
PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ 
S CD PŘEHRÁVAČEM A USB

CDR 657 USB

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte
tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto 
návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

NÁVOD K OBSLUZE
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PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1. Reproduktory  
2. Tlačítko změny následujícího adresáře MP3 (FOLDER UP) 
3. Tlačítko program CD (CD PROGRAM) 
4. Tlačítko pro přeskočení skladby CD 
5. Tlačítko Přehrávání/Pauza (PLAY / PAUSE) 
6. Zap/Vyp indikátor (ON/OFF) 
7. Displej 
8. FM STEREO Indikátor 
9. Tlačítko STOP / CD / USB  
10. Tlačítko přeskočení skladby CD  
11. Tlačítko režim přehrávání (PLAY MODE) 
12. USB konektor 
13. Kryt mechaniky CD 
14. Přepínač vlnového rozsahu (BAND SWITCH) 
15. Stupnice ladění 
16. Ovladač ladění  
17. Tlačítko otevření/zavření CD mechaniky (Open/Close) 
18. Tlačítko X-BASS  
19. Ovládání hlasitosti 
20. Zdířka pro sluchátka 
21. Tlačítko přepínač funkcí (FUNCTION) 
22. Teleskopická anténa 
23. Konektor pro připojení síťového kabelu (AC) 
24. Prostor pro baterie

ZDROJ NAPÁJENÍ
Tento přístroj lze napájet střídavým napětím (230 V, 50 Hz) nebo stejnosměrným napětím 
(9 V ).
PROVOZ NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ: Zapojte přiložený síťový napájecí kabel do zástrčky na zadní straně přístroje 
(22) a teprve pak zasuňte jeho druhý konec do běžné síťové zásuvky se střídavým napětím. 

DŮLEŽITÉ
Před připojením síťového napájecího kabelu nebo vložením baterií nejprve zkontrolujte, zda je přepínač 
funkce (7) v poloze OFF (Vypnuto).

PROVOZ NA BATERIE
Otevřete víčko prostoru pro baterie (23) v dolní části a vložte dovnitř 6 baterií (velikosti D) (nejsou sou-
částí příslušenství), přičemž dbejte na dodržení správné polarity (značky + a -), a nakonec víčko prostoru 
pro baterie zavřete.
Budete-li chtít přepnout napájení ze síťového na napájení z baterií, odpojte ze zástrčky síťový napájecí 
kabel a pak síťový napájecí kabel odpojte od přístroje.
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Baterie je nutno vyměnit za nové, jestliže:
Při provozu přístroje dojde ke snížení hlasitosti nebo ke zkreslení zvuku.

Poznámky k bateriím
Nemíchejte baterie různých typů ani nepoužívejte vybité baterie společně s novými.
Baterie nikdy nedobíjejte, nezahřívejte ani je nerozebírejte.
Baterie nesmí být vystavovány vysokým teplotám, např. přímému slunci, ohni a podobně.
Při likvidaci baterií je třeba dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí.
POZNÁMKA: Abyste předešli případnému vytečení obsahu baterií, vždy baterie vyjměte, pokud nebu-
dete přístroj delší dobu používat.

ÚPRAVA HLASITOSTI 

Chcete-li změnit hlasitost, použijte ovladač VOLUME (19). 

POUŽITÍ SLUCHÁTEK
Zapojte sluchátka (konektor ø 3,5 mm stereo jack) do zdířky pro sluchátka (20). 
Po připojení sluchátek se automaticky odpojí reproduktory. 

 Poznámka: Poslech při vysoké hlasitosti může nenávratně poškodit váš sluch.

POSLECH RÁDIA

1. Přepínačem funkcí (21) zvolte RADIO. 2. Přepínačem vlnového rozsahu (14) zvolte po-
žadované vlnové pásmo

3. Ovladačem ladění (16) nalaďte požadovanou 
frekvenci.

4. Ovladačem hlasitosti zvolte (19) požadova-
nou hlasitost.

5. Pro ukončení poslechu rádia nastavte přepínač funkcí (21) do polohy OFF (Vypnuto).
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Pásmo FM (VKV):
 Vysuňte a natočte teleskopickou anténu. V režimu stereo a při příjmu stereofonního vysílaní se roz-

svítí indikátor stereofonního přijmu FM (18).

