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Mikrosystém JUKEBOX 

Návod k použití 

Děkujeme mnohokrát za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k použití, než přístroj 

uvedete do provozu. A uschovejte pro pozdější případ. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

 

Je zakázáno, aby děti samy zapojovaly či vypojovaly síťovou zástrčku! 

 

Přístroj se nesmí jakkoli přestavovat nebo rozebírat! 

 

Nesahejte na přístroj s mokrýma rukama, ani jej s nimi neobsluhujte! 

 

Likvidace starého přístroje 

Tento produkt na konci svého životního procesu nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž do sběrného odpadu 

pro elektrické spotřebiče. Symbol na produktu, návod k použití nebo balení na toto upozorňuje. Správnou likvidací 

tohoto produktu zamezíte potencionálnímu negativnímu působení na člověka a životní prostředí. Recyklací chráníte 

přírodu. Bližší informace o správné recyklaci obdržíte na svém obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  Dvířka na CD mohou být otevřena max. v úhlu 

90°. Prosím, nepokoušejte se dvířka otevírat více než je úhel 90°, 

mohli byste je poškodit. 

 

Důležitá bezpečnostní upozornění – 2. část 

1. Dbejte varování – Dbejte na všechna varování, která jsou vyobrazená na přístroji a uvedená v příručce. 

2. Dodržujte pokyny – Veškeré pokyny k použití a bezpečnostní pokyny by se měly dodržovat. 

3. Čištění – Než začnete s čištěním, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte žádné tekuté čisticí 

prostředky nebo technický benzín.  
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4. Voda a tekutiny – Přístroj by se neměl dostat do blízkosti vody, např. do blízkosti vany, umyvadla nebo dřezu, 

do vlhkého sklepa nebo do blízkosti plaveckého bazénu nebo podobných. 

5. Používejte nebo skladujte tento přístroj vždy na plochých, stabilních podkladech v domě. Nikdy přístroj 

nedávejte na nestabilní stojan, držák nebo stůl. 

6. Větrání – Umístěte tento přístroj vždy tak, aby nebyly zakryty větrací průduchy a přístroj byl dostatečně 

odvětráván. Přístroj by neměl stát např. na posteli, pohovce, koberci nebo na podobném povrchu, kde by 

mohly být blokovány větrací průduchy.  

7. Napájení – Před prvním použitím se ujistěte, zda napětí Vaší domácnosti odpovídá napětí přístroje. Při 

neshodě se poraďte, prosím, v autorizovaném servisu. 

8. Ochrana síťového kabelu – Síťový kabel musí být instalován tak, aby na něj nikdo nešlápl nebo na něj nebyly 

položeny žádné předměty. Dejte pozor obzvláště v okolí zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje, aby nebyl 

kabel skřípnutý. 

9. Zásah blesku – Při bouřce (nebo pokud přístroj dlouho nepoužíváte) vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

10. Zamezení nadměrného napětí – Pro zamezení elektrického zkratu či požáru, nepřetěžujte zásuvky ve stěně, 

prodlužovací kabel nebo vestavěnou přípojku. 

11. Nesnažte se přístroj sami opravovat: Otevřením a odstraněním krytu máte přístup k dílům vedoucím 

elektrické napětí a tím pádem nastává riziko úrazu elektrickým proudem! 

12. Horko – Umisťujte tento přístroj dále od zdrojů tepla, jako např. olejové radiátory, topná tělesa, sporáky 

nebo podobné přístroje (také ne do blízkosti zesilovačů). 

Bezpečnostní opatření – informace 

Pozor: 

Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud jsou zástrčka nebo síťový kabel poškozeny, pokud přístroj nefunguje správně, 

pokud spadl nebo byl poškozen nebo pokud spadl do vody. Doneste přístroj na prohlídku a opravu do 

kvalifikovaného servisu. 

Bezpečnostní předpisy 

Varování:  
Pro redukci rizika požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte prosím tento přístroj nikdy 
dešti nebo vlhkosti. 

Pozor: 

Použití ovládacích prvků nebo nastavení a provádění postupů, které nejsou uvedeny v návodu 
k použití, může vést k nebezpečnému úniku záření. 

Pozor: 

Riziko úrazu elektrickým proudem – neotvírat! 
Neodstraňujte kryt přístroje (nebo zadní stranu), zamezíte riziku úrazu elektrickým proudem. 
V přístroji se nenacházejí žádné díly, které by uživatel mohl sám opravovat. Nechte provést opravu 
odborným pracovníkem v kvalifikovaném servisu. 

Symbol blesku v trojúhelníku je ukazatelem „nebezpečného napětí“. Buďte opatrní. 
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité informace v přiložených dokumentech 
produktu. 

