
CD-DAB+ Gramofon s MP3 – USB 
Art.-Nr. 6074176 

 

Příručka 
 

Velmi nás těší, že jste se rozhodli ke koupi toho produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než 

uvedete přístroj do provozu a uschovejte příručku pro případné budoucí použití.  

 

 
Vlastnosti 

• Gramofon se třemi rychlostmi: 33, 45 a 78 ot/min. 

• Talíř gramofonu s Auto-Stop nebo s manuálním vypnutím 

• Hnací řemen 

• Programovatelný CD/MP3 přehrávač 

• Přímé nahrávání / kódování přes USB / SD z CD, gramofonu, DAB / FM rádia a vstupu AUX 

• Vstup AUX pro připojení externího zvukového zařízení (například CD nebo MP3 přehrávač) 

• Port USB a SD pro přehrávání MP3 

• DAB rádio a PLL FM rádio s přednastavenými stanicemi 

• Hodiny s budíkem 

• Časovač 

• CD displej s modrým podsvícením 

• Výstupní linka RCA 

• Vestavěný stereo reproduktor 

• Včetně adaptéru pro singly (45 ot/min.), sítový adaptér a dálkové ovládání 
 

  



Popis přístroje 
1 Reproduktor 
2 CD/USB/SD 
3 Přijímač pro dálkové ovládání 
4 Ukazatel Stand-by 
5 Phono/AUX 
6 DAB/FM 
7 Menu/Info 
8 Alarm (budík)/sleep  
9 Otevření/zavření CD přihrádky 
10 Reproduktor 
11 Zapnutí/vypnutí/hlasitost 
12 Konektor pro sluchátka 
13 Nahrávání/delete 
14 Mem/mode 
15 Port USB 
16 Návrat/pauza , ladění 
17 Stop/select 
18 Konektor pro SD kartu 
19 Album/Preset - 
20 Album Preset + 
21 Dvířka pro CD 
22 Vstup AUX 
23 Ladění 
24 Kryt otočného talíře 
25 Levý výstup linky 
26 Pravý výstup linky 
27 Připojení síťového adaptéru 
28 Teleskopická anténa 
29 Adaptér pro singly 45 ot/min. 
30 Zdvižná páčka (pro 

přehrávání/pozastavení) 
31 Tlačítko Autostopp ON/OFF 
32 Přepínač rychlostí 33/45/78 ot/min. 
33 Raménko 

 
Pozor:  

Toto zařízení smí měnit, upravovat nebo opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál v odborném 
servisu. 
 
Varování: 

• Přístroj nesmí přijít do kontaktu se stříkající nebo kapající vodou. Nikdy neumisťujte na toto zařízení 
předměty naplněné vodou (například vázy apod.). 

• Baterie a akku (předinstalované nebo vložené uživatelem), nesmí být nikdy vystaveny nadměrnému 
teplu, jako je přímé sluneční záření, oheň apod. 

• Zástrčka nebo síťový adaptér se používají jako dělící zařízení. Dělící zařízení musí být vždy přístupné 
a připravené k použití. 

 

Přípravy před spuštěním 

 

Příprava 

• Sundejte z jednotlivých dílů obalový materiál a odstraňte veškerý ochranný materiál. 



• Nepřipojujte zařízení k elektrické zásuvce před tím, než ověříte, zda se provozní napětí zařízení a 
síťové napětí v domácnosti shodují a zda byly provedeny všechny ostatní připojení. 

• Nezakrývejte žádné větrací otvory a dbejte prosím na to, aby měl přístroj na každé straně dostatek 
místa (přibližně 10 cm), kvůli dostatečnému větrání. 

 
Připojení 

1. Připojte síťový adaptér ke konektoru napájecího adaptéru na zadní straně přístroje. 
2. Pokud chcete přístroj zapnout, stiskněte tlačítko ON/OFF/ovládání hlasitosti, poté červený indikátor 

Standby, zhasne. Jakmile je podsvícení CD zapnuto, přístroj je v normálním provozním stavu. 
Gramofon CD DAB + je nyní připraven k použití. 

 

Nastavení hodin 

1. Pokud svítí červená kontrolka Standby, je přístroj v pohotovostním režimu.  
2. V pohotovostním režimu můžete zvolit mezi 12-ti nebo 24 hodinovým režimem. Podržte tlačítko 

Mode po dobu přibližně 3-5 sekund, poté bude blikat ukazatel časového režimu 12/24. Otočením 
tlačítka „Tuning“ můžete vybrat režim 12 nebo 24 hodin. Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko 
Mode. 

3. Nastavení hodiny: pro nastavení aktuální hodiny, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte 
znovu tlačítko Mode. Nyní blikají minuty. 

4. Nastavení minut: pro nastavení minut, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte znovu 
tlačítko Mode. Nyní bliká datum. 

5. Nastavení data: pro nastavení datumu, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte znovu 
tlačítko Mode. Nyní bliká měsíc. 

6. Nastavení měsíce: pro nastavení měsíce, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte znovu 
tlačítko Mode. Nyní bliká rok. 

7. Nastavení roku: pro nastavení roku, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení a ukončení nabídky 
nastavení, znovu stiskněte tlačítko Mode. 

 

Nastavení budíku 

1. V pohotovostním režimu (Standby), stiskněte a podržte tlačítko budíku po dobu asi 3-5 sekund, 
abyste vstoupili do režimu nastavení časovače. Poté můžete provádět následující nastavení 
časovače: budík zapnutí času -) budík vypnutí času -) režim budíku -) hlasitost budíku.  