Pásmo MW (SV):
 Tento přistroj je vybaven vestavěnou směrovou feritovou anténou, proto přístrojem pohybujte a otá-

čejte jím.

pásmo MWpásmo FM

PŘEHRÁVÁNÍ CD DISKŮ

1. Přepínačem funkcí (21) zvolte CD. 2. Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE (17) otevřete 
mechaniku CD.

3. Vložte CD disk (potištěnou stranou vzhůru).

  
4. Zavřete mechaniku CD. 
5. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE (5). Přístroj začne přehrá-

vat disk od 1. skladby. 
6. Pro volbu požadované skladby stiskněte tlačítka pro pře-

skočení skladeb (4) a (10).
7. Pro vyhledání požadované pasáže skladby přidržte tlačít-

ko pro přeskočení skladeb (4) nebo (10).
8. Pro dočasné pozastavení a opětovné spuštění přehrávání 

disku stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (5).
9. Pro zastavení přehrávání CD stiskněte tlačítko STOP (9). Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb 

na disku.

ZAPNUTÍ FUNKCE X-BASS

Pro zvýraznění nejnižších kmitočtů stiskněte tlačítko X-BASS (11). 
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Režim přehrávání klasického CD
Stiskem tlačítka režim přehrávání (11) zvolte požadovaný režim:
Režimy přehrávání jsou: REPEAT > REPEAT ALL > MIX > VYP

Při spuštění REPEAT se na displeji zobrazí  

Při spuštění REPEAT ALL se na displeji zobrazí

Při spuštění MIX se na displeji zobrazí

Režim přehrávání MP3/USB
Stiskem tlačítka režim přehrávání (11) zvolte požadovaný režim:
Režimy přehrávání jsou: REPEAT > REPEAT FOLDER > REPEAT ALL > MIX > VYP

Při spuštění REPEAT se na displeji zobrazí  

Při spuštění REPEAT FOLDER se na displeji zobrazí

Při spuštění REPEAT ALL se na displeji zobrazí

Při spuštění MIX se na displeji zobrazí

Poznámka k CD-R/RW diskům:
-  Výrobce není zodpovědný za přehrání nahraných CD disků vzhledem k nahrávacím podmínkám 

(jako výkon PC, vypalovací software atd.).
-  Doporučuje se zaznamenávat pouze na CD-R/RW disky jen audio soubory pro snadné čtení.
-  Nesnažte se otevřít prostor pro disk během přehrávání. 
-  Nedotýkejte se CD mechaniky. Můžete způsobit závadu.
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PROGRAMOVÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ 

Pro normální CD disk: 
Programování umožňuje přehrávání skladeb na disku podle vašeho pořadí. Můžete naprogramovat až 
20 skladeb. 
1. Stiskněte tlačítko „PROGRAM“ (3).  
2. Stiskněte tlačítko (10) nebo (4) pro výběr skladby. 
3. Stiskněte tlačítko „PROGRAM“  (3) pro uložení skladby 

do programu. 
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nejsou všechny požadova-

né skladby naprogramované. 
5. Stiskněte tlačítko „PLAY / PAUSE“ (5) pro spuštění přehrávaní. Na dipleji se zobrazí ikona „PROG“. 
6.  Stiskněte tlačítko „STOP“ (9) pro ukončení naprogramovaného přehrávání. 
7. Stiskněte tlačítko „PROGRAM“ (3) a poté tlačítko „PLAY / PAUSE“ pro obnovení naprogramovaného 

přehrávání. 
8. Pro smazání programu otevřete mechaniku CD nebo přepněte přepínač funkcí (21) do polohy OFF. 
Poznámka: Programovat přehrávání můžete pouze, pokud je přehrávač v režimu STOP.

PROGRAMOVÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ MP3 / USB 
Naprogramovat můžete přehrávání skladeb nebo alb na disku. Můžete naprogramovat až 20 skladeb 
nebo alb. 
1. Stiskněte tlačítko „PROGRAM“ (3).  
2. Stiskněte tlačítko „FOLDER UP“ (2) a vyberte požadované číslo alba. 
3. a) Pro naprogramování celého alba stiskněte tlačítko „PROGRAM“ (3). 
 b)  Pro naprogramování skladby stiskněte tlačítka „Další“ (10) a „Zpět“ (4) 

pro volbu požadovaného čísla skladby. Poté stiskněte tlačítko „PRO-
GRAM“ (3) pro uložení do programu. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebudou všechna požadovaná alba nebo skladby naprogramované. 
5. Stiskněte tlačítko „PLAY / PAUSE“ (5) pro přehrávání. 
6. Stiskněte „STOP“ (9) pro pozastavení naprogramovaného přehrávání. 
7. Stiskněte tlačítko „PLAY / PAUSE“ (5), pro opětovné přehrávání programu. 
8. Otevřete mechaniku CD nebo dvakrát stiskněte tlačítko „STOP“ (9) pro vymazání programu. 
Poznámka: Programování může být provedeno, když je přehrávač v režimu stop.

PŘEPNUTÍ ALBA / ADRESÁŘE MP3/USB

Pro MP3 / USB přehrávání, je-li jednotka v režimu STOP, přeskočte na další adresáře/ al-
ba stisknutím tlačítka FOLDER UP (2). Alba / Adresáře se přepínají vzestupně. Na 
displeji se zobrazuje číslo Alba / Adresáře. Stiskem tlačítka PLAY / PAUSE (5) spustíte 
přehrávání vybraného Alba / Adresáře. Při přepínání Alba / Adresáře je doba načítání 
cca 3 vteřiny.

OVLÁDÁNÍ USB
1. Přepněte na CD / USB.  
2. Připojte USB fl ash disk nebo MP3 přehrávač do USB konektoru. 
3. Stiskněte tlačítko STOP / CD / USB (9), displej zobrazí celkový počet 

skladeb. 
4. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE (5) pro spuštění přehrávání. 
Poznámka: Výrobce není zodpovědný za přehrávání z USB disků nebo 
MP3 přehrávačů díky variantám nahrávání, kapacitě, rozhraní, kompatibilitě apod. Vzhledem k různým 
formátům může u některých USB fl ash disků nebo MP3 přehrávačů trvat načítání delší dobu.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
CD MECHANIKA 
Kanály:  2 kanály
Odstup šumu: 60dB
Vzorkovací frekvence: 44.1kHz
D/A převodník: 1 bit

RADIO ODDÍL 
Rozsah: FM 87.5 – 108MHz / MW 540 – 1600kHz
Antény: MW integrovaná / FM teleskopická anténa

OBECNÉ 
Výstupní výkon:  2 x 1W (RMS)
Příkon: 13W
Reproduktor: 3 x 8Ω
Sluchátkový konektor: 3,5 mm jack stereo
Napájení: AC: 230 – 240V~50Hz / 9V (6 x 1,5V LR20/D/UM1)
Rozměry: š 310 x v 158 x h 235 mm
Váha: 2.1 kg

UPOZORNĚNÍ! Tento přístroj používá laserový paprsek. Aby se předešlo nehodě v důsledku vyzařování 
tohoto typu paprsku, může tento přistroj rozebírat pouze školená osoba.
Tento přistroj je v souladu s mezinárodními bezpečnostními specifi kacemi a pokyny Evropského spole-
čenství a rovněž odpovídá aktuálně platným normám, které se týkají elektrické bezpečnosti a elektro-
magnetické kompatibility (EMC).
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte tento 
výrobek před deštěm a vlhkostí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ
- NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!
- VYVARUJTE SE POSTŘÍKÁNÍ NEBO POLITÍ PŘÍSTROJE JAKOUKOLI TEKUTINOU A ROVNĚŽ ZABRAŇTE 

POKLÁDÁNÍ NÁDOB S TEKUTINAMI, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD VÁZY S VODOU A PODOBNĚ, NA 
PŘISTROJ.

Test imunity proti elektrickým přechodovým jevům (Burst)/Poznámka ESD
- V případě poruchy funkce v důsledku elektrického přechodového jevu (Burst) nebo elektrostatického 

náboje proveďte pouze reset přístroje (může byt vyžadováno odpojení napájecího zdroje), aby se 
obnovil normální provoz přístroje.

