvuky poměrně tišší. 
Poznámka: DRC funguje, jen pokud ji vysílání povolí pro konkrétní stanici.

Změna nastavení DRC
1. Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Vyberte „DRC“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
3. Vyberte jednu z dostupných možností: DRC off | low | high.

FM

V režimu FM zařízení přijímá analogové stanice z pásma FM a zobrazuje informace RDS (Radio 
Data System) o stanici a relaci (pokud jsou vysílány).

Opakovaně stiskněte tlačítko „ “ na zařízení nebo tlačítko „DAB“ na dálkovém ovladači, dokud 
nevyberete funkci FM, na displeji se zobrazí „FM“.

Automatické vyhledávání v režimu FM

Automatické vyhledávání
Stiskněte tlačítko „INTRO/AMS“ na dálkovém ovladači. Zařízení prohledává frekvence pásma 
FM a zobrazuje aktuální frekvenci na displeji. Vyhledané rozhlasové stanice se uloží do seznamu 
stanic.

Manuální vyhledávání
Pomocí tlačítek „/“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení můžete ladit manuálně v 50 
kHz krocích.

Předvolby
Zařízení má 40 předvoleb pro FM, které fungují stejně jako předvolby pro režim DAB.
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Informace FM
Během přehrávání FM rádia se na displeji zobrazuje frekvence rozhlasové stanice, nebo pokud 
jsou k dispozici informace RDS, název stanice a další informace funkce „Radio Text“. Pokud 
nejsou k dispozici žádné informace, pouze informace o frekvenci, zobrazí se zpráva „NO Radio 
Text“. Po každém stisknutí tlačítka „INFO“ se zobrazí další část informací v pořadí: RDS Radio 
Text, typ programu, frekvence, mono / stereo, čas a datum. Chcete-li se vrátit na standardní 
zobrazení displeje „Now playing“, stiskněte a podržte tlačítko „INFO“.

Nastavení vyhledávání
Standardně se vyhledávání FM zastaví na libovolné dostupné stanici (VŠECHNY stanice). 
Některé stanice se slabým příjmem mají nekvalitní zvuk. Při vyhledávání můžete vybrat z těchto 
možností: „All stations“ nebo „Strong stations only“.
Chcete-li změnit nastavení vyhledávání tak, aby se vyhledávání zastavilo pouze u stanic s 
dobrým příjmem:
1. Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Vyberte „Scan setting“, potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ a vyberte „Strong stations only“. 

Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka „OK“.

Nastavení zvuku
Standardně jsou všechny stereofonní stanice reprodukovány stereofonně. U stanice se slabým 
příjmem to může způsobit nekvalitní zvuk. Kvalitu zvuku lze vylepšit změnou nastavení na příjem 
mono. V nabídce „Audio Setting“ sú možnosti: „Stereo allowed“ a „Forced mono“.
Přehrávání stanice se slabým příjmem v režimu mono:
1. Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Vyberte „Audio setting“, potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ a vyberte „Forced mono“. Potvrďte 

opětovným stisknutím tlačítka „OK“.

CD

Kompatibilní typy disků

Typy disků Logo 
disku

Obsah disku

CD-R (CD Recordable - Audio/MP3/WMA) AUDIO / MP3 / WMA

CD-RW (CD-Rewritable - Audio/MP3/WMA) AUDIO / MP3 / WMA

AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)
     Digital Audio  

AUDIO

Poznámka: Některé zaznamenané soubory nemusí být možné přehrávat z důvodu typu a 
formátu disku nebo stavu záznamu.

Přehrávání CD
1. Opakovaným stisknutím tlačítka „ “ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „CD“ na dálkovém 

ovladači vyberte funkci CD, na displeji se zobrazí „CD“.
2. Stisknutím tlačítka „“ otevřete prostor pro disk a vložte disk (potištěnou stranou nahoru).
3. Opětovným stisknutím tlačítka „„ prostor pro disk zavřete. Spustí se přehrávání disku.
4. Stisknutím tlačítka „“ přerušíte přehrávání.
5. Pokud chcete v přehrávání pokračovat, stiskněte opět tlačítko „“.
6. Chcete-li zastavit přehrávání disku, stiskněte tlačítko „“ .
Poznámka: Během přehrávání CD se na displeji zobrazuje číslo skladby a uplynulý čas.
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Funkce pokračování v přehrávání
Přehrávání můžete pozastavit a potom pokračovat v přehrávání od bodu, ve kterém jste 
přehrávání zastavili (RESUME), stisknutím tlačítka „“, vypnutím napájení nebo přepnutím 
na jinou funkci. Pokud opět stisknete tlačítko „“ a potom tlačítko „“, přehrávání začne od 
začátku (skladba 1).