2. Nastavení zapnutí času na budíku: na displeji se zobrazí „ON“.  
a) Nastavení hodiny: pro nastavení hodiny, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte 

znovu tlačítko budíku. 
b) Nastavení minut: pro nastavení minut, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte znovu 

tlačítko budíku. 
3. Nastavení času vypnutí: na displeji se objeví »OFF« 

a) Nastavení hodiny: pro nastavení hodiny, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte 
znovu tlačítko budíku. 

b) Nastavení minut: pro nastavení minut, otočte tlačítkem „Tuning“. Pro potvrzení stiskněte znovu 
tlačítko budíku. 

4. Nastavení režimu budíku: na displeji se zobrazí „DAB“.  
a) Otočením tlačítka „Tuning“, vyberete požadovaný režim budíku.  
b) Pro režim budíku můžete vybrat mezi "DAB", "FM rádio", "CD", "USB" nebo "SD" (paměťová 

karta). Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko budíku. 
5. Nastavení hlasitosti budíku: na displeji se zobrazí „V – „ 

a) Otočením tlačítka „Tuning“, nastavíte požadovanou hlasitost budíku. Pro potvrzení stiskněte 
znovu tlačítko budíku. 

6. Nastavení budíku je nyní dokončeno. Na displeji se ještě jednou pro kontrolu zobrazí nastavení. 
7. Jakmile je aktivován budík, bliká symbol hodin. Ikona hodin se rozsvítí, když je nastavení alarmu 

uloženo, ale ještě není aktivováno. 



8. Vypnutí budíku: Když se v pohotovostním režimu zobrazí ikona hodin, stačí vypnout budík 
stisknutím tlačítka budíku. Symbol hodin pak zhasne. 

 

Funkce odložení 

 
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko odložení, jakmile budík zazní. Budík se pak vypne na dobu 10ti 
minut. Po této desetiminutové přestávce se budík znovu ozve. Funkci odložení můžete použít po dobu 1 
hodiny, pak se automaticky vypne.  
 
Funkce časovače 

1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF/hlasitost, dokud červený indikátor pohotovostního režimu 
(Standby) nezhasne. Přístroj přepne z pohotovostního režimu do režimu provozního. 

2. Jakmile je přístroj aktivní, stiskněte opakovaně tlačítko Sleep a nastavte čas, kdy chcete, aby 
přístroj usnul (zařízení se vypne): 90 > 80 > 70 ... 10 > Vypnuto. 

3. Nastavení času spánku se uloží, když se na displeji zobrazí ikona "spánku". 
4. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby).  

 

Poslouchání FM rádia 
 

Nastavení stanice 
1. Stiskněte tlačítko DAB/FM a vyberte režim FM. 
2. Opětovným stisknutím tlačítka DAB/FM poté vyberete požadované pásmo (MW/FM). 
3. Rozhlasovou stanici vyhledáte tak, že přidržíte pootočené tlačítko „Tuning“ po dobu 1-2 sekund na 

levé nebo pravé straně a poté jej pustíte.  
4. Přístroj nyní zahájí automatické vyhledávání a zastaví se, jakmile je nalezena rozhlasová stanice.  

 
Manuální ukládání rozhlasových stanic do paměti 

1. Jakmile je stanice nalezena, stiskněte a podržte tlačítko Modus, dokud se na displeji nezobrazí 
"PRESET STORE". 

2. Pro výběr umístění programu, kam chcete rozhlasovou stanici uložit, otočte tlačítkem „Tuning“. 
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select, na displeji se zobrazí „STORED“.  
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nepřidáte a neuložíte všechny požadované rozhlasové stanice. 
5. Pro poslechnutí požadované rozhlasové stanice, stiskněte Preset + nebo Preset – 
6. Počet rozhlasových stanic, které mohou být nalezeny a uloženy, závisí na síle signálu v různých 

regionech a zemích. 
 
Automatické ukládání rozhlasových stanic 

1. Pokud je přístroj v režimu rádio, stiskněte tlačítko Scan, přístroj automaticky prohledá celé 
frekvenční pásmo. Pokaždé, když je nalezena rozhlasová stanice, přístroj ji automaticky uloží a 
začíná pamětí 01. 

2. Během vyhledávání se na displeji zobrazí "SCANNING". Po dokončení vyhledávání se na displeji 
zobrazí nápis "AUTO END". 

3. Stisknutím tlačítka Preset + nebo Preset - , vyvoláte jednu z uložených rozhlasových stanic.  
4. Počet rozhlasových stanic, které lze nalézt a uložit, závisí na síle signálu v různých regionech a 

zemích. 
 
Informace rozhlasové stanice FM 

 
V režimu rádia FM opakovaně stiskněte tlačítko Info pro procházení vysílaných informací FM stanice na 
displeji (je-li k dispozici). Jedná se o text rádia, typ programu, název, stereo/mono, čas a datum. 
 
Menu rozhlasové stanice FM 



 
V režimu rádia FM stiskněte a podržte tlačítko Menu a poté otočením tlačítka „Tuning“ zobrazíte na 
displeji následující nabídky: 

• Nastavení vyhledávání stanic: Stiskněte tlačítko Select a poté otočte tlačítko „Tuning“ na výběr 
mezi „VŠECHNY STANICE“ nebo „POUZE SILNÉ STANICE“. Pro potvrzení nastavení citlivosti a 
automatického vyhledávání, stiskněte ještě jednou tlačítko Select. Vybraná možnost bude na 
stránce označena ***.  

• Nastavení zvuku: Stiskněte tlačítko Select a poté otočte tlačítko „Tuning“ na výběr mezi „STEREO“ 
nebo „MONO“. Pro potvrzení nastavení znovu stiskněte tlačítko Select. Vybraná možnost bude na 
stránce označena ***. 