Pozor: Vydává neviditelné laserové záření, pokud otevřete víko a pokud je překlenuto bezpečnostní 
blokování.  Nepřerušujte záření!  
Nedotýkejte se čočky laseru – neviditelné laserové záření. 
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 Technická data 

Reproduktor 

Výkon:  2 x 2W 

Zdánlivý odpor: 4 Ohmy 

Příkon: max. 3W 

Rádio 

Rozsah frekvence FM: 87,5 až 

108 MHz 

Rozsah frekvence AM: 522 až 

1620 kHz

Všeobecné 

Síťový adaptér-vstup: 100-240 V, 

50/60 Hz 

Síťový adaptér-výstup: 9V – 1A 

Výkon: 9W 

Rozměry (š. v. h.): cca 270 x 395 x 

170 mm 

Váha: cca 2,63 kg 

Poznámka: Sledujte také 

technické informace vyznačené 

na zadní straně přístroje.

Obsah balení 

• Jukebox přijímač 

• Síťový adaptér 

• Návod k použití 

•AUX kabel

 

 

Užitné prvky 

 

1. Regulace hlasitosti 

2. Světlo zapnout/vypnout 

3. LCD displej 

4. Zapnutí/vypnutí (pro 

zapnutí podržte po dobu 

3 sekund) 

5. Přehrávání/Pauza 

6. Stop/Přepínání FM a AM 

7. Zpět/FW/Ladění rádia - 

8. Program/Play 

9. Vpřed/FF/Ladění rádia + 

10. Infra-senzor 

11. USB vstup 

12. Vstup na SD kartu 

13. Hlasitost 

14. FM anténa 

15. Přípojka pro síťový 

adaptér 

16. Ovládání LED-podsvícení 

17. AUX vstup 
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Zacházení s CD 

• Tento přístroj slouží výhradně k přehrávání běžných CD. Přehrávání jiných CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) není možné. 

• Pro vyjmutí CD z obalu, stiskněte obal uprostřed dolu a poté CD vyjměte. Držte při tom CD za vnější hranu (viz obr. 

níže). 

 

• Otisky prstů a prach na CD by se měly čistit čistým hadříkem (není součástí balení). 

• Pro čištění CD nikdy nepoužívejte chemikálie, jako např. spreje na gramodesky, antistatické spreje nebo tekutiny, 

benzín nebo ředidlo. Takové tekutiny a chemikálie by nenapravitelně poškodily plastický povrch CD. 

• Po použití dejte CD zpět do obalu, abyste zabránili poškrabání, které může vést k chybnému apřehrávání nebo 

skákání laseru. 

• Nikdy nevystavujte CD dlouho přímému slunci, extrémní vlhkosti nebo teplotám. Vysoké teploty mohou CD 

deformovat. 

• Nelepte papír nebo etikety na povrch CD a nepopisujte běžně CD. V obchodě jsou k dostání speciální fixy k popisu 

CD. 

• Nepoužívejte neobvykle tvarované CD (např. osmiúhlé, srdcovité), mohou poškodit CD přehrávač. 

Použití 

Připojte síťový adaptér do výstupu na přístroji (15). Poté zasuňte adaptér do zásuvky Vaší domácnosti. 

Tlačítko provozu/ Režim funkcí 

Pro zapnutí jukeboxu přidržte stisknuté tlačítko An/Aus/Modus po dobu 3 sekund. Když je přístroj zapnutý, můžete 

stiskem tlačítka vybrat režim funkcí: rádio, CD, USB, SD, AUX. Pro vypnutí jukeboxu vyberte režim „Aus“. 

Tlačítko světlo zapnout/vypnout 

Stiskem tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout podsvícení. 

Přehrávání CD 

• Pro zapnutí jukeboxu přidržte stisknuté tlačítko An/Aus/Modus po dobu 3 sekund. 

• Zvolte tlačítkem An/Aus/Modus režim CD. 

• Otevřete dvířka CD. 

• Vložte do držáku CD. 

• Po zavření dvířek by měl jukebox automaticky rozpoznat jednotlivé skladby na CD a zobrazit je na displeji. 

•Pro přehrávání CD nebo MP3 stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza. 

• Pro přerušení přehrávání stiskněte tlačítko ještě jednou. Pokud byste chtěli s přehrávání dále pokračovat, znovu 

tlačítko stiskněte.  

Nastavení hlasitosti 

Pro nastavení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti po nebo proti směru hodinových ručiček. 

Prev/FW/Tuner – 

Krátce stiskněte toto tlačítko během přehrávání pro přeskočení na předešlou skladbu.  

Podržte tlačítko stisknuté pro rychlé zpětné přehrávání skladby. 
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Next/FF/Tuner + 

Krátce stiskněte toto tlačítko během přehrávání pro přeskočení na další skladbu.  