Horko - Nepoužívejte tento přistroj v blízkosti zdrojů tepla, včetně výdechů topení, kamen nebo jiných 
zařízeni, která produkují horko.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako je například zapálená svíčka.
 Plocha pro umístění - Položte přistroj na vodorovnou plochu.
Odvětrávání - Přístroj by měl být umístěn tak, aby kolem něj byl dostatečný volný prostor pro zajištění 
jeho správného odvětrávání. Ponechejte alespoň 10 cm volného prostoru nad přístrojem a 5 cm po obou 
stranách.
- Nepokládejte přístroj na postel, pokrývku nebo podobný povrch, který by mohl zablokovat větrací 

otvory.
- Neumisťujte přístroj do knihovničky, skříňky nebo uzavřeného stolku, pokud není zajištěno jeho 

dostatečné odvětrávání.
- Správné odvětrávání přístroje nesmí být zablokováno zakrytím větracích otvorů takovými předměty, 

jako jsou například noviny, ubrusy na stůl, závěsy a podobně.
Polití tekutinou a cizí předměty v přístroji - Dejte pozor, aby se dovnitř přístroje větracími otvory 
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nedostaly cizí předměty nebo tekutiny.
Kondenzace - K vytvořeni vlhkosti na optických součástech přehrávače CD může dojít, pokud:
- Přístroj přenesete z chladného prostředí do teplého.
- Bylo právě zapnuto topení.
- Je přístroj používán ve velmi vlhké místnosti.
- Je přístroj ochlazován klimatizačním zařízením.
Pokud je uvnitř přístroje kondenzace vlhkosti, nemusí přístroj pracovat správně. Pokud tato situace nasta-
ne, ponechejte přístroj několik hodin mimo provoz a pak jej zkuste opět používat.

Zdroj elektrické energie
1 Zdroje napájení - Použití na baterie nebo na běžné síťové napětí (v domácnosti) tak, jak je uvedeno 
v návodu k obsluze a jak je vyznačeno na přístroji.
2 Síťový napájecí kabel
- Při odpojovaní síťového napájecího kabelu jej držte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
-  Se síťovým napájecím kabelem nikdy nemanipulujte, máte-li mokré ruce, abyste nebyli vystaveni 

nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem.
-  Síťový napájecí kabel by měl být pevně zajištěn, aby se zabránilo jeho ohýbání, mechanickému 

poškozeni a aby přes něj nemohly přecházet osoby. Dejte obzvlášť pozor na síťový napájecí kabel 
v oblasti síťové zásuvky.

-  Zabraňte přetěžování síťové zásuvky a prodlužovacích síťových kabelů nad jejich kapacitu, aby se 
předešlo nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem.

-  Budete-li chtít přístroj úplně odpojit od zdroje napájení, odpojte zástrčku síťového napájecího kabelu 
ze zásuvky.

-  Síťová zástrčka přístroje nesmí být zakryta jinými předměty, aby byla při provozu přístroje snadno 
přístupná.

3 Nebudete-li přístroj používat - Pokud přístroj nebudete (několik měsíců nebo déle) používat, odpoj-
te síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky nebo z něj vyjměte všechny baterie. Pokud je k přístroji připojen 
síťový napájecí kabel, bude do přístroje proudit napětí, i když je samotný přístroj vypnutý.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová fólie, PE sáčky, plastové díly – do 
sběrných kontejnerů na plasty.
Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evrop-
ských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako 
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. 
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu 
vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste 
produkt zakoupili.