• Systém: Stiskněte tlačítko Select a poté otočte tlačítko „Tuning“ na výběr mezi „LANGUAGE 
(jazyky)"," FACTORY RESET (tovární nastavení) "," SOFTWARE UPGRADE (aktualizace softwaru)"a" 
SOFTWARE VERSION (verze softwaru) ". Pro potvrzení nastavení citlivosti a automatického 
vyhledávání stanice, stiskněte znovu tlačítko Select. Vybraná možnost bude na stránce označena 
***. 

• Jazyk: Nabídka jazyku displeje. 

• Tovární nastavení: Zařízení je obnoveno na výchozí tovární nastavení. 

• Upgrade softwaru: Pomocí této volby můžete provést aktualizaci softwaru (pokud je to nutné).  

• Verze softwaru: Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru.  
 

FM a FM stereo příjem 

 
Stisknutím tlačítka Select vyberte mezi režimem FM mono a FM stereo. Pokud je stereo signál přijímán 
slabě nebo špatně, doporučujeme poslouchat program pouze v režimu mono.  
 
Na displeji se zobrazí ikona "ST", pokud je přístroj v režimu FM stereo. 
 
Tipy pro lepší příjem 

 
FM: Je-li to nutné, úplně vysuňte teleskopickou anténu, aby se zlepšil příjem rádia. 
 
 
Nahrávání (kódování) z FM a FM stereo rádia 

1. Opakovaným stisknutím tlačítka DAB/FM, nastavte režim FM. 
2. Připojte paměťové zařízení podle vašeho výběru (USB flash disk, SD nebo MMC kartu). 
3. Nyní stiskněte tlačítko nahrávání, bude trvat cca 3-5 sekund, než bude rozpoznáno paměťové 

zařízení. Poté na displeji bliká symbol "USB" nebo "SD". 
4. Otočením tlačítka „Tuning“ vyberete pro nahrávání požadovaný režim "USB" nebo "SD". Pro 

potvrzení poté stiskněte ještě jednou tlačítko nahrávání. Po několika sekundách spustí přístroj 
režim nahrávání.  

5. Je-li připojeno pouze jedno paměťové zařízení USB, karta SD nebo MMC, krok 4 lze přeskočit. 
6. Během procesu nahrávání bliká na displeji symbol "USB" nebo "SD". 
7. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko Stop, na displeji se objeví "End" a přístroj se vrátí do 

normálního režimu rádia. 
 
Poznámky: 

• Rychlost nahrávání je 1: 1 a bude použita podle skutečného času přehrávání rozhlasové stanice FM 
nebo FM stereo. 

• Formát nahrávání je přednastavený na MP3 bitovou rychlost 128 kbps.  

• Během procesu nahrávání u FM a FM stereo je frekvence stanice pevná a nelze ji měnit. 
 



Poslech DAB rádia 

1. Opakovaným stisknutím tlačítka DAB/FM vyberte režim DAB. Stiskněte tlačítko Scan, poté se spustí 
automatické vyhledávání stanic.  

2. Opakovaným stisknutím tlačítka Info, získáte živé informace o rozhlasové stanici, kterou jste 
nastavili. Následující informace lze zobrazit (pokud je odesílatele poskytuje): 

• DLS (pokud nelze přijmout DLS, na displeji se zobrazí »Wiedergabe“ - návrat) 

• Síla signálu 

• Typ programu (pokud není k dispozici, na displeji se objeví »NO PTY«) 

• Název rozhlasové stanice 

• Kanál a frekvence (například 5A 174.928 MHz) 

• Chyba signálu 

• Bitová rychlost a audio status (např. 192 KBPS / DAB +) 

• Čas (časový údaj rozhlasové stanice) 

• Datum (datum rozhlasové stanice) 
3. Otočením tlačítka „Tuning“, zobrazíte název rozhlasové stanice ve zkrácené podobě. Stiskněte 

tlačítko Select, jakmile se naladí požadovaná rozhlasová stanice. Pokud nezmáčknete tlačítko 
Select, vyhledávání stanic bude pokračovat přibližně 3 sekundy a bude vyhledána další dostupná 
rádiová stanice. 

4. Počet rozhlasových stanic, které lze nalézt a uložit, závisí na síle signálu v různých regionech a 
zemích. 

5. Ukládání rozhlasových stanic DAB do paměti: Podržte stisknuté tlačítko Mem, dokud se na displeji 
neobjeví "PRESET STORE". Otáčením tlačítka „Tuning“, vyberte číslo programu v paměti. Pro 
potvrzení stiskněte tlačítko Select (pokud toto umístění programu nebylo přiřazeno, na displeji se 
zobrazí "EMPTY"). Po potvrzení se na displeji zobrazí "STORED". Stisknutím tlačítka Preset – a 
Preset + vyvoláte uložené rozhlasové stanice. 

 
Nastavení DAB rádia 

 

V režimu rádia DAB stiskněte a podržte tlačítko Menu, dokud se na displeji nezobrazí "FULL SCAN". Poté 
otočte tlačítkem „Tuning“a vyberte na displeji z následující nabídky:   

• Vyhledávání stanic (full scan): Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select, vyhledávání stanic se spustí a 
budou vyhledány všechny dostupné rozhlasové stanice. 

• Manuální nastavení: Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select, poté otočte tlačítkem „Tuning“ pro 
manuální nastavení rozhlasové stanice. Pokud jste nalezli požadovanou rozhlasovou stanici, 
stiskněte znovu pro potvrzení tlačítko Select. 

• DRC (Dynamic Range Control): Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select, poté otočte tlačítkem 
„Tuning“ a vyberte mezi» OFF », » LQW «nebo» HIGH «. Pro potvrzení stiskněte poté znovu tlačítko 
Select. Vybraná možnost bude na stránce označena ***. Tato funkce umožňuje nastavit dynamický 
rozsah rozhlasové stanice.  