Podržte tlačítko stisknuté pro rychlé přehrávání skladby. 

Stop/Band 

Stiskem tohoto tlačítka ukončíte přehrávání. 

Prog/Play 

1. Stiskněte toto tlačítko během přehrávání CD pro opakování skladby (Repeat). 

2. Přehrávání CD si můžete naprogramovat ve Vámi zvoleném pořadí. K tomu musíte nejprve ukončit 

přehrávání stiskem tlačítka Stop. Poté stiskněte tlačítko Prog/Play, na displeji se ukáže „P01“. 

3. Pro výběr první skladby stiskněte vícekrát tlačítko Prev- nebo Next-. 

4. Pro potvrzení vybrané skladby stiskněte tlačítko Prog/Play, na displeji se ukáže poté „P02“. 

5. Opakujte kroky 3 a 4 pro naprogramování výběru všech Vašich dalších skladeb (paměť až pro 20 skladeb). 

6. Až naprogramujete všechny skladby, můžete začít s přehráváním vybraných skladeb stiskem tlačítka 

Přehrávání/Pauza. 

7. Pro vymazání paměti stiskněte tlačítko Stop v režimu programování, otevřete dvířka CD nebo změňte režim 

funkcí. Poté můžete CD opět normálně přehrávat. 

Poslech rádia 

1. Vyberte tlačítkem An/Aus/Modus režim rádia. (Jestliže by byl jukebox vypnutý, přidržte po dobu 3 sekund 

tlačítko An/Aus/Modus pro zapnutí). 

2. Stiskněte tlačítko Stop/Band pro výběr frekvencí FM a AM. 

3. Stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza pro automatické vyhledávání signálu a také pro nalezení místa v paměti. 

4. Po dokončení vyhledávání můžete opakovaným stisknutím tlačítka Prog/Play vybrat nalezenou stanici. Na 

displeji se ukáže následující: 

P01 → P02 → P03→ ……………….P20 

***Stiskem tlačítka Prog/Play můžete vybrat „P01“, „P02“ nebo………. Pro výběr stanice dle Vašeho výběru 

stiskněte poté na 3 sekundy tlačítko Tuner-. Pro výběr další rádiové stanice stiskněte tlačítko Tuner+. 

5. Manuální nastavení rádiové stanice: 

Pro manuální nastavení rádiové stanice (nebo pro přesné nastavení) stiskněte Next/FF/Tuner+ nebo 

Prev/FW/Tuner- pro zvýšení frekvence FM o 0,1 MHz, popř. snížení. Frekvence AM se stiskem těchto tlačítek 

zvýší (popř. sníží) o 10 kHz. Podržte tlačítko Tuner+ nebo Tuner- po dobu 3 sekund, poté vyhledá přístroj další 

rádiovou stanici se silným signálem a tam ukončí vyhledávání. 

Přehrávání USB nebo SD karet 
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1. Tlačítkem An/Aus/modus vyberte režim USB nebo SD karet. Na displeji se ukáže „Usb“ nebo Card“. Pokud by 

nebylo připojeno žádné zařízení USB nebo žádná SD karta, začne přehrávání automaticky. Stiskem tlačítek 

Prev- nebo Next- můžete přeskočit na předešlou nebo následující skladbu. 

2. Pokud byste chtěli nějakou skladbu poslouchat znovu, stiskněte během přehrávání této skladby tlačítko Prog. 

Na displeji se poté ukáže ve spodním pravém rohu „1“. 

3. Pokud stisknete tlačítko Prog ještě jednou, budou se opakovat všechny skladby. Na displeji se poté ukáže 

„All“. 

4. Pokud stisknete tlačítko Prog znovu, přehrají se skladby v náhodném pořadí (Random-Play). Na displeji se 

nahoře ukáže „RDM“. 

5. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko Stop. 

6. Pro nastavení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti po nebo proti směru hodinových ručiček. 

Přehrávání z externího audio zdroje (AUX-In) 

1. Připojte přiloženy AUX kabel do externího audio zařízení (např. iPod). Zapojte poté kabel do vstupu AUX na 

jukeboxu. Jukebox se automaticky zapne v režimu AUX a na displeji se ukáže „AUX“. 

2. Začnete přehrávat z externího zařízení. Poté si můžete vychutnávat hudbu přes Váš jukebox. 

Kontrolka LED pro světelný režim 

 

NO: jasné světlo 

OFF: světlo ztmavne 

Režim světla Play/Hold 

 

a) Play: LED osvětlení jukeboxu mění barvy jednu po druhé. 

b) HOLD: LED osvětlení zůstává v jedné určité barvě (to také zahrnuje neviditelné 

světlo). 