Výběr a vyhledávání skladeb
• Pomocí tlačítka „“ vyberete požadovanou skladbu směrem dozadu.
• Pomocí tlačítka „“ vyberete požadovanou skladbu směrem dopředu.
• Podržením tlačítka „“ na dálkovém ovladači vyhledáte pozici ve skladbě směrem 

dozadu, od které chcete začít přehrávání.
• Podržením tlačítka „“ na dálkovém ovladači vyhledáte pozici ve skladbě směrem 

dopředu, od které chcete začít přehrávání.

Režim opakování
Opakovaným stisknutím tlačítka „REPEAT“ na dálkovém ovladači můžete nastavit následující 
režimy:

= Opakování aktuálně přehrávané skladby
= Opakování složky
= Opakování všeho

Žádná ikona = Standardní přehrávání

Režim přehrávání v náhodném pořadí
Stisknutím tlačítka „RANDOM“ na dálkovém ovladači aktivujete funkci přehrávání v náhodném 
pořadí. Na displeji se zobrazí ikona  . Na deaktivování režimu přehrávání v náhodném pořadí 
stiskněte opět tlačítko „RANDOM“.

Režim Intro
Stisknutím tlačítka „INTRO“ na dálkovém ovladači spustíte přehrávání začátku každé skladby od 
první skladby. Bude přehráváno prvních 10 sekund každé skladby. Když uslyšíte požadovanou 
skladbu, stiskněte dvakrát tlačítko „“.

Režim přehrávání programu
1. Během poslechu hudby stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači.
2. Potom stiskněte tlačítko „PROGRAM“, na displeji se zobrazí „P01 T01“.
3. Tlačítkem „“ nebo „“ vyberte požadovanou skladbu, kterou uložíte na pozici P01, 

P02 atd.
4. Stisknutím tlačítka „PROGRAM“ potvrďte vybranou skladbu a přejděte k dalšímu nastavení.
5. Po ukončení nastavení, stisknutím tlačítka “„ ukončíte programování a spustíte 

přehrávání programu.
6. Při přehrávání programu jsou čísla na dálkovém ovládání nefunkční. Skladby lze měnit 

pouze stisknutím tlačítek „/“.
7. Nastavení programu vymažete, pokud vyberete jiný zdroj zvuku nebo dvakrát stisknete 

tlačítko „“.

Poznámka: Můžete uložit až 20 skladeb!

DAB970 / Návod k obsluze
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USB

K zařízení lze připojit zařízení USB (včetně USB flash paměti, USB flash přehrávače nebo 
paměťové karty) a přehrávat hudbu pomocí tohoto zařízení.

Přehrávání z USB
1. Připojte USB zařízení pomocí konektoru USB na zadní straně zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka „ “ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „USB“ dálkovém 

ovladači vyberte režim USB, na displeji se zobrazí „USB“.
3. Přehrávání se spustí automaticky.

Funkce pokračování v přehrávání
Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Výběr a vyhledávání skladeb
Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim opakování
Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim přehrávání v náhodném pořadí
Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim Intro
Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Režim přehrávání programu
Při použití této funkce postupujte stejně, jako v režimu CD.

Pro zařízení s USB kabelem
1. Připojte kabel USB (není součástí balení) ke konektoru USB na 

zadní straně zařízení.
2. Druhý konec USB kabelu připojte k výstupnímu konektoru USB 

zařízení.

Nabíjení pomocí USB (5 V  1 A konektor)
Mobilní zařízení můžete nabíjet tak, že připojíte USB kabel ke konektoru USB.