• PRUNE: Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select, poté otočte tlačítkem „Tuning“ a vyberte mezi „YES“ 
nebo „NO“. Pro potvrzení stiskněte poté znovu tlačítko Select. Pomocí této funkce se po úplném 
vyhledávání stanic odstraní všechny neplatné rozhlasové stanice. 

• Systém: Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select, poté otočte tlačítkem „Tuning“ a vyberte mezi 
"LANGUAGE (jazyky)", "FACTORY RESET (tovární nastavení)", "SOFTWARE UPGRADE (aktualizace 
softwaru)" a "SW VERSION (verze softwaru)". Pro potvrzení nastavení citlivosti a nastavavení 
stanice, stiskněte znovu tlačítko Select. Vybraná možnost bude na stránce označena ***.  

• Jazyk: Nabídka jazyku displeje. 

• Tovární nastavení: Zařízení je obnoveno na výchozí tovární nastavení. 

• Upgrade softwaru: Pomocí této volby můžete provést aktualizaci softwaru (pokud je to nutné).  

• Verze softwaru: Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru.  
 



Tipy pro lepší příjem 
 
DAB: Je-li to nutné, úplně vysuňte teleskopickou anténu, aby se zlepšil příjem rádia. 
 
Nahrávání (kódování) z FM a FM stereo rádia 

1. Opakovaným stisknutím tlačítka DAB/FM, nastavte režim FM. 
2. Připojte paměťové zařízení podle vašeho výběru (USB flash disk, SD nebo MMC kartu). 
3. Nyní stiskněte tlačítko nahrávání, bude trvat cca 3-5 sekund, než bude rozpoznáno paměťové 

zařízení. Poté na displeji bliká symbol "USB" nebo "SD". 
4. Otočením tlačítka „Tuning“ vyberete pro nahrávání požadovaný režim "USB" nebo "SD". Pro 

potvrzení poté stiskněte ještě jednou tlačítko nahrávání. Po několika sekundách spustí přístroj 
režim nahrávání.  

5. Je-li připojeno pouze jedno paměťové zařízení USB, karta SD nebo MMC, krok 4 lze přeskočit. 
6. Během procesu nahrávání bliká na displeji symbol "USB" nebo "SD". 
7. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko Stop, na displeji se objeví "End" a přístroj se vrátí do 

normálního režimu rádia. 
 
Poznámky: 

• Rychlost záznamu je 1: 1 a bude použita podle skutečného času přehrávání rozhlasové stanice DAB. 

• Formát nahrávání je přednastavený na MP3 bitovou rychlost 128 kbps.  

• Během procesu nahrávání pomocí radiostanice DAB je frekvence vysílače pevná a nelze ji měnit. 
 

Gramofon a nahrávání na USB/SD 
 

Poznámka: 

• Sejměte ochranný kryt deskové jehly. 

• Ujistěte se předtím, než začnete přehrávat záznam, že jste uvolnili 
„tónové“ ramínko z držáku, ve kterém je zajištěno. Po dokončení 
přehrávání vložte „tónové“ rameno zpět do držáku, abyste jej zajistili. 

 
1. Stiskněte tlačítko Phono/AUX pro výběr režimu Phono. Na displeji se 

zobrazí »PHON«. 
2. Použijte přepínač rychlosti pro nastavení požadované rychlosti, v 

závislosti na typu záznamu, který chcete přehrát. 
3. Umístěte desku na talíř gramofonu. V případě potřeby použijte i singl 

adaptér.  
4. Zvedněte páčku nahoru, abyste mohli zvednout „tónové“ ramínko 

z držáku. Poté posuňte ramínko pomalu na okraj desky. Talíř na 
gramofonu se začne otáčet.  

5. Opatrně spusťte „tónové“ramínko na desku pomocí zvedací páčky. 
Zahájí se přehrávání desky. 

6. Zvedněte zdvihací páčku a znovu zvedněte ramínko. Přehrávání se zastaví, ale talíř gramofonu se 
bude dále otáčet. Pokud chcete pokračovat v přehrávání, jednoduše spusťte zvedací páčku. 

7. Pomocí tlačítka hlasitosti, nastavte požadovanou hlasitost. 
8. Jakmile tónové ramínko dojde do konce záznamu desky, gramafonový talíř se automaticky zastaví. 

Zvedněte páčku, abyste zvedli tónové ramínko a vrátili ho zpět do držáku, poté opět zvedací páčku 
sklopte. 

9. Chcete-li ručně zastavit přehrávání, zvedněte tónové ramínko a vraťte jej zpět do držáku. 
 

Poznámka: 

U některých desek se může stát, že konec desky je mimo rozsah automatického zastavení, takže se otočný 
talíř gramofonu zastaví před posledním přehráním skladby. V takovém případě nastavte na tlačítku 



Autostopp ON/OFF „OFF“, pak bude tónové ramínko pokračovat až do konce záznamu, ale v tomto 
případě se však otočný talíř gramofonu automaticky nezastaví. (Můžete tedy buď přístroj vypnout 
tlačítkem ON/OFF/hlasitost nebo můžete resetovat tlačítko Autostopp ON/OFF do pozice „ON“, pro 
zastavení otáčení otočného talíře gramofonu).  
 
 

Nahrávání z desky 

1. Pomocí tlačítka Phono/AUX vyberte režim Phono a připojte paměťové zařízení podle vašeho výběru 
(USB flash disk, karta SD nebo MMC). 

2. Nyní stiskněte tlačítko nahrávání, bude trvat cca 3-5 sekund, než bude rozpoznáno paměťové 
zařízení. Poté na displeji bliká symbol "USB" nebo "SD". 