PRENOSNÝ RÁDIOPRIJÍMAČ 
S CD PREHRÁVAČOM A USB

CDR 657 USB

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte
tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto
návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

NÁVOD NA OBSLUHU
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PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV
1. Reproduktory 
2. Tlačidlo zmeny nasledujúceho adresára MP3 (FOLDER UP) 
3. Tlačidlo Program CD (CD PROGRAM) 
4. Tlačidlo na preskočenie skladby CD 
5. Tlačidlo Prehrávanie/Pauza (PLAY / PAUSE) 
6. Zap/Vyp indikátor (ON/OFF) 
7. Displej
8. FM STEREO indikátor 
9. Tlačidlo STOP / CD / USB  
10. Tlačidlo na preskočenie skladby CD  
11. Tlačidlo režimu prehrávania (PLAY MODE) 
12. USB konektor
13. Kryt mechaniky CD 
14. Prepínač vlnového rozsahu (BAND SWITCH) 
15. Stupnica ladenia
16. Ovládač ladenia
17. Tlačidlo otvorenia/zatvorenia CD mechaniky (Open/Close) 
18. Tlačidlo X-BASS  
19. Ovládanie hlasitosti
20. Zdierka pre slúchadlá
21. Tlačidlo prepínača funkcií (FUNCTION) 
22. Teleskopická anténa
23. Konektor na pripojenie sieťového kábla (AC) 
24. Priestor pre batérie

ZDROJ NAPÁJANIA
Tento prístroj je možné napájať striedavým napätím (230 V, 50 Hz) alebo jednosmerným napätím 
(9 V ).
PREVÁDZKA NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE: Zapojte priložený sieťový napájací kábel do zástrčky na zadnej strane 
prístroja (22) a až potom zasuňte jeho druhý koniec do bežnej sieťovej zásuvky so striedavým napätím. 

DÔLEŽITÉ
Pred pripojením sieťového napájacieho kábla alebo vložením batérií najprv skontrolujte, či je prepínač 
funkcie (7) v polohe OFF (Vypnuté).

PREVÁDZKA NA BATÉRIE
Otvorte viečko priestoru pre batérie (23) v dolnej časti a vložte dovnútra 6 batérií (veľkosti D) (nie sú 
súčasťou príslušenstva), pričom dbajte na dodržanie správnej polarity (značky + a -), a nakoniec viečko 
priestoru pre batérie zavrite.
Ak budete chcieť prepnúť napájanie zo sieťového na napájanie z batérií, odpojte od zástrčky sieťový 
napájací kábel a potom sieťový napájací kábel odpojte od prístroja.



12

SK

Batérie je nutné vymeniť za nové, ak:
Pri prevádzke prístroja dôjde k zníženiu hlasitosti alebo k skresleniu zvuku.

Poznámky k batériám
Nemiešajte batérie rôznych typov ani nepoužívajte vybité batérie spoločne s novými.
Batérie nikdy nedobíjajte, nezahrievajte ani ich nerozoberajte.
Batérie nesmú byť vystavované vysokým teplotám, napr. priamemu slnku, ohňu a podobne.
Pri likvidácii batérií je potrebné dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
POZNÁMKA: Aby ste predišli prípadnému vytečeniu obsahu batérií, vždy batérie vyberte, ak nebudete 
prístroj dlhší čas používať.

ÚPRAVA HLASITOSTI 

Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite ovládač VOLUME (19). 

POUŽITIE SLÚCHADIEL
Zapojte slúchadlá (konektor ø 3,5 mm stereo jack) do zdierky pre slúchadlá (20). 
Po pripojení slúchadiel sa automaticky odpoja reproduktory.

 Poznámka: Počúvanie pri vysokej hlasitosti môže nenávratne poškodiť váš sluch.

POČÚVANIE RÁDIA

1. Prepínačom funkcií (21) zvoľte RADIO. 2. Prepínačom vlnového rozsahu (14) zvoľte 
požadované vlnové pásmo

3. Ovládačom ladenia (16) nalaďte požadovanú 
frekvenciu.

4. Ovládačom hlasitosti zvoľte (19) požadovanú 
hlasitosť.

5. Pre ukončenie počúvania rádia nastavte prepínač funkcií (21) do polohy OFF (Vypnuté).
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Pásmo FM (VKV):
 Vysuňte a natočte teleskopickú anténu. V režime stereo a pri príjme stereofónneho vysielania sa 

rozsvieti indikátor stereofónneho príjmu FM (18).

