
PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM 

  
A.Bezpečnostní pokyny: 

POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte 
přístroj dešti nebo vodě. 
 

Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj je pod velkým elektrickým napětím. 
POZOR: riziko elektrického šoku - neotvírat přístroj.  

- pro zabránění elektrického šoku - nikdy nesundávejte kryt přístroje, uvnitř se 
nachází součástky, které jsou pod vysokým napětím.  
Symbol „vykřičníku“ vás upozorňuje na různé poznámky o přístroji.  

 
1. pročtěte si veškerá bezpečnostní upozornění, než uvedete přístroj do provozu. 

2. uschovejte tento návod pro další případné použití. 
3. dodržujte veškerá opatření, která jsou znázorněna na přístroji a v návodu. 
4. dodržujte všechny kroky v tomto návodu. 

5. NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ V BLÍZKOSTI VODY! Přístroj se nesmí dostat do 
kontaktu s vodou.  

6. neblokujte žádné větráky v přístroji, postavte přístroj tak, jak vám doporučuje 
výrobce, nepokládejte přístroj na pohovku, koberec a podobná místa, která by 
blokovala větráky. Nepokládejte přístroj na částečně uzavřené plochy (např. do 

knihovny, regálu), které by taktéž blokovaly větrák. 
7. nepokládejte přístroj ke zdroji tepla (např. k radiátoru, sporáku, troubě) 

8. přístroj smí být propojený pouze se zdrojem napětí, který je popsaný v tomto 
návodu, nebo vyznačeném na přístroji. 
9. dodržujte bezpečnostní opatření, aby nebyl přístroj nijak poškozen 

10. nikdy nenechávejte spojovací kabel volně ležet přes stůl, vždy ho zastrčte  
11. přístroj čistěte pouze podle popsaných instrukcí 

12. anténa by se měla nacházet co nejdál od spojovacího kabelu  
13. pokud chcete zapojit externí anténu, ujistěte se, že je řádně uzemněná, pro 
zabránění případných škoda 

14. vytahujte přístroj ze zásuvky, pokud ho delší čas nepoužíváte 
15. dávejte vždy pozor na to, aby se na přístroj nevylila nějaká tekutina, nebo na 

přístroj nespadly těžké předměty 
16. přístroj by se měl opravit v kvalifikované opravně pokud:  
a) byla poškozena zástrčka nebo spojovací kabel  

b) na přístroj spadli těžké předměty nebo se na něj vylila voda  
c) byl přístroj vystaven dešti 

d) přístroj již nefunguje 
e) přístroj spadl na zem  
17. zákazník může opravovat přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, jiné 

opravy, které byly přes toto doporučení provedeny doma, způsobují zamítnutí 
záruky. V servisu si nechte provést řádnou kontrolu. 

 
Laserový produkt 1. třídy - pozor : neviditelné záření září z přístroje při otevření 
poklopu - neotevírejte poklop - vyhýbejte se záření. 

Produkt obsahuje laserovou jednotku s nízkou spotřebou energie. 
 

 
 



B. Funkce a ovládací elementy  

1. ovládání hlasitosti 
2. UKW- stereo 

3. tlačítko REPEAT (opakování) 
4. Tlačítko PROG 
5. displej pro ukazatele CD 

6. zobrazení frekvencí 
7. tlačítko STOP 

8. RANDOM tlačítko - náhodný výběr 
9. tlačítko pro změnu frekvencí 
10. SKIP - tlačítko 

11. SKIP + tlačítko 
12. PLAY tlačítko 

13. OPEN (otevření CD mechaniky) 
14. tlačítko pro výběr funkce (CD/RADIO/zapnout/vypnout) 
15. reproduktor 

16. CD mechanika  
17. reproduktor 

18. tlačítko pro změnu typu frekvence (MW/UKW/UKW-STEREO) 
19. VĚTRÁK 
20. teleskopická anténa 

21. místo pro baterie  
22. přípojka 

23. AUX- vstup 
24. držák pro přenášení 
 

NAPÁJENÍ 
a) Vkládání baterií  

1. otevřete poklop na zadní straně přístroje  
2. vložte 6X C baterie (nejsou přibaleny) do prostoru a dbejte na přesnou +/ - polaritu 
tak, jak je v prostoru znázorněna.  

3. zavřete poklop 
4. nikdy nevystavujte baterie nadměrným teplotám (např. oheň, sluneční světlo nebo 

kamna) 
- pro nejlepší výkon doporučujeme alkalické baterie  
- nemíchejte nikdy druhy baterií!  