3. Otočením tlačítka „Tuning“ vyberete pro nahrávání požadovaný režim "USB" nebo "SD". Pro 
potvrzení poté stiskněte ještě jednou tlačítko nahrávání. Po několika sekundách spustí přístroj 
režim nahrávání.  

4. Je-li připojeno pouze jedno paměťové zařízení USB, karta SD nebo MMC, krok 3 lze přeskočit. 
5. Během procesu nahrávání bliká na displeji symbol "USB" nebo "SD". 
6. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko Stop, na displeji se objeví "END" a přístroj se vrátí do 

normálního režimu Phono. 
 
Poznámky: 

• Rychlost nahrávání je 1: 1 a bude použita podle skutečného času přehrávání gramofonu. 

• Formát nahrávání je přednastavený na MP3 bitovou rychlost 128 kbps.  
 

Vstup AUX a nahrávání na USB / SD 
 
Stisknutím tlačítka Phono/AUX, vyberte režim AUX. Na displeji se zobrazí »AUX«. Potom připojte externí 
zdroj zvuku (například CD nebo MP3 přehrávač) do vstupu AUX. Nyní si můžete užívat audio signál z 
externího zdroje zvuku prostřednictvím stereo systému. 
 
Nahrávání ze vstupu AUX na USB/SD 

1. Stiskněte tlačítko Phono/AUX pro výběr režimu AUX a připojte paměťové zařízení podle vašeho 
výběru (USB, SD nebo MMC kartu). 

2. Nyní stiskněte tlačítko nahrávání, bude trvat cca 3-5 sekund, než bude rozpoznáno paměťové 
zařízení. Poté na displeji bliká symbol "USB" nebo "SD". 

3. Otočením tlačítka „Tuning“ vyberte pro nahrávání požadovaný režim (USB nebo SD). 
4. Je-li připojeno pouze jedno paměťové zařízení USB, karta SD nebo MMC, může být krok 3 

přeskočen. 
5. Během procesu nahrávání bliká na displeji symbol "USB" nebo "SD". 
6. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko Stop, na displeji se objeví "END" a přístroj se vrátí do 

normálního režimu AUX. 
 
Poznámky: 

• Rychlost nahrávání je 1: 1 a bude použita podle skutečného času přehrávání přehrávače. 

• Formát nahrávání je přednastavený na MP3 bitovou rychlost 128 kbps.  
 

Přehrávání skladby MP3 / WMA z paměťového zařízení USB nebo paměťové karty SD / 

MMC 

 

 
 

 



Připojení 

 

Tento přístroj dokáže dekódovat a přehrávat všechny soubory MP3 a WMA uložené na paměťovém 
zařízení s připojením USB nebo paměťovou kartou SD / MMC. 
 

1. Vložte paměťové zařízení USB do USB portu nebo vložte paměťovou kartu SD nebo MMC ve směru 
šipky do slotu pro kartu, jak je znázorněno na štítku na spodní straně krytu slotu pro paměťovou 
kartu. Teď tedy připojte a neohněte připojení USB. 

2. Ujistěte se, že je při připojení správné uspořádání jednotky USB a paměťové karty. Nesprávné 
připojení může vést k poškození přístroje nebo paměťového média (USB port, paměťová karta SD / 
MMC). Zkontrolujte uspořádání paměťového média ještě před tím, než ho zasunete.  

3. Tlačítkem CD/USB/SD vyberte „USB“ nebo „CARD“ a poté připojte paměťové zařízení podle vašeho 
výběru (USB flash disk, kartu SD nebo MMC). 

4. Přístroj okamžitě začne načítat data uložená na paměťovém zařízení a po několika sekundách se na 
displeji zobrazí celkový počet souborů MP3 / WMA (například "016"). 

5. Následně přístroj automaticky zahájí přehrávání první skladby ze zvoleného úložného zařízení (USB 
nebo SD / MMC). 

 
Tlačítko Play/Pause 

 

Stisknutím tlačítka Play/ Pause pozastavíte přehrávání. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko 
znovu. 
 
Tlačítko Stop 

 

Přehrávání můžete zastavit stisknutím tlačítka Stop a na displeji se zobrazí celkový počet souborů MP3 / 
WMA uložených na paměťovém zařízení. Poté můžete otočením tlačítka „Tuning“, vybrat konkrétní soubor 
(song). 
 
Tlačítko Tuning 

 

Během přehrávání MP3/WMA otočte jednou tlačítkem „Tuning“ vpravo, aby se přehrála další skladba. 
Pokud budete držet tlačítko „Tuning“ trvale vpravo, aktuální skladba se bude přehrávat rychle. Během 
přehrávání MP3/WMA otočte jednou tlačítkem vlevo, aby se přehrála předchozí skladba. Pokud budete 
držet tlačítko „Tuning“ trvale vlevo, aktuální skladba se bude přehrávat rychle. 
 
Navolení složky 

 

Stisknutím tlačítka Album + nebo Album - , vyhledáte složku.  
 
Funkce opakování (Repeat) 

 
Během přehrávání stiskněte tlačítko Mode, pro opakování přehrávání jedné skladby. Pokud opakovaně 
stisknete tlačítko Mode, budou všechny skladby alba (repeat album), veškeré songy (repeat all) přehrány 
v náhodném pořadí z paměti USB nebo SD / MMC. 
 
Poznámky:  

• Vzhledem k rozdílům v kódování ve formátu MP3, nemusí při připojování přehrávačů MP3 přes 
rozhraní USB některé MP3 přehrávače přehrávat na tomto stereo systému. Nejedná se tedy o 
žádnou poruchu. 