Poznámka:
Pokud je USB zařízení poškozeno, toto zařízení nebude schopné detekovat a přehrávat uložené 
skladby. V takovém případě naformátujte USB zařízení a opět uložte hudbu pomocí počítače.
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BLUETOOTH®

Skladby můžete poslouchat z externího zařízení, které je připojeno k tomuto zařízení pomocí 
Bluetooth. Před prvním připojením musíte zařízení Bluetooth spárovat s tímto zařízením.

Spárování Bluetooth zařízení
Poznámky:
 Provozní dosah mezi touto jednotkou a Bluetooth zařízením je přibližně 10 metrů (bez 

jakýchkoliv překážek mezi Bluetooth zařízením a tímto zařízením).
 Před připojením Bluetooth zařízení k tomuto zařízení se ujistěte, že znáte možnosti tohoto 

zařízení.
 Jakákoli překážka mezi tímto zařízením a Bluetooth zařízením může snížit provozní dosah.
 Pokud je signál slabý, vaše Bluetooth zařízení se může odpojit, ale když se signál zlepší, 

opět se automaticky připojí.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka „ “ na zařízení nebo stisknutím tlačítka „BT“ na dálkovém 
ovladači, vyberte režim Bluetooth, na displeji se zobrazí „Bluetooth“. Pokud zařízení není 
spárováno s žádným Bluetooth zařízením, systém automaticky otevře režim párování; nebo 
můžete spustit párování stisknutím a přidržením tlačítka „PAIR“.

2. Aktivujte ve svém zařízení funkci Bluetooth a vyberte režim vyhledávání. Na Bluetooth 
zařízení se zobrazí „DAB970“.

3. Chcete-li deaktivovat režim Bluetooth, zvolte na zařízení jinou funkci nebo deaktivujte funkci 
z vašeho Bluetooth zařízení.

Tipy:
 Pokud je k zařízení připojeno jiné Bluetooth zařízení, stisknutím tlačítka „PAIR“, opět 

aktivujete režim párování. Stávající připojení bude přerušeno.
 Zařízení se odpojí i v případě, že se Bluetooth zařízení dostane mimo provozní dosah.
 Pokud chcete Bluetooth zařízení opět připojit k tomuto zařízení, umístěte ho blíže k zařízení.
 Pokud se Bluetooth zařízení přesune mimo provozního dosahu, po jeho opětovném umístění 

blíže k zařízení zkontrolujte, zda je Bluetooth zařízení stále připojeno k zařízení.
 Pokud se spojení přeruší, postupujte podle výše uvedených pokynů a opět propojte 

Bluetooth zařízení s tímto zařízením.

Poslech hudby z Bluetooth zařízení
 Pokud připojené Bluetooth zařízení podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile 

(A2DP), můžete poslouchat hudbu uloženou v Bluetooth zařízení prostřednictvím tohoto 
zařízení.

 Pokud Bluetooth zařízení podporuje i profil dálkového ovládání zvuku a videa (AVRCP), 
můžete na přehrávání hudby uložené v Bluetooth zařízení použít dálkové ovládání tohoto 
zařízení.

1. Spárujte Bluetooth zařízení s tímto zařízením.
2. Spusťte přehrávání hudby z Bluetooth zařízení (pokud podporuje A2DP).
3. Na ovládání přehrávání použijte dodávaný dálkový ovladač (pokud podporuje AVRCP).

 Pokud chcete přerušit přehrávání nebo v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko „„.
 Pokud chcete vybrat jinou skladbu stiskněte tlačítko „“ nebo „“.

DAB970 / Návod k obsluze
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AUX-IN

1. Připojte audio kabel s 3,5 mm konektorem (není dodáván) ke konektoru „AUDIO IN“ na 
zadní straně zařízení.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka „ “ na zařízení nebo stiskněte tlačítko „AUDIO“ na 
dálkovém ovladači vyberte AUX IN, na displeji se zobrazí „AUX IN“.

3. Spusťte přehrávání z externího zařízení.
4. Pomocí tlačítek „V +/-“ na dálkovém ovladači nebo otáčením ovladače „VOLUME“ na 

zařízení nastavte požadovanou hlasitost.

