
AZ1826MP3-CD Soundmachine

Pou|ívateπské príruèka
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Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY
DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO

– Sie†ov¥ kábel
– Diaπkov¥ ovládaè

HORN‡ A PREDN‡ PANEL (Pozri 1)

1 PUSH TO OPEN - zatváranie/otváranie priestoru
pre CD

2 PROG -
CD/MP3/WMA/USB: programuje skladby;
MW/FM: programuje prednastavené rozhlasové

stanice
3 MODE - zvolí in¥ stav prehrávania: napr. opakuje

(REP) alebo reprodukuje v náhodnom
poradí (SHUF)

4 VOL 3, 4 - nastaví hladinu hlasitosti
ALBUM/PRESET + ,- (hore, dole) 
Len MP3-CD/WMA/USB: vyberá album.
MW/FM: zvolí a prednastaví rozhlasové stanice.

5 Display – ukazuje stav prístroja.
6 2; - zapne alebo prechodne zastaví CD/USB repro-

dukciu.
9 – zastaví CD/USB reprodukciu

– vyma|e CD/USB program.
∞ , §  TUNING DOWN, TUNING UP -
CD/MP3/WMA/USB:
- vyhπadáva úryvok dopredu a dozadu v jednej

skladbe;
- preskoèí na zaèiatok súèasnej skladby/ pred-

chádzajúcej/ pozdej∂ej skladby.
MW/FM: - vyladí rozhlasové stanice.

7 CD/USB - aktivácia režimu disku alebo USB 

8 Port USB - pripojenie externého veľkokapacit-

ného pamäťového zariadenia USB

9 Voliè zvukového zdroja: CD/USB, MW, FM, OFF
– ako zvukov¥ zdroj je mo|né zvoli† CD/USB, v prí-

pade rádioprijímaèa, alebo ako zvukov¥ zdroj mag-
netofón

– spínaè zapojenia/vypnutia

ZADN‡ PANEL

0 Teleskopická anténa – zlep∂í príjem z FM staníc.
! Priestor na napájacie èlánky – 6 napájacích

èlánkov typu R-14, UM2 alebo C-cells.
@ AC MAINS – zásuvka na kábel na prúd.

DIA∏KOVÉ OVLÁDANIE

1 CD – ako zvukový zdroj je možné zvoliť CD

2 USB – ako zvukový zdroj je možné zvoliť

Režim USB

3 9 – zastaví CD/USB reprodukciu
– vyma|e CD/USB program

4 2; – zapne/ prechodne zastaví CD/USB reproduk-
ciu

ALBUM +, –
Len MP3-CD/WMA/USB: vyberá album.
∞, § – preskoèí na zaèiatok súèasnej

skladby/predchádzajúcej/ïal∂ej skladby
5 PRESET +, –

MW/FM: zvolí a prednastaví rozhlasové stanice.
(hore, dole)

6 REPEAT – v¥ber re|imu opakovania
7 SHUFFLE – reprodukuje v∂etky CD skladby v

náhodnom poradí
8 SEARCH 3,4 – vyhπadáva dozadu/dopredu úry-

vok v jednej skladbe
9 TUNING 3,4 – vyladí rozhlasové stanice
0 VOL 3,4 – nastaví hladinu hlasitosti (hore, dole)
! DBB – zdôraznenie basových tónov

@ MUTE – stlmí alebo obnoví hlasitosť

UPOZORNENIE
Pou|ívanie ovládacích gombíkov, nastavení alebo pos-
tupov in¥ch ako tu opísan¥ch Vás mô|e vystavi†
nebezpeènému o|iareniu alebo in¥m nebezpeèiam.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho
spoloèenstva o poruchách v rádiovej frekvencii.
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NAPÁJANIE

V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky
Prístroj (Pozri 1) 
• Vlo|te dnu 6 napájacích èlánkov, typ R-14, UM-2

alebo C-cells, (podπa mo|nosti zásadité), so správ-
nou polarotiu.

Diaπkové ovládanie (Pozri  1)

Dôležité! 
• Di Pred použitím diaľkového ovládača

odstráňte izolačnú plastovú vložku, ako
je zobrazené na obrázku 1.

• Ak diaľkový ovládač nefunguje správne
alebo je znížený funkčný dosah,
vymeňte batériu za novú batériu typu
(CR2025).

1 Vytiahnite priečinok pre batérie podľa

zobrazenia na obrázku 1.  

2 Vložte novú batériu podľa uvedenia polarity a

úplne zasuňte priečinok pre batérie späť do

pôvodnej polohy.  

• Nesprávne pou|itie napájacích èlánkov mô|e spô-
sobi† vytekanie elektrolytu a zhrdzavenie priestoru
na napájacie èlánky alebo aj ich v¥buch.