Pásmo MW (SV):
 Tento pristroj je vybavený vstavanou smerovou feritovou anténou, preto prístrojom pohybujte 

a otáčajte ním.

pásmo MWpásmo FM

PREHRÁVANIE CD DISKOV

1. Prepínačom funkcií (21) zvoľte CD. 2. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (17) otvorte 
mechaniku CD.

3. Vložte CD disk (potlačenou stranou hore).

  
4. Zavrite mechaniku CD. 
5. Stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE (5). Prístroj začne prehrávať 

disk od 1. skladby. 
6. Pre voľbu požadovanej skladby stlačte tlačidlá na 

preskočenie skladieb (4) a (10).
7. Pre vyhľadanie požadovanej pasáže skladby pridržte 

tlačidlo na preskočenie skladieb (4) alebo (10).
8. Pre dočasné pozastavenie a opätovné spustenie 

prehrávania disku stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (5).
9. Pre zastavenie prehrávania CD stlačte tlačidlo STOP (9). Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb 

na disku.

ZAPNUTIE FUNKCIE X-BASS

Pre zvýraznenie najnižších kmitočtov stlačte tlačidlo X-BASS (11). 
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Režim prehrávania klasického CD
Stlačením tlačidla pre režim prehrávania (11) zvoľte požadovaný režim:
Režimy prehrávania sú: REPEAT > REPEAT ALL > MIX > VYP

Pri spustení REPEAT sa na displeji zobrazí  

Pri spustení REPEAT ALL sa na displeji zobrazí

Pri spustení MIX sa na displeji zobrazí

Režim prehrávania MP3/USB
Stlačením tlačidla pre režim prehrávania (11) zvoľte požadovaný režim:
Režimy prehrávania sú: REPEAT > REPEAT FOLDER > REPEAT ALL > MIX > VYP

Pri spustení REPEAT sa na displeji zobrazí  

Pri spustení REPEAT FOLDER sa na displeji zobrazí

Pri spustení REPEAT ALL sa na displeji zobrazí

Pri spustení MIX sa na displeji zobrazí

Poznámka k CD-R/RW diskom:
-  Výrobca nie je zodpovedný za prehranie nahraných CD diskov vzhľadom na nahrávacie podmienky 

(ako sú výkon PC, vypaľovací softvér atď.).
-  Odporúča sa zaznamenávať iba na CD-R/RW disky iba audio súbory pre ľahké čítanie.
-  Nesnažte sa otvoriť priestor pre disk počas prehrávania. 
-  Nedotýkajte sa CD mechaniky. Môžete spôsobiť poruchu.
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PROGRAMOVANIE PREHRÁVANIA 

Pre normálny CD disk: 
Programovanie umožňuje prehrávanie skladieb na disku, podľa vášho poradia. Môžete naprogramovať 
až 20 skladieb. 
1. Stlačte tlačidlo „PROGRAM“ (3).  
2. Stlačte tlačidlo (10) alebo (4) pre výber skladby. 
3. Stlačte tlačidlo „PROGRAM“ (3) pre uloženie skladby do 

programu. 
4. Opakujte kroky 2 a 3, kým nie sú všetky požadované 

skladby naprogramované. 
5. Stlačte tlačidlo „PLAY / PAUSE“ (5) pre spustenie prehrávania. Na displeji sa zobrazí ikona „PROG“. 
6.  Stlačte tlačidlo „STOP“ (9), pre ukončenie naprogramovaného prehrávania. 
7. Stlačte tlačidlo „PROGRAM“ (3), a potom tlačidlo „PLAY / PAUSE“ pre obnovenie naprogramovaného 

prehrávania. 
8. Pre zmazanie programu otvorte mechaniku CD alebo prepnite prepínač funkcií (21) do polohy OFF. 
Poznámka: Programovať prehrávanie môžete iba ak je prehrávač v režime STOP.

