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ÈESKA REPUBLIKÁ

MAGYARORSZÁG

Vystraha!

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet
értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a
mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi
nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s
tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému
ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy
svìøte specializovanému servisu.
Nebezpeèí!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních
spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového
záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového
paprsku.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.
Névleges feszültség ...................................220–230 V
Elemes mûködéshez........................................6 × R20
Névleges frekvencia ...........................................50 Hz

demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou

Teljesítmény
maximális.................................................≤ 20 W
névleges ........................................................8 W
készenléti állapotban.................................≤ 5 W

zástrèku.

Érintésvédelmi osztály II.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed

Tömeg.................................................................3,5 kg

kapkami vody.

Befoglaló méretek
szélesség.................................................435 mm
magasság ................................................170 mm
mélység ...................................................152 mm

Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj

Rádiórész vételi tartomány
URH...............................................87,5–108 MHz
Középhullámú................................522–1607 kHz
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény ..............................60 W PMPO
2 × 1,4 W RMS

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
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OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

Èesky
ZÁKLADNÍ FUNKCE
1 POWER:
CD, TAPE, BAND ..volba zdroje zvuku

RADIOPØIJÍMAÈ
6 TUNING ................ladení rozhlasov¥ch stanic
1 BAND: FM, MW ...volba vlnové délky

2 DBB.......................zv¥raznení basov¥ch tónù
3 VOLUME ...............nastavení síly zvuku

7 PØEHRÁVAÈ CD

4 p...........................3,5 mm pøípoj sluchátek

/ OPEN ................otvírání prostoru pro CD

Poznámka: Pøipojením sluchátek odpojíte
reproduktory.

9...........................zastavení reprodukce CD a
vymazání programu

5 KAZETOV‡ MAGNETOFON

2; ........................zapojení nebo pøeru∂ení
reprodukce CD

PAUSE ; ...............pøeru∂ení záznamu nebo
reprodukce
OPEN·STOP / 9 ..nastavení pásku a otevøení
kazetového prostoru
SEARCH 6 ...........zpìtné navíjení pásku
SEARCH 5 ...........navíjení pásku smìrem
tam
PLAY 1 .................zapojení reprodukce
RECORD 0 ...........zapojení záznamu

§ .........................postup na dal∂í skladbu a
zrychlená reprodukce
smìrem tam
∞ .........................postup na dal∂í skladbu a
zrychlená reprodukce
smìrem zpìt
CD MODE..............nastavení zpùsobù
reprodukce CD a
programování v¥bìru
skladeb
8 Displej
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NAPÁJENÍ
Napájecí èlánky (volitelné)
Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te do nìj 6 (pokud
mo|no alkalick¥ch) monoèlánkù typu R20, UM-1 nebo D.
Pokud pøístroj nebudete del∂í dobu pou|ívat nebo pokud zjistíte, |e
èlánky jsou ji| vyèerpané, vyjmìte je z pøístroje.
Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou|ití
vlo|te do urèen¥ch nádob na odpadky.

Napájení ze sítì
Èesky

1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní svìtelné síti souhlasí s
údajem uveden¥m na typovém ∂títku pøístroje. Není-li tomu tak,
obra†te se na svého dodavatele nebo na servis. Typov¥ ∂títek
najdete na spodní stranì pøístroje.
2 Má-li pøístroj mìniè napìtí VOLTAGE A, nastavte ho na
hodnotu, která je v místní svìtelné síti.
3 Zasuòte zástrèku sí†ového pøívodu na vstup AC MAINS a
zástrèku na jeho druhém konci do zásuvky. Pøístroj bude napájen
ze sítì. Kabel sí†ového pøívodu najdete v prostoru pro
napájecí èlánky.
Je-li pøístroj pøipojen k síti, napájení z èlánkù bude pøeru∂eno.
Vytáhnete-li zástrèku sí†ového pøívodu ze vstupu AC MAINS,
pøístroj bude znovu napájen z baterií.
Pokud si pøejete pøístroj zcela oddìlit od sítì, vytáhnìte sí†ovou
zástrèku ze zásuvky.