• Nemie∂ajte typy napájacích èlánkov: napr. zásadité
s uhlíko-zinkov¥mi. V prístroji v|dy pou|ite napája-
cie èlánky rovnakého typu.

• Pri vkladaní nov¥ch napájacích èlánkov nikdy
nemie∂ajte nové napájacie èlánky so star¥mi.

• Ak nebudete prístroj dlhší dobu používať,

vyberte napájacie články z prístroja.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie a
apreto sa musia odhodi† správnym spôsobom.

Pou|itie striedavého prúdu (AC)
1 Skontrolujte, èi je napätie prístroja, uvedené na

∂títku na spodnej strane prístroja, zhodné s
napätím hlavného vedenia. Ak nie je, poraïte sas
Va∂im predajcom alebo servisn¥m strediskom.

2 Jeden koniec sieťového kabelu zasuňte do

vstupu AC MAINS a jeho druhý koniec

do zásuvky.

3 Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od

siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.  

4 Túto jednotku namontujte do blizkosti

napájacej zásuvky a tam, kde je dobrý príst-

up k napájacej zástrčke.  

• Pri silnej búrke vytiahnite zástrčku zo  

zásuvky, chránite tým prístroj. pr  Ak pro-

dukt odpojíte od siete, tak sa uistite, že

ste úplne vytiahli zástrčku zo zásuvky. Deti

sa môžu vážne zraniť, pretože voľný koniec

kábla môže byť stále pod prúdom, ak sa

zo SIEŤOVEJ zásuvky v zadnej časti zariade-

nia vytiahne iba konektor.  

Na spodnej èasti prístroja je ∂títok s oznaèením
jeho typu.

U|iteèné rady:
– Ak nepoužívate prístroj, vyhnete sa zbytočnej

spotrebe energie aj pri napájaní zo siete, aj pri

napájaní monočlánkami, ak nastavíte volič

zvukového zdroja do pozície OFF.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Zapnite nastavením posúvaèa Voliè zvukového

zdroja zvoπte funkciu: CD/USB, MW alebo FM.
• Ak chcete prepínať medzi režimom CD a

USB, najskôr nastavte prepínač zdroja

Source selector do polohy  CD/USB,

potom jedenkrát stlačte alebo opakovane

stláčajte tlačidlo CD/USB (CD alebo USB
na diaľkovom ovládaní).

2. Prístroj je vypnutý, ak je spínač source selec-
tor v pozícii OFF.

Nastavenie sily a charakteru zvuku
1. Silu a charakter zvuku nastavte regulátormi

VOL 3, 4 a  DBB (na diaπkovom ovládaèi)
™ Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo v

rozpätí 00-32.

DIGITÁLNY RÁDIO PRIJÍMAÈ

Naladenie rozhlasov¥ch staníc
1 Voliè zvukového zdroja nastavte do pozície MW

alebo FM.
– Zobrazia sa frekvencia rádiovej stanice,

vlnové pásmo a číslo predvoľby (ak je

naprogramovaná). (Pozri 2)

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE
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2 Stlaète a dr|te dole ∞ alebo § ( TUNING 3,4)
a| k¥m sa zapne ladenie frekvencie na displeji.
™ Prijímaè automaticky vyladí stanicu s dosta-

toène siln¥m signálom. Poèas automatického
vyladenia sa na displeji zobrazí .

3 Podπa potreby opakujte kroky 2 if necessary a| k¥m
nájdete |elanú stanicu.

• Ak chcete vyladi† stanicu so slab¥m signálom,
stlaète na okamih a opakovane ∞ alebo § (TUN-
ING 3,4) a| k¥m dostanete najlep∂í príjem.

Ako zlep∂i† príjem rozhlasovej stanice:
• Na príjem z FM, vytiahnite, nakloòte a otoète

teleskopickú anténu. Anténu skrá†te ak je signál
príli∂ siln¥.

• Na príjem z MW, je prístroj vybaven¥ vstavanou
anténou, ktorá sa nasmeruje otoèením celého
prístroja.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† ruène alebo automaticky
(Autostore) a| 20 rozhlasov¥ch staníc (20FM, 20MW).
Ruèné programovanie
1 Nalaïte |elanú stanicu (Viï Naladenie rozhlasov¥ch

staníc).
2 Stlaète PROG a programovanie sa zapne.

™ Displej: svieti oznaèenie PROG.
3 Stisnite PRESET -, + (na diaπkovom ovládaèi PRE-

SET -, +) jeden alebo viac krát a prideπte tejto
stanici èíslo medzi 1 a| 20.

4 Stlaèením PROG voπbu potvrdíte.
5 Opakovaním krokov 1-4 ulo|íte ïal∂ie stanice do

pamäti.
U|iteèné rady: Prednastavenú stanicu mô|ete

vymaza† ak na jej miesto ulo|íte inú frekvenciu.