• Existuje mnoho výrobců zařízení USB a paměťových karet SD / MMC. Rozlišení a formát souborů se 
mohou lišit od výrobce k výrobci. Proto nemůžeme zaručit, že toto zařízení podporuje všechna 
paměťová média USB a SD / MMC od všech výrobců. 

• Paměťové karty SD jsou podporovány až do velikosti 8 GB. 
 
Programování skladeb 

 

K přehrávání můžete naprogramovat až 99 souborů (skladeb) v MP3/WMA v libovolném pořadí. Před 
programováním dejte pozor na to, abyste zastavili přehrávání (Stopp Modus – režim zastavení).  
 

1. Vyberte funkci "USB" nebo "CARD" a poté stiskněte tlačítko Stop. 
2. Stiskněte tlačítko Mode, na displeji vpravo se zobrazí »P«. Navíc se zobrazí číslo programu (P-01) a 

číslice čísla skladby, kterou chcete naprogramovat (001).  
3. Otočením tlačítka „Tuning“, zvolíte první skladbu, kterou chcete naprogramovat. Pro potvrzení 

stiskněte tlačítko Mode, skladba bude převedena do paměti. 
4. Pokud chcete naprogramovat další skladby, opakujte krok 3.  
5. Když jste naprogramovali všechny skladby do paměti, stisknutím tlačítka Play / Pause spustíte 

přehrávání skladeb v naprogramovaném pořadí. 
6. Stisknutím tlačítka Stop, zastavíte přehrávání naprogramovaných skladeb. Opětovným stisknutím 

tlačítka Stop se naprogramování vymaže. "P" na pravé straně displeje zhasne.  
 
Kopírování souborů MP3 / WMA  

 
Tento přístroj můžete použít ke kopírování souborů MP3 nebo WMA z USB do SD / MMC nebo ze zařízení 
SD / MMC na USB. Máte možnost kopírovat soubor, celý adresář nebo všechny soubory. 
 

a) Zkopírování souboru (songu): 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD / MMC a vyberte režim "USB" nebo "CARD". 
2. Během přehrávání skladby, kterou chcete kopírovat, stiskněte tlačítko nahrávání, poté na displeji 

začne blikat "ONE". Pro potvrzení stiskněte ještě jednou tlačítko nahrávání. 
3. Na displeji nyní bliká symbol "USB" nebo "SD". Nyní bude proveden proces kopírování. 
4. Po ukončení procesu kopírování bude přehrávání skladby automaticky ukončeno.  
5. Na displeji se objeví nápis "END" a přístroj se vrátí do režimu USB nebo SD. 
b) Zkopírování složky 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD / MMC, vyberte režim "USB" nebo "CARD" a po 
přečtení zastavte přehrávání tlačítkem Stop. 

2. Stiskněte tačítko Album + nebo Album -, abyste vybrali složku, kterou chcete kopírovat. 
3. Stiskněte tlačítko nahrávání a na displeji začne blikat "ONE". Nyní otočte tlačítkem „Tuning“, dokud 

se na displeji nezobrazí nápis"FOLDER". Pro potvrzení opět stikněte tlačítko nahrávání.  
4. Na displeji nyní bliká symbol "USB" nebo "SD". Nyní bude proveden proces kopírování. 
5. Když přestane blikat ikona "USB" nebo "SD", kopírování je dokončeno. 
 
c) Kopírování všech dat 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD / MMC, vyberte režim "USB" nebo "CARD" a po 
přečtení zastavte přehrávání tlačítkem Stop. 

2. Stiskněte tlačítko nahrávání a na displeji začne blikat "ONE". Nyní otočte tlačítkem „Tuning“, dokud 
se na displeji nezobrazí nápis"ALL". Pro potvrzení opět stikněte tlačítko nahrávání.  

3. Na displeji nyní bliká symbol "USB" nebo "SD". Nyní bude proveden proces kopírování. 
4. Když přestane blikat ikona "USB" nebo "SD", proces kopírování všech songů je dokončen. 

 
 

 



Poznámka: 

Pokud stisknete tlačítko nahrávání během přehrávání v režimu USB nebo SD, skladba se zkopíruje z USB na 
SD nebo z SD na USB. 
 

Odstranění souborů z USB nebo SD karty 

 
Tento přístroj můžete použít ke smazání souborů MP3 nebo WMA, uložených na paměťových zařízeních 
USB nebo na kartách SD / MMC. Postupujte následovně: 
 

a) Odstranění souboru (skladby): 

1.  Během přehrávání songu, který chcete smazat, stiskněte a podržte tlačítko Del po dobu 3-5 
sekund, na displeji začne blikat nápis „ONE“. Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko Del. 

2. Na displeji se zobrazí „DEL“.  
3. Jakmile na dipleji zhasne nápis „DEL“, skladba byla smazána.  
 

b) Smazání složky: 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD / MMC, vyberte režim „USB“ nebo „CARD“ a poté po 
přečtení zastavte přehrávání tlačítkem Stop. 

2. Stisknutím tlačítka Album - nebo Album + vyberete složku, kterou chcete odstranit. 
3. Podržte stisknuté tlačítko Del po dobu ca. 3-5 sekund, dokud se na dipleji nezobrazí „DEL“. Nyní 

otočte tlačítko „Tuning“, dokud se na displeji nezobrazí „FOLDER“. Pro potvrzení znovu stiskněte 
tlačítko Del.  

4. Na displeji se zobrazí „DEL“. Jakmile nápis „DEL“ z dipleje zmizí, složka byla smazána.  
c) Smazání všech souborů: 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD / MMC, vyberte režim "USB" nebo "CARD" a zastavte 
přehrávání stisknutím tlačítka Stop. 