Ochrana |ivotního prostøedí
Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù. Udìlali jsme v∂echno proto, aby obal mohl b¥t
rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol, polyetylén (sáèky, ochranná fólie).
Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat, jestli|e demontá|
vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyèerpané baterie a u|
nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do vhodn¥ch nádob na
odpadky.
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ZÁKLADNÍ FUNKCE
Zapínání a vypínání pøístroje
Pomocí spínaèe POWER zvolte zdroj zvuku: CD, TAPE nebo BAND
(v pøípadì radiopøijímaèe).
Je-li spínaè POWER v pozici OFF/TAPE a |ádné ovládací tlaèítko
magnetofonu není stisknuté, pøístroj je vypnut¥.
Poznámka: Je-li pøístroj napájen z baterií, dbejte aby byl po pou|ití
vypnut. Vyhnete se tak zbyteèné spotøebì elektrické
energie.

Nastavení síly a charakteru zvuku
Èesky

Nastavte sílu zvuku pomocí regulátoru VOLUME.
Stisknutím tlaèítka DBB lze sní|it nebo zv¥∂it sílu basov¥ch tónù.
Basové tóny lze zv¥raznit i tak, |e pøístroj umístíte oproti stìnì
nebo knihovnì. Ventilaèní otvory nikdy nepøikr¥vejte a ponechajte
okolo pøístroje dostateèné místo, aby se nepøehøíval.

RADIO – ladìní rozhlasov¥ch stanic
1 Nastavte spínaè POWER do pozice FM nebo MW podle toho,
kterou vlnovou délku si pøejete zvolit.
2 Pomocí regulátoru TUNING nalaïte rozhlasovou stanici.
Zlep∂ení pøíjmu radiopøijímaèe
Pro pøíjem FM vysuòte teleskopickou anténu. Nejlep∂í pøíjem
nastavíte tak, |e nakloníte anténu a pootáèíte jí. Je-li signál pøíli∂
siln¥ (vysílaè je blízko), zkra†te délku antény.
Pro pøíjem MW má pøístroj vlastní vestavìnou anténu a lep∂í
pøíjem nastavíte pootáèením celého pøístroje. Teleskopická anténa
není v tomto pøípadì potøebná.
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PØEHRÁVAÈ CD
Reprodukce CD
1 Nastavte spínaè POWER do pozice CD.
2 Stisknutím tlaèítka / OPEN otevøte prostor pro CD.
3 Vlo|te do nìj audio CD (etiketou smìrem nahoru) a zavøete víko
prostoru.
™ Pøehrávaè CD se zapne a „pøeète“ obsah CD. Potom se na
displeji zobrazí celkov¥ poèet skladeb na desce a pøehrávaè
se zastaví.

Èesky

4 Pøejete-li si spustit reprodukci CD, stisknìte tlaèítko 2;.
™ Na displeji se zobrazí èíslo aktuální skladby.
5 Pøejete-li si reprodukci CD ukonèit, stisknìte tlaèítko 9.
™ Na displeji se zobrazí celkov¥ poèet skladeb na desce.
Pøejete-li si reprodukci pøeru∂it, stisknìte tlaèítko 2;.
Opakovan¥m stisknutím tlaèítka bude reprodukce pokraèovat.
™ Na displeji zaène blikat èíslo aktuální skladby.
Poznámka: Reprodukce CD bude ukonèena:
– otevøete-li prostor pro desky;
– bude-li pøehrána poslední skladba na CD nebo
– pøepnete-li spínaè POWER.
Dopustíte-li se chyby pøi obsluze pøehrávaèe CD nebo neumí-li
pøehrávaè „pøeèíst“ desku, na displeji se zobrazí E nebo no. (Viz
kapitolu „PØEHLED MO\N‡CH ZÁVAD“.)
Stisknete-li tlaèítko 2; a v prostoru pro CD není deska, na displeji
se zobrazí nápis no.
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PØEHRÁVAÈ CD
SEARCH – zrychlená reprodukce smìrem zpìt ∞ a § tam
Volba jiné skladby
Stisknete-li jednou/nìkolikrát tlaèítko ∞ nebo § postoupíte na
zaèátek právì reprodukované/pøedcházející nebo následující
skladby.
Bìhem reprodukce CD:
Reprodukce bude pokraèovat zvolenou skladbou.
V pozici STOP:
Stisknutím tlaèítka 2; ze reprodukci zapojit.
™ Na displeji se zobrazí èíslo zvolené skladby.