Autostore – automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zapne programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od prednastavenia 1.V∂etky pred-
chádzajúce prednastavenia, napr. ruène pro-
gramované, sa vyma|ú.
1 Zvoπte MW/FM ako zdroj zvuku.
2 Stlačte a podržte tlačidlo PROG, až kým

sa nezobrazí (AUTOMATICKY).

™ Dostupné stanice sú programované.(MW alebo
FM)

™ Keï sa ulo|ia v∂etky stanice, automaticky sa
bude reprodukova† prvá automaticky ulo|ená
stanica.

Ako poèúva† prednastavenú alebo automaticky
ulo|enú stanicu
Stlaète ALBUM/PRESET -, + (na diaπkovom ovládaèi
PRESET -, +) jeden alebo viac krát a| k¥m sa zobrazí
|elaná prednastavená stanica.

Prístroj odpovedá predpisom
Európskeho spoločenstva o poruchách v
rádiovej frekvencii.

Reprodukcia CD
O MP3
MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technológia vyvinutá na
komprimáciu hudobn¥ch materiálov, ktorá podstatne
zni|uje mno|stvo digitálnych údajov na audio CD,
prièom zachováva kvalitu zvuku originálnej CD.
• Odkiaπ získate hudobné súbory: Buï si stiah-

nete povolené hudobné súbory MP3 z Internetu na
pevn¥ disk Vá∂ho poèítaèa alebo si ich vyrobíte z
vlastnej audio CD. Pre túto mo|nos† vlo|te do dri-
vera CD-ROM-u poèítaèa audio CD a konvertujte ju
príslu∂n¥m kódovacím programom. Pre hudobné
súbory MP3 bude kvalita zvuku odpovedajúca pri
minimálnej r¥chlosti prenosu dát 128 kbps.

• Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u:
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte
(„zapí∂te“) hudobné súbory z pevného disku na CD-
ROM.

U|itoèné rady:

– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3
alebo .wma. 

– Počet albumov/priečinkov: maximálne 50
Počet 

– skladieb/titulov: maximálne 500

– Poèet skladieb, ktoré je mo|né zreprodukova† závisí
na dí|ke názvu súboru. Ak zvolíte krat∂ie názvy
súborov, bude podporovan¥ch viacej súborov.

Reprodukcia CD
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM, WMA. CD-I, CDV, VCD,
DVD alebo poèítaèové CD sú nepou|iteπné.
DÔLE\ITÉ!
• CD disky kódované pomocou technológií na

ochranu autorsk¥ch práv niektor¥mi nahrávacími
spoloènos†ami mo|no nebude mo|né prehráva† na
tomto v¥robku.

• WMA súbory s ochranou DRM sú
nepou|iteĻné. 

1 Voliè zvukového zdroja nastavte do pozície CD/MP3.

DIGITÁLNY RÁDIO PRIJÍMAÈ CD/MP3 PREHRÁVAÈ
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• Ak je zobrazené "USB", tak jedným
stlačením CD/USB (alebo CD na
diaľkovom ovládaní) vyberte režim CD.

2 Vlo|te CD s nálepkou smerom hore a zavrite
priestor na diskety.
™ Keï prehrávaè CD preèíta obsah CD,
zobrazí sa nápis . 
AAuuddiioo  CCDD: Na displeji sa zobrazí poèet skladieb na
CD a doba potrebná k ich reprodukcii.
MP3/WMA: zobrazí sa príslu∂n¥ celkov¥ poèet
stôp a albumov.(Pozri 3)

3 Stlaète 2; a zaènite reprodukciu.
4 Stlaète 2;. a zastavte reprodukciu;. zase stlaète

2; a reprodukcia znovu zaène.
5 Stlaète 9 a zastavte reprodukciu diskety.
U|iteèné rady: reprodukcia diskety sa zastaví aj keï:

– sa otvorí priestor na CD
– sa dokonèí reprodukcia CD
– zvolíte ako zdroj zvuku magnetofón alebo CD/USB.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík ∞ alebo §, a| sa poradové èíslo hπadanej
skladby zobrazí na displeji.
Len MP3-CD/WMA: Mô|ete najprv stlaèi†
ALBUM/PRESET -, + (na diaπkovom ovládaèi
ALBUM -, +) pre v¥ber |elaného albumu.

• V stave pause/stop stlaète 2; a reprodukcia sa
zaène.

Nájdenie úryvku skladby
1 Stlaète a hold ∞ alebo §  (alebo SEARCH 3,4

na diaπkovom ovládaèi).
™ CD sa reprodukuje vysokou r¥chlos†ou a
stí∂en¥m zvukom.