1. Tlačítko režimu světla se nachází na zadní straně jukeboxu. Pokud upřednostňujete určitou barvu, stiskněte 

tlačítko do pozice „HOLD“. 

2. Stiskněte tlačítko režimu světla jednou pro stálý výběr aktuálně svítící barvy. Stiskněte toto tlačítko ještě 

jednou pro pokračování v barevné škále. 

3. Režim světla mění 7 různých barev (světle modrou, tmavě modrou, zelenou, růžovou, červenou, žlutou a 

bílou). 

4. Důležitá poznámka: Výměna barev je řízena integrovaným obvodem (IC). 

Bezpečnostní varování při bouřce 

1. Bouřka – Pro zvláštní ochranu přístroje během bouřky nebo nepoužívání delší dobu, odpojte síťový adaptér a 

kabel antény. Tím zamezíte poškození při zásahu bleskem a úderu síťového napětí.  

2. Elektrické vedení – Venkovní anténa by neměla být instalována v blízkosti silného elektrického vedení nebo 

jiných elektrických vedení, popř. míst, kde může na takové elektrické vedení spadnout. Instalace venkovní 

antény musí probíhat s opatrností, nesmí se omylem dotknout elektrického napětí, protože je to životu 

nebezpečné.  

3. Uzemnění venkovní antény – Jestliže používáte externí anténu (domácí anténu), dejte prosím pozor, aby byla 

uzemněna, kvůli zamezení úrazu elektrickým proudem a statickým výbojům. Prosím, dbejte následujících 
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detailů pro správné uzemnění venkovní antény: uzemnění anténního stožáru, souosé uzemnění na 

výbojovém zařízení, velikost uzemňovacího žebříku, poloha výbojového zařízení, propojení výbojových 

elektrod a nárokům ohledně výbojových elektrod. 

Dbejte lokálních směrnic ochrany před úderem blesku. 

 

 

Vyhledávání závad 

V případě špatné funkčnosti nebo problémů s tímto přístrojem porovnejte s tabulkou závad na další straně, než 

zavoláte do kvalifikovaného servisu. 

 Problém Příčina Řešení 

C
el

ý 
p

ří
st

ro
j 

Přístroj se při stisku tlačítka 
An/Aus/Modus nezapne. 

Zástrčka není zapojena. 
Zapojte přiložený síťový 
adaptér do přístroje a 
zasuňte do zásuvky. 

Z reproduktoru nevychází 
žádný tón. 

Hlasitost je nastavena 
na nejnižší stupeň. 

Zvyšte hlasitost regulátorem 
hlasitosti. 

Režim funkcí nesouhlasí 
s vybraných audio 
zdrojem. 

Nastavte správný režim 
funkce. 

 
Šum při přehrávání. 

Jukebox stojí blízko 
televizoru či podobného 
elektrického přístroje. 

Vypněte televizor či jiný 
přístroj nebo nainstalujte 
jukebox do větší vzdálenosti. 

R
ád

io
 

Nejsou k nalezení žádné 
radio stanice nebo je svítí 
slabý signál. 

Rádio stanice není 
přesně nastavena. 

Nastavte přesně rádio 
stanici. 

V blízkosti přístroje je 
zapnutý televizor a ruší 
příjem signálu. 

Vypněte přístroj, který ruší 
příjem signálu. 

Zvuk rádia je špatný. 
Anténa není správně 
nainstalována. 

Nainstalujte anténu znovu, 
dokud nebude signál příjmu 
optimální. 

C
D

 
p

ře
h

rá
va

č CD se ihned po startu zastaví 
nebo přeruší přístroj nebo je 
ukončeno přehrávání CD. 

CD je vloženo obráceně. 
Vložte CD správně 
potištěnou stranou nahoru. 

CD je zaprášené nebo 
špinavé nebo 
zkondenzované. 

Očistěte a osušte CD. 
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Žádný tón. 
Přehrávání CD bylo 
přerušeno „Pauzou“. 

Stiskněte tlačítko 
Přehrávání/Pauza pro 
pokračování v přehrávání. 

CD šumí nebo je přehrávání 
přerušeno nebo přeskakuje. 

CD je zdeformované 
nebo poškozené. 

CD by mělo být vyměněno. 

CD je silně znečištěno. Vyčistěte a vysušte CD. 

Displej ukazuje „nod“. 
 

CD je zdeformované 
nebo poškozené. 

CD by mělo být vyměněno. 

CD je silně znečištěno. Vyčistěte a vysušte CD. 

 

 Likvidace 

Tento produkt na konci své životnosti nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž jej zrecyklujte ve sběrném 

dvoře pro elektrické přístroje. Symbol na produktu, návodu k použití a na obalu na to poukazuje. 

 

 

 

 