PROGRAMOVANIE PREHRÁVANIA MP3/USB 
Naprogramovať môžete prehrávanie skladieb alebo albumov na disku. Môžete naprogramovať až 20 
skladieb alebo albumov. 
1. Stlačte tlačidlo „PROGRAM“ (3).  
2. Stlačte tlačidlo „FOLDER UP“ (2) a vyberte požadované číslo albumu. 
3. A) Pre naprogramovanie celého albumu stlačte tlačidlo „PROGRAM“ (3). 
 B)  Pre naprogramovanie skladby stlačte tlačidlá „Ďalej“ (10) a „Späť“ 

(4) pre voľbu požadovaného čísla skladby. Potom stlačte tlačidlo 
‚PROGRAM „ (3) pre uloženie do programu. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, kým nebudú všetky požadované albumy alebo skladby naprogramované. 
5. Stlačte tlačidlo „PLAY / PAUSE“ (5) pre prehrávanie. 
6. Stlačte „STOP“ (9) pre pozastavenie naprogramovaného prehrávania. 
7. Stlačte tlačidlo „PLAY / PAUSE“ (5) pre opätovné prehrávanie programu. 
8. Otvorte mechaniku CD alebo stlačte tlačidlo „STOP“ (9) dvakrát pre vymazanie programu. 
Poznámka: Programovanie môže byť vykonané, keď je prehrávač v režime Stop.

PREPNUTIE ALBUMU / ADRESÁRA MP3/USB

Pre MP3 / USB prehrávanie, ak je jednotka v režime STOP, preskočte na ďalšie adresáre/
albumy stlačením tlačidla FOLDER UP (2). Albumy/adresáre sa prepínajú vzostupne. 
Na displeji sa zobrazuje číslo albumu/adresára. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (5) 
spustíte prehrávanie vybraného albumu/adresára. Pri prepínaní albumu/adresára je 
čas načítania cca 3 sekundy.

OVLÁDANIE USB
1. Prepnite na CD / USB.  
2. Pripojte USB fl ash disk alebo MP3 prehrávač do USB konektora. 
3. Stlačte tlačidlo STOP / CD / USB (9), displej zobrazí celkový počet 

skladieb. 
4. Stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE (5) pre spustenie prehrávania. 
Poznámka: Výrobca nie je zodpovedný za prehrávanie z USB diskov alebo 
MP3 prehrávačov vďaka variantom nahrávania, kapacita, rozhranie, kompatibilita a pod. Vzhľadom na rôzne 
formáty, môže pri niektorých USB fl ash diskoch alebo MP3 prehrávačoch trvať načítanie dlhší čas.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
CD MECHANIKA 
Kanály:  2 kanály
Odstup šumu: 60 dB
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz
D/A prevodník: 1 bit

RÁDIO ODDIEL 
Rozsah: FM 87.5 – 108 MHz / MW 540 – 1 600 kHz
Antény: MW integrovaná / FM teleskopická anténa

VŠEOBECNÉ
Výstupný výkon:  2 × 1 W (RMS)
Príkon: 13 W
Reproduktor: 3 × 8Ω
Slúchadlový konektor: 3,5 mm jack stereo
Napájanie: AC: 230 – 240 V ~ 50 Hz / 9 V (6 × 1,5 V LR20/D/UM1)
Rozmery: š 310 × v 158 × h 235 mm
Hmotnosť: 2,1 kg

UPOZORNENIE! Tento prístroj používa laserový lúč. Aby sa predišlo nehode v dôsledku vyžarovania 
tohto typu lúča, môže tento pristroj rozoberať iba školená osoba.
Tento prístroj je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými špecifi káciami a pokynmi Európskeho 
spoločenstva a tiež zodpovedá aktuálne platným normám, ktoré sa týkajú elektrickej bezpečnosti 
a elektromagnetickej kompatibility (EMC).
VAROVANIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku ohňa alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte 
tento výrobok pred dažďom a vlhkosťou.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ
- NEVHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA!
- VYVARUJTE SA POSTRIEKANIA ALEBO POLIATIA PRÍSTROJA AKOUKOĽVEK TEKUTINOU A TIEŽ 

ZABRÁŇTE UKLADANIU NÁDOB S TEKUTINAMI, AKO SÚ NAPRÍKLAD VÁZY S VODOU A PODOBNE, 
NA PRÍSTROJ.

Test imunity proti elektrickým prechodovým javom (Burst)/Poznámka ESD
- V prípade poruchy funkcie v dôsledku elektrického prechodového javu (Burst) alebo elektrostatického 

náboja vykonajte iba reset prístroja (môže byť vyžadované odpojenie napájacieho zdroja), aby sa 
obnovila normálna prevádzka prístroja.