- pokud nebyl přístroj delší čas používán, vyhoďte baterie, staré baterie mohou 
přístroj poškodit. 

 
b) Provoz se střídavým napájením 
1. spojte spojovací kabel s přípojkou na zadní straně přístroje  

2. druhý konec kabelu zapojte do zásuvky (230 V - 50Hz) 
 

 
POUŽÍVÁNÍ CD PŘEHRÁVAČE  

- nastavte tlačítkem (14) funkci CD 

- otevřete CD mechaniku a vložte CD nápisem nahoru 
- po pár vteřinách se na displeji zobrazí počet skladeb na CD 

- stiskněte PLAY a CD se začne přehrávat 
- pomocí tlačítka (1) nastavte hlasitost 



- pro krátké zastavení skladeb stiskněte PLAY, stiskněte PLAY opět pro následné 

přehrání 
- pomocí SKIP (+) SKIP (-) vyhledejte libovolnou skladbu 

- REPEAT-tlačítko (3) stisknout jednou pro opakované přehrání jedné skladby 
- REPEAT-tlačítko (3) stisknout dvakrát pro opakované přehrání celého CD 
- pro ukončení přehrávání stiskněte STOP 

- pro ukončení CD přehrávače, nastavte tlačítko výběru funkce na OFF 
 
PROGRAMOVANÉ CD PŘEHRÁVÁNÍ 

tato funkce umožňuje přehrávat skladby z CD v libovolném pořadí 
- po stisknutí STOP, stiskněte PROG , na displeji se zobrazí >01< 

- vyberte skladbu pomocí SKIP (+) SKIP (-) 
- pro uložení skladby stiskněte PROG 

- zopakujte předešlé dva kroky, dokud nebudete spokojeni s výběrem, můžete uložit 
až 17 skladeb 
- pro ukončení programování a návratu do běžného přehrávacího režimu stiskněte 

STOP 
- PRO KONTROLU ULOŽENÝCH SKLADEB STISKNĚTE PROG VÍCEKRÁT, 

zobrazí se seznam uložených skladeb 
- PLAY pro přehrání uložených skladeb 
- pro ukončení přehrávání STOP 

- dokud není přístroj vypojený, nebo otevřená CD mechanika, můžete uložené 
skladby kdykoliv přehrát pomocí stisknutí tlačítka PROG a poté tlačítka PLAY 

 
PŘÍJEM FREKVENCÍ 

1. nastavte tlačítko pro výběr funkcí na pozici RADIO 

2. nastavte výběr druhu frekvencí na vaši zvolenou frekvenci  
3. pomocí tlačítka pro změnu frekvencí vyberte stanici 

4. nastavte hlasitost 
5. pro vypnutí rádia, tlačítko na pozici OFF 
 

Tipy pro dobrý příjem signálu: 
1. pro nejlepší příjem by měla být anténa zcela vytažena, pokud bude zachycena 

stanice, svítí UKW-STEREO zobrazení nepřetržitě 
2. při příjmu MW-stanice dbejte na to, aby byl přístroj ve vertikální pozici  
 

Provoz přes AUX-vstup 
- tato funkce slouží pro zapojení vašeho telefonu, MP3 přehrávače atd. do přístroje  

 
1. zapojte váš přístroj do AUX vstupu na zadní straně přístroje  
2. zapněte rádio, rádio se automaticky přepne do AUX režimu 

3. nyní začněte přehrávání z vašeho přístroje 
4. hlasitost nastavte na rádiu 

5. při ukončení přehrávání z vašeho přístroje nejprve vypněte rádio a poté vytáhněte 
kabel 
 

 
 

 
 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: přístroj nefunguje, displej nesvítí / přístroj 
není zapojen do zásuvky, v zásuvce není žádný proud, zásuvka se zapíná pomocí 

vypínače, baterie jsou slabé / zapojte přístroj do zásuvky nebo zkuste zapojit do jiné 
zásuvky, nepoužívejte žádnou zásuvku, která se zapíná pomocí vypínače, vyměňte 
baterie  

 
PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: špatný MW, UKW signál / MW: slabý nebo 

nízký signál, UKW: není vytažena anténa / otočte rádio nebo ho postavte na jiné 
místo pro získání lepšího signálu, vysuňte anténu  
 

PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: přístroj je zapojený, ale hlasitost je velmi 
nízká / regulátor hlasitosti je otočený proti směru hodinových ručiček / otočte 

regulátor ve směru hodinových ručiček pro zesílení hlasitosti  
 
PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: přehrávání CD přeskakuje / špinavé nebo 

poškrábané CD / zašpiněná čočka / zkontrolujte CD, popřípadě vyčistěte, vyčistěte 
čočku pomocí čističe na čočky  

 
Údržba a péče 
- utírejte přístroj měkkým hadříkem. Pokud bude přístroj velmi znečištěný, odpojte ho 

nejdříve z elektřiny a poté ho opatrně utřete vlhkým hadříkem namočeným ve vodě s 
trochou prostředku na nádobí. 

Nechce přístroj řádně uschnout, než ho opět zapojíte. 
- nevystavujte přístroj přímýn zdrojům tepla  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 