2. Podržte stisknuté tlačítko Del po dobu ca. 3-5 sekund, dokud se na dipleji nezobrazí „DEL“. Nyní 
otočte tlačítko „Tuning“, dokud se na displeji nezobrazí „ALL“. Pro potvrzení znovu stiskněte tlačítko 
Del.  

3. Na displeji nyní bliká symbol "USB" nebo "SD", provede se vymazání všech souborů. 
4. Jakmile přestane blikat symbol "USB" nebo "SD", byly všechny skladby (soubory) smazány. 

 
Poznámka: 

Jakmile potvrdíte tlačítkem Del, odstraní se všechny soubory na paměťovém médiu USB nebo na paměťové 
kartě. 
 

CD přehrávač a nahrávání na USB / SD 

 
1. Opakovaným stisknutím tlačítka CD/USB/SD vyberte režim CD. Na displeji se objeví »CD«. 
2. Stiskněte tlačítko dvířek u CD a otevře se prostor pro disk CD. Vložte CD a znovu stiskněte tlačítko u 

CD dvířek, přihrádka na CD se znovu zavře. 
3. Přístroj nyní čte data z disku CD. 

 
Tlačítko Play/Pause 

 

Stisknutím tlačítka Play/Pause pozastavíte přehrávání. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko 
znovu. 
 
Tlačítko Stop 

 

Stisknutím tlačítka Stop zastavíte přehrávání a na displeji se zobrazí celkový počet skladeb na CD disku. 
Poté můžete otočením tlačítka „Tuning“, vybrat určitý song.  



 
Tlačítko Tuning pro funkci skip (přeskočení) a rychlý posun vpřed/vzad 

 

Během přehrávání CD otočte jednou tlačítkem „Tuning“ vpravo pro přehrávání další skladby. Podržte déle 
tlačítko „Tuning“ vpravo, pro rychlé přehrávání aktuálního songu. 
Během přehrávání CD otočte jednou tlačítkem „Tuning“ vlevo pro přehrávání předchozí skladby. Podržte 
déle tlačítko „Tuning“ vlevo, pro rychlé přehrávání aktuálního songu. 
 
Navolení složky 

 

Stisknutím tlačítka Album + nebo Album - , vyhledáte složku. 
 
Funkce opakování (Repeat) 

 
Během přehrávání stiskněte tlačítko Mode, pro opakování přehrávání jedné skladby. Pokud opakovaně 
stisknete tlačítko Mode, budou všechny skladby alba (repeat album), veškeré songy (repeat all) přehrány 
v náhodném pořadí z paměti USB nebo SD / MMC. 
 
Programování skladeb 

 

Do tohoto přístroje můžete naprogramovat až 99 souborů (skladeb) MP3 a 20 skladeb v audio formátu pro 
přehrávání v libovolném pořadí. Před programováním nezapomeňte zastavit přehrávání (Stopp Modus – 
režim zastavení): 
 

1. Opakovaným stisknutím tlačítka CD/US /SD vyberte režim CD. Poté zastavte přehrávání tlačítkem 
stop. 

2. Stiskněte tkačítko Mode, na displeji vlevo se objeví „P“. Kromě toho se zobrazí číslo programu (P-
01) a číslice čísla, které má být naprogramováno (001). 

3. Otočením tlačítka „Tuning“, zvolíte první skladbu, kterou chcete naprogramovat. Pro MP3/WMA – 
CD, stiskněte pro vyhledání složky tlačítko Album + nebo Album -. 

4. Stisknutím tlačítka Mode potvrdíte, že skladba bude převedena do paměti. 
5. Pokud chcete naprogramovat další skladby, opakujte kroky 3 a 4.  
6. Po naprogramování všech stop do paměti, spustíte stisknutím tlačítka Play/Pause přehrávání 

skladeb v naprogramovaném pořadí. 
7. Stisknutím tlačítka stop zastavíte přehrávání naprogramovaných skladeb. Opětovným stiknutím 

tlačítka vymažete naprogramování. "P" na levé straně displeje zhasne. 
 
Kopírování z CD na USB / SD 

 

Pomocí tohoto přístroje můžete kopírovat skladby z CD na USB nebo SD. Máte možnost kopírovat song, 
celý soubor nebo všechny skladby. 
 

a) Kopírování songu: 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD/MMC a pomocí tlačítka CD/USB/SD vyberte režim 
"CD". 

2. Během přehrávání skladby na CD, kterou chcete kopírovat, stiskněte tlačítko nahrávání, na displeji 
začne blikat "ONE". Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko nahrávání. 

3. Na displeji nyní bliká ikona USB nebo SD. Nyní bude proveden proces kopírování. 
4. Po dokončení procesu kopírování se přehrávaný song automaticky zastaví. 
5. Na displeji se zobrazí „END“ a přístroj se vrátí do CD režimu.  
 
b)  Zkopírování složky (jen u  MP3 / WMA - CD): 



1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD/MMC, pomocí tlačítka CD/USB/SD vyberte režim 
"CD". Poté zastavte přehrávání tlačítkem stop. 

2. Pro vybrání složky, kterou chcete kopírovat, stiskněte tlačítko Album + nebo Album – 
3. Stiskněte tlačítko nahrávání (record)/Del, na displeji začne blikat "ONE". Poté otočte tlačítkem 

„Tuning“, dokud se na displeji nezobrazí „FOLDER“. Pro potvrzení opět stiskněte tlačítko nahrávání. 
4. Na displeji nyní bliká ikona USB nebo SD. Nyní bude proveden proces kopírování.  
5. Jakmile přestane blikat ikona USB nebo SD, kopírování složky je dokončeno. 
c) Kopírování všech dat 

1. Připojte paměťové zařízení USB nebo kartu SD/MMC, tlačítkem CD/USB/SD vyberte režim CD. 
2. Stiskněte tlačítko nahrávání a na displeji začne blikat "ONE". Poté otočte tlačítkem „Tuning“, dokud 

se na displeji nezobrazí „ALL“. Pro potvrzení poté opět stiskněte tlačítko nahrávání.  
3. Na displeji nyní bliká ikona USB nebo SD. Nyní bude proveden proces kopírování.  
4. Jakmile přestane blikat ikona USB nebo SD, kopírování všech skladeb je dokončeno. 