Èesky

Vyhledání dané èásti nahrávky bìhem reprodukce CD
1 Tlaèítko ∞ nebo § podr|te stisknuté a hledejte èást skladby
smìrem tam nebo zpìt.
™ Reprodukce CD bude ti∂e pokraèovat.
2 Najdete-li hledanou èást skladby, tlaèítko uvolnìte.
Poznámka: Ve funkcích zvlá∂tního zpùsobu reprodukce a bìhem
reprodukce naprogramovaného v¥bìru skladeb lze
hledat pouze v rámci právì reprodukované skladby.

CD MODE: Rùzné zpùsoby reprodukce SHUFFLE a REPEAT
1 Tlaèítko CD MODE podr|te bìhem reprodukce CD stisknuté
a| se na displeji zobrazí nápis |ádaného zpùsobu.
™ SHUFFLE: Reprodukce v∂ech skladeb z CD (nebo z programu) v
nahodilém poøadí.
™ SHUFFLE REPEAT ALL: Opakování reprodukce v∂ech skladeb z
CD (nebo z programu) v nahodilém poøadí.
™ REPEAT: Opakování reprodukce aktuální skladby.
™ REPEAT ALL: Opakování reprodukce celé CD nebo
naprogramovaného v¥bìru skladeb.
2 Na displeji bude 2 vteøiny blikat nápis a poté se zapojí
reprodukce zvoleného zpùsobu.
3 Pøejete-li si vrátit se ke standardnímu zpùsobu reprodukce,
podr|te tlaèítko CD MODE stisknuté a| nápis z displeje zmizí.
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PØEHRÁVAÈ CD
CD MODE: Programování v¥bìru skladeb
Zvolené skladby lze ulo|it do pamìti v libovolném poøadí.
Kteroukoliv ze skladeb lze do pamìti ulo|it vícekrát. Do pamìti lze
ulo|it nanejv¥∂ 20 skladeb.
1 V pozici STOP vyhledejte tlaèítkem SEARCH ∞ nebo § na CD
danou skladbu.

Èesky

2 Jakmile se na displeji objeví èíslo hledané skladby, stisknìte
tlaèítko CD MODE a ulo|te skladbu do pamìti.
™ Na displeji se zobrazí nápis PROGRAM a rozsvítí se oznaèení
P. Potom se zobrazí èíslo ukládané skladby.
3 Popsan¥m zpùsobem volte a ukládejte do pamìti dal∂í skladby.
4 Podr|íte-li tlaèítko CD MODE stisknuté déle ne| 1 vteøinu,
dostanete pøehled celého naprogramovaného v¥bìru skladeb.
™ Na displeji se budou zobrazovat èísla naprogramovan¥ch
skladeb.
Pokusíte-li se do pamìti ulo|it více ne| 20 skladeb, na displeji se
zobrazí nápis F.

Reprodukce naprogramovaného v¥bìru skladeb
Reprodukci naprogramovaného v¥bìru skladeb zapojíte tlaèítkem 2;.

Vymazání programu v pozici STOP
V pozici STOP stisknìte tlaèítko 9.
™ Na chvíli se zobrazí nápis no, nápis PROGRAM z displeje
zmizí a program bude vymazán.
Poznámka: Program bude vymazán i v následujících pøípadech:
– pøeru∂íte-li napájení pøístroje;
– otevøete-li prostor pro CD nebo
– pøepnete-li spínaè POWER.
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KAZETOV‡ MAGNETOFON
Reprodukce kazety
1 Nastavte spínaè POWER do pozice TAPE.
2 Stisknutím tlaèítka OPEN·STOP / 9 otevøte prostor pro kazety.
3 Vlo|te do nìj kazetu s nahrávkou otevøenou stranou smìrem
nahoru a poté prostor zavøete.
4 Stisknutím tlaèítka PLAY 1 apojte reprodukci.
5 Tlaèítky 6 nebo 5 lze kazetu rychle pøevinout v obou smìrech.

Èesky

6 Pøejete-li si reprodukci ukonèit, stisknìte tlaèítko
OPEN·STOP / 9.
Poznámka: Na konci pásku se tlaèítka automaticky uvolní.