KVALITA ZVUKU

Nastavení basů a výšek (My EQ)
1. Stiskněte tlačítko „USER“ na dálkovém ovladači.
2. Potom stisknutím tlačítka „Treble +/-“ nebo „Bass +/-“ na dálkovém ovladači zvýšíte nebo 

snížíte hodnotu.

Přednastavený ekvalizér
stiskněte tlačítko „EQ“ na dálkovém ovladači. Tlačítky „/“ na dálkovém ovladači vyberte 
požadovanou charakteristiku zvuku: Normal / Classic / Jazz / Pop / Rock /MY EQ a potvrďte 
stisknutím tlačítka „EQ“.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Aktivace časovače vypnutí
Chcete-li nastavit časovač vypnutí, opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP“ na dálkovém ovladači, 
čas do vypnutí se zobrazuje na displeji v následujícím pořadí:
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90

Zobrazení zbývajícího času do vypnutí
Po stisknutí tlačítka „SLEEP“ na dálkovém ovladači se zobrazí zbývající čas do vypnutí. 
Po jedné sekundě se displeji přepne na standardní zobrazení.

Deaktivování časovače vypnutí
Opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP“, dokud se na displeji nezobrazí „off“.

BUDÍK

Aby budík fungoval správně, musí být správně nastavené hodiny.
1. Stisknutím tlačítka „TIMER“ aktivujte funkci časovače.
2. Tlačítky „/“ vyberte „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“ a stiskněte „OK“.
3. Vyberte a upravte následující nastavení: Zapnutí / vypnutí budíku, Frekvence, Datum / čas, 

Zdroj, Trvání, Hlasitost. Každé nastavení potvrďte stisknutím „OK“.

SLUCHÁTKA

Připojte sluchátka ke konektoru pro sluchátka na zadní straně zařízení. Po připojení sluchátek 
neuslyšíte zvuk v reproduktorech.
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SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko „MENU“, vvyberte „System Settings“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Najdete zde následující nastavení:

Theme (Téma)
Nastavení barvy pozadí.

Night Mode (Noční režim)
Aktivace nebo deaktivace nočního režimu, nastavení času, během kterého má noční režim 
pracovat.

Equaliser (Ekvalizér)
Upravte 5 přednastavených nastavení zvuku nebo MyEQ.

Time/Date (Čas / Datum)
 Set Time/Date: Manuální nastavení času a data.
 Auto Update: Nastavení zdroje pro aktualizaci času a data, deaktivování funkce aktualizace.
 Set 12/24 Hour: Nastavení formátu času.
 Set Date Format: Nastavení formátu data.
 Clock Style: V pohotovostním režimu je možné nastavit 4 různé styly hodin.

Backlight (Podsvícení)
Nastavení časového limitu a úrovně podsvícení displeje v pohotovostním režimu a v režimu 
zapnutí.

Language (Jazyk)
Nastavení jazyka nabídky.

Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)
Resetování zařízení a odstranění všech nastavení.

Software Update (Aktualizace softwaru)
Instalace aktuálního softwaru do zařízení. Aktualizace softwaru je možná pouze přes USB.

POZNÁMKA: Před zahájením aktualizace softwaru se ujistěte, že je zařízení DAB970BR 
připojeno ke stabilnímu zdroji napájení. Odpojení zařízení od napájení během aktualizace může 
zařízení trvale poškodit.

Software Version (Verze softwaru)
Zobrazení aktuální nainstalované verze softwaru.

DAB970 / Návod k obsluze
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Identifikátor modelu síťového adaptéru: S030A1801200E
Napájení   : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,8 A max.
Výkon   : 18 V  1,2 A 21,6 W
 Průměrná aktivní účinnost  : ≥ 85%
Spotřeba energie bez zatížení : ≤ 0,1 W
Konektor USB  : 5 V  1 A
Rozsah DAB+   : 174,928 – 239,200 MHz
Rozsah FM   : 87,5 MHz – 108,0 MHz
Předvolby   : 40 DAB+, 40 UKW (FM)
Verze Bluetooth®  : V2.1 + EDR
Výstupní zvukový výkon  : 2 x 15W RMS

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopii prohlášení o shodě je možné získat na výše uvedené adrese.

DAB970 / Návod k obsluze
 



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.