 

Rozdělení skladby v záznamu USB/ SD pro záznam přehrávače a vstup AUX 
 

1. Manuální rozdělení záznamu: 

Během nahrávání na USB/SD bliká na displeji ikona USB/SD. Pokud chcete nahrávku v určitém bodě 
rozdělit (= spustit novou skladbu), stiskněte na přístroji nebo na dálkovém ovládání tlačítko Mode a na 
displeji se zobrazí "TS". Přístroj krátce přerusí nahrávání a poté opět pokračuje. Na zařízení USB nebo 
na kartě SD byl vytvořen nový soubor (stopa, skladba). 
 
2. Automatické rozdělení: 

• Před začátkem nahrávání stiskněte tlačítko CD/USB/SD, pro výběr zdroje zvuku (gramofon nebo 
AUX). Poté stiskněte na přístroji nebo na dálkovém ovladači tlačítko Mode, na displeji se zobrazí 
„T-ON“ což znamená, že byla aktivována funkce Auto Split. Poté začněte s nahrávání na USB 
nebo SD. Přístroj automaticky rozezná tichá místa mezi jednotlivými skladbami, a pokaždé 
vyrobí při každém takovém rozeznaném místě nová data (stopu, skladbu) a poté pokračuje 
v náhrávání.  

• Pokud tuto funkci nepotřebujete, před nahráváním záznamu stiskněte na přístroji nebo na 
ovladači tlačítko Mode, na displeji se zobrazí "T-OFF", což znamená, že funkce automatického 
dělení byla deaktivována. 

• Důležitá poznámka k funkci Auto Split (funkce automatického rozdělení): Může se stát, že 
několik sekund další skladby nebude zaznamenáno, protože přístroj potřebuje několik sekund, 
na vytvoření nového souboru do zařízení USB (karty SD). Dodatečně se může stát, že „hudební 
producent“ úmyslně vložil delší tiché pasáže do skladby. Toto pak rozpozná zařízení jako zlom 
mezi dvěma skladbami a také zde (nesprávně) vytvoří nový soubor.  

• Poznámka k funkci Auto Split: Pokud přístroj rozezná nízkou hlasitost při nahrávání USB/SD z 
gramofonu, gramofon se okamžitě na chvíli zastaví. Jakmile zařízení začne vytvářet nový 
záznamový soubor (skladbu, stopu), gramofon bude pokračovat v přehrávání. 

 

Port pro sluchátka a port výstupu 
 

• Výstup pro sluchátka má 3,5 mm a můžeme k němu tedy připojit sluchátka nebo externí 
zesilovač/reproduktor. 

• Externí zvukové zařízení (například zesilovače a reproduktory) můžete připojit k výstupu linky na 
zadní straně tohoto stereo systému. 

Funkce úspory energie 

 
Pokud není po dobu delší než 10 minut příjímán žádný zvukový signál z CD/gramofonu/vstupu 
AUX/USB/SD, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu, čímž šetří energii. 



 

Dálkové ovládání 
 

Vložení baterií 

Dálkové ovládání tohoto přístroje je napájeno 1 x lithiovou baterií CR2025. 
 
Tlačítka a jejich funkce 

 

1. Standby (pohotovostní režim): Zapnutí přístroje nebo 
aktivování pohotovostního režimu. 

2. Preset/Album DN (-): stejná funkce jako Album/Preset u 
tlačítka na přístroji. 

3. Preset/Album UP(+): stejná funkce jako Album/Preset u 
tlačítka na přístroji. 

4. Alarm (budík)/Sleep: Stejná funkce jako tlačítko 
Alarm/Sleep na přístroji. 

5. Mute: Ztlumení přehrávání zvuku (vypnutí zvuku). 
6. OP / CL Snooze (odložení): otevření a zavření CD dvířek, 

funkce odložení (při budíku) 
7. Rec/Del: Stejná funkce jako tlačítko pro nahrávání na 

přístroji. 
8. Menu/Info: Stejná funkce jako tlačítko Menu/Info na 

přístroji. 
9. Source (zdroj): Funkce navolení mezi 

CD/USB/SD/PHONO/AUX / DAB / FM. 
10. Mem/Mode: Stejná funkce jako tlačítko Mem/Mode na 

přístroji. 
11. Play/Pause: Stejná funkce jako tlačítko Play/Pause na 

přístroji. 
12. Stop: Stejná funkce jako tlačítko stop na přístroji. 
13. Skip Down (přeskočení dolů): Stejná funkce jako u tlačítka 

Tuning na přístroji. Kromě toho můžete toto tlačítko použít pro vyhledávání frekvence v režimu 
rádia. 

14. Skip Up (přeskočení nahoru): Stejná funkce jako u tlačítka Tuning na přístroji. Kromě toho můžete 
toto tlačítko použít pro vyhledávání frekvence v režimu rádia. 

15. Volume +/- : Snížení nebo zvýšení hlasitosti zvuku u gramofonu.  
 

Likvidace starých spotřebičů 
 
Tento produkt nepatří na konci životnosti do běžného domácího odpadu. Odevzdejte jej do sběrných 
recyklačních míst pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeskrtnutého koše na produktu, 
v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.  

 
 

 
 