V∂eobecné informace o záznamu
Pøi nahrávání dbejte, abyste neporu∂ili autorská nebo jiná práva
tøetí strany.
Na záznam pou|ívejte kazety typu NORMAL (IEC I). Pro záznam
tímto magnetofonem nejsou vhodné kazety typu CHROME (IEC II)
nebo METAL (IEC IV).
Sílu zvuku záznamu systém nastavuje automaticky. Regulátory
VOLUME a DBB sílu zvuku záznamu neovlivòují.
Na zaèátku a na konci stopy pásku je tzv. zavádìcí fólie, na kterou
není mo|né poøídit záznam a která probìhne pøístrojem asi za
7 vteøin.
Zaji∂tìní kazet proti ne|ádoucímu vymazání
Pokud si pøejete zajistit nahrávku proti ne|ádoucímu vymazání,
uchopte kazetu stranou, kterou chcete zajistit smìrem k vám a
vylomte jaz¥èek na její levé stranì. Tím je tato stopa zaji∂tìna proti
ne|ádoucímu záznamu.
Pøejete-li si na zaji∂tìnou kazetu znovu poøídit záznam, pøelepte
otvor po vylomeném jaz¥èku lepící páskou.
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KAZETOV‡ MAGNETOFON
Záznam z pøehrávaèe CD – synchronní spu∂tìní záznamu z CD
1 Nastavte spínaè POWER do pozice CD.
2 Vlo|te do pøehrávaèe CD desku a pøejete-li si, skladby
naprogramujte.
3 Stisknutím tlaèítka OPEN·STOP / 9 otevøte kazetov¥ prostor.
4 Vlo|te do nìj nechránìnou kazetu bez nahrávky a zavøete
kazetov¥ prostor.

Èesky

5 Stisknutím tlaèítka RECORD 0 zapojte záznam.
™ Reprodukce CD nebo programu se zaène.
6 Pøejete-li si záznam na krátkou dobu pøeru∂it, stisknìte tlaèítko
PAUSE ;. Druh¥m stisknutím tlaèítka PAUSE ; bude záznam
pokraèovat.
7 Záznam ukonèíte stisknutím tlaèítka OPEN·STOP / 9.
Poznámka: Záznam lze zapojit z rùzn¥ch pozic:
– ije-li pøehrávaè CD v pozici PAUSE, záznam zaène od
tohoto bodu (pou|ijte tlaèítko ∞ nebo §);
– je-li pøehrávaè CD v pozici STOP, záznam zaène od
zaèátku CD nebo od zaèátku naprogramovaného
v¥bìru skladeb.

Záznam z rozhlasu
1 Nalaïte |ádanou rozhlasovou stanici (viz kapitola s názvem
„RADIOPØIJÍMAÈ“).
2 Stisknutím tlaèítka OPEN·STOP / 9 otevøte kazetov¥ prostor.
3 Vlo|te do nìj kazetu bez nahrávky a zavøete kazetov¥ prostor.
4 Stisknutím tlaèítka RECORD 0 zapojte záznam.
5 Pøejete-li si záznam na krátkou dobu pøeru∂it, stisknìte tlaèítko
PAUSE ;. Druh¥m stisknutím tlaèítka PAUSE ; bude záznam
pokraèovat.
6 Pøejete-li si záznam ukonèit, stisknìte tlaèítko OPEN·STOP / 9.
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V¤EOBECNÉ INFORMACE
V∂eobecná údr|ba
Pøístroj, napájecí èlánky, desky a kazety chraòte pøed vlhkostí,
de∂tìm, pískem a vysokou teplotou (jaká je napøíklad v blízkosti
radiátoru nebo na slunci).
Mechanika pøístroje je vybavena samomazn¥mi lo|isky, proto je
není nutné nièím mazat nebo olejovat!
Povrch pøístroje èistìte jen lehce navlhèen¥m hadøíkem. Nikdy
nepou|ívejte èistící prostøedky, které mohou mít korozivní úèinky.

Èesky

Údr|ba magnetofonu
Abyste zajistili kvalitní záznam i reprodukci, musíte díly A, B
a C pøibli|nì po 50 hodinách provozu vyèistit. K èi∂tìní pou|ívejte
vatov¥ tampónek navlhèen¥ v lihu nebo ve speciální kapalinì, která
se na tyto úèely prodává.
Stisknìte tlaèítko PLAY 1 a vyèistìte pøítlaènou kladku A.
Potom stisknìte tlaèítko PAUSE ; a vyèistìte hnací høídel B a
hlavy C.
Poznámka: Na èistìní magnetofonov¥ch hlav C mù|ete té| pou|ít
kazetu se speciálním èistícím páskem.