Horúčava – Nepoužívajte tento pristroj v blízkosti zdrojov tepla, vrátane prieduchov kúrenia, kachieľ 
alebo iných zariadení, ktoré produkujú teplo.
-  Na prístroji nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako je napríklad zapálená 

sviečka.
 Plocha na umiestnenie – Položte pristroj na vodorovnú plochu.
Odvetrávanie – Pristroj by mal byt umiestnený tak, aby okolo neho bol dostatočný voľný priestor 
na zaistenie jeho správneho odvetrávania. Ponechajte aspoň 10 cm voľného priestoru nad prístrojom 
a 5 cm po oboch stranách.
- Neklaďte prístroj na posteľ, pokrývku alebo na podobný povrch, ktorý by mohol zablokovať vetracie 

otvory.
- Neumiestňujte prístroj do knižnice, skrinky alebo uzatvoreného stolčeka, ak nie je zaistené jeho 

dostatočné odvetrávanie.
- Správne odvetrávanie prístroja nesmie byť zablokované zakrytím vetracích otvorov takými predmetmi, 

ako sú napríklad noviny, obrusy na stôl, závesy a podobne.
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Poliatie tekutinou a cudzie predmety v prístroji – Dajte pozor, aby sa dovnútra prístroja vetracími 
otvormi nedostali cudzie predmety alebo tekutiny.
Kondenzácia – K vytvoreniu vlhkosti na optických súčastiach prehrávača CD môže dôjsť, ak:
- Prístroj prenesiete z chladného prostredia do teplého.
- Bolo práve zapnuté kúrenie.
- Je prístroj používaný vo veľmi vlhkej miestnosti.
- Je prístroj ochladzovaný klimatizačným zariadením.
Ak je vnútri prístroja kondenzácia vlhkosti, nemusí prístroj pracovať správne. Ak táto situácia nastane, 
ponechajte prístroj niekoľko hodín mimo prevádzky a potom ho skúste opäť používať.

Zdroj elektrickej energie
1 Zdroje napájania – Použitie na batérie alebo na bežné sieťové napätie (v domácnosti), tak ako je 
uvedené v návode na obsluhu a ako je vyznačené na prístroji.
2 Sieťový napájací kábel
- Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla ho držte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
-  So sieťovým napájacím káblom nikdy nemanipulujte ak máte mokré ruky, aby ste neboli vystavení 

nebezpečenstvu vzniku ohňa alebo úrazu elektrickým prúdom.
-  Sieťový napájací kábel by mal byť pevne zaistený, aby sa zabránilo jeho ohýbaniu, mechanickému 

poškodeniu a aby cez neho nemohli prechádzať osoby. Dajte obzvlášť pozor na sieťový napájací 
kábel v oblasti sieťovej zásuvky.

-  Zabráňte preťažovaniu sieťovej zásuvky a predlžovacích sieťových káblov nad ich kapacitu, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu vzniku ohňa alebo úrazu elektrickým prúdom.

-  Ak budete chcieť prístroj úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte zástrčku sieťového napájacieho 
kábla od zásuvky.

-  Sieťová zástrčka prístroja nesmie byť zakrytá inými predmetmi, aby bola pri prevádzke prístroja ľahko 
prístupná.

3 Ak nebudete prístroj používať – Ak prístroj nebudete (niekoľko mesiacov alebo dlhšie) používať, 
odpojte sieťový napájací kábel od sieťovej zásuvky alebo z neho vyberte všetky batérie. Ak je k prístroju 
pripojený sieťový napájací kábel, bude do prístroja prúdiť napätie, i keď je samotný prístroj vypnutý.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALU
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdať do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely 
– do zberných kontajnerov na plasty.
Použité batérie odovzdajte predajcovi alebo na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečného 
odpadu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších 
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako 
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné 
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii 
tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo 
predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
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Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR:  Distribútor pre SR:
K+B Progres, a.s.     K+B Elektro – Media, s.r.o.
U Expertu 91     Galvaniho 7/D
250 69 Klíčany    821 04 Bratislava

tel.: +420 272 122 111   tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz    www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz   e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120   zelená linka: 800 121 120
      © ZStudio 2009

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.
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