Údr|ba pøehrávaèe CD a desek
Nikdy se nedot¥kejte optiky X pøehrávaèe CD. Víko pøehrávaèe
nechejte v|dy zavøené, aby se optika nezaprá∂ila.
Pøi náhlém pøechodu z velmi studeného do velmi teplého prostøedí
se mù|e èoèka opotit a znemo|nit tak reprodukci desek. Vyèkejte,
a| se sama od sebe vyjasní.
Stisknete-li mírnì støed dr|áku desky v obalu, pøièem| desku
zdvíháte smìrem nahoru, snáze ji vyjmete. Desky berte do ruky
pouze za okraje a po pou|ití je vlo|te zpìt do obalu.
Desky èistìte mìkk¥m hadøíkem, kter¥ nepou∂tí chloupky a to v|dy
jen tahy od støedu desky smìrem k jejímu okraji. Èistící prostøedky
mohou desku po∂kodit!
Na desky nikdy nepi∂te a nenalepujte |ádné nálepky!

42

AZ1030/14 cze

31/5/01 14:49

Page 43

AZ 1030 /14

page

43

PØEHLED MO\N‡CH ZÁVAD

V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami
opravit pøístroj, proto|e v tomto pøípadì
ztratíte právo na záruku.

Jestli|e se vám problém, na základì na∂ich
návrhù, nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na
prodejnu nebo na servis.

Problém

Mo|ná pøíèina

Øe∂ení

Není zvuk, pøístroj
není pod napìtím

Síla zvuku není nastavena.

Nastavte sílu zvuku regulátorem
VOLUME.
Odpojte sluchátka.
Zasuòte dobøe sí†ov¥ kábel.
Vlo|te nové napájecí èlánky.
Vlo|te napájecí èlánky správnì.
Vytáhnìte sí†ov¥ kabel ze vstupu
AC MAINS.
Vytáhnìte sí†ov¥ kabel ze zásuvky a za
nìkolik vteøin jej znovu zapojte.

Zùstala pøipojena sluchátka.
Sí†ov¥ kábel není dobøe zasunut¥.
Napájecí èlánky jsou vyèerpané.
Napájecí èlánky jsou nesprávnì vlo|ené.
Pøepnutí ze sí†ového napìtí na napájecí
èlánky, pøièem| sí†ov¥ kabel zùstal zapojen.
Pøístroj nereaguje na Elektrostatick¥ v¥boj
na stisknutí |ádného
tlaèítka
Slab¥ pøíjem
Signál pøijíman¥ anténou je slab¥.
rozhlasu
Elektrická zaøízení v blízkosti pøístroje napø.
televizor, poèítaè, motor, atd. zpùsobují
interferenci.
Na displeji se
Chybná nebo ∂pinavá CD.
zobrazí no nebo E Není vlo|ena CD.
Opaènì vlo|ená CD.
Opocená optika.
CD pøeskakuje
skladby
¤patná kvalita zvuku
magnetofonu

Chybná nebo zneèistìná CD.
Zapnutá funkce PROGRAM nebo SHUFFLE.
¤pinavé hlavy, hnací høídel nebo pøítlaèná
kladka.
Pou|íváte nevhodnou kazetu
(METAL nebo CHROME).
Nelze zapojit záznam Jaz¥èek kazety je vylomen¥.

Nastavte anténu na optimální pøíjem.
Umístìte pøístroj ve vìt∂í vzdálenosti
od zdroje ru∂ení.
Vymìòte nebo oèistìte CD.
Vlo|te do pøístroje CD.
Vlo|te CD etiketou smìrem nahoru.
Vyèkejte, a| se èoèka sama od sebe
vyjasní.
Vymìòte nebo oèistìte desku.
Vypnìte funkci PROGRAM nebo SHUFFLE.
Oèistìte hlavy, hnací høídel nebo
pøítlaènou kladku.
Pro záznam pou|ívejte jen kazetu typu
NORMAL.
Pøelepte vylomené místo lepící páskou.
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Èesky

UPOZORNÌNÍ

V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne|
odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho
podle ní|e uveden¥ch bodù.