2 Keï nájdete |elan¥ úryvok, uvoπnite ∞ alebo §
programu alebo v stave shuffle/ repeat je vyhπadá-
vanie mo|né len v jednej skladbe.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEAT
(Pozri 4,  5)
Mô|ete zvoli† a meni† rôzne spôsoby reprodukcie pred
alebo v priebehu reprodukcie a kombinova† tieto spô-
soby v jednom PROG.

SHUF – skladby celej diskety sú reprodukované v
náhodnom poradí.

REP ALL – celá disketa/program sa opakuje
REP – nepretr|ite reprodukuje súèasnú (náhodnú)

skladbu
1 Stlaète MODE (SHUFFLE alebo REPEAT na

diaπkovom ovládaèi) jeden alebo viac krát a zvolíte
reprodukciu.

2 Stlaète 2; a ak reprodukcia sa zaène ak je v zas-
tavenom stave.

3 Stlaète opakovane MODE a zvoπte normálnu repro-
dukciu a| k¥m sa prestanú zobrazova† rôzne spôso-
by reprodukcie.
– Stlaèením 9 sa reprodukcia tie| zastaví.

Programovanie èísiel skladieb
Do pamäti je mo|né ulo|i† 20 skladieb v πubovoπnom pori-
adku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né do pamäti ulo|i† aj
niekoπkokrát.
1 Stlaète ∞ alebo § na prístroji a zvoπte èíslo

|elanej skladby.
Len MP3-CD: Mô|ete najprv stlaèi†
ALBUM/PRESET -, + (na diaπkovom ovládaèi
ALBUM -, +) pre v¥ber |elaného albumu.

2 Stlaète PROG.
™ Na displeji sa najskôr zobrazí číslo mies-
ta v programe a potom číslo stopy/albumu,
ktorá je uložená na tomto mieste. (Pozri 6,
7)

3 Opakovaním krokov 1-2 sa zvolia a naproogramujú
v∂etky |elané skladby.

• Displej: ak sa pokúsite programova† viac
ako 20 skladieb.

U|iteèné rady: Poèas prehrávania programu nie je
mo|né pou|íva† tlaèidlá ALBUM/PRESET - , +

Zotrenie programu
Program je mo|né z pamäti vymaza† nasledujúcim 
spôsobom:
• otvorenie dvierok CD;
• ak prepnete na zvukov¥ zdroj MW, FM alebo

CD/USB sound sources;
• Stlaèenie 9 dvakrát poèas prehrávania alebo raz v

polohe stop.
™ PROG zhasne.

CD/MP3 PREHRÁVAÈ
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Používanie pripojenia USB

• Prístroj AZ1826 je vybavený portom USB na
prednom paneli, ktorý umožňuje pripojenie
veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB a
prehrávanie obsahu, ktorý je na zariadení
uložený, napríklad digitálnej hudby alebo hov-
oreného slova, pomocou prístroja AZ1826.

• Pomocou veľkokapacitného pamäťového zariade-
nia USB môžete využiť všetky funkcie ponúkané
prístrojom AZ1826, ktoré sú popísané v časti
o prehrávaní diskov.

Kompatibilné veľkokapacitné
pamäťové zariadenia USB
S AZ1826 je možné používať:

– Zariadenie USB s pamäťou typu flash (USB 2.0
alebo USB 1.1)

– Prehrávače USB s pamäťou typu flash (USB 2.0
alebo USB 1.1) 

– pamäťové karty (pre spoluprácu s systé-
mom je vyžadované čítacie zariadenie kari-
et)

Poznámka:
Pri niektorých prehrávačoch USB s
pamäťou typu flash (alebo pamäťových zari-
adení) je uložený obsah nahraný pomocou
technológie pre ochranu autorských práv.
Takto chránený obsah nie je možné prehrá-
vať na iných zariadeniach (napríklad na
tomto AZ1826).

Podporované formáty:
– Formát súborov  FAT12, FAT16, FAT32 na

zariadení USB (veľkosť sektora: 512 - 65
536 bajtov)  

– Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť dát): 32-
320 kb/s a premenlivá rýchlosť dát (VBR).

– WMA verzia 9 alebo skoršia
– Vnorené adresáre maximálne do 8 úrovní 
– Počet albumov/priečinkov: maximálne 50

Počet
– skladieb/titulov: maximálne 500
– ID3 tag v2.0 alebo novšie 
– Názov súborov v kódovaní Unicode UTF8

(maximálna dĺžka: 128 bajtov)  

Systém neprehráva a nepodporuje nasledu-
júce:

• Pri Prázdne albumy: prázdny album je

album, ktorý neobsahuje súbory MP3 /
WMA, a nebude zobrazený na displeji. 

• Pri Nepodporované formáty súborov sú
preskakované. To znamená napríklad: doku-
menty Word .doc alebo MP3 súbory  s
príponou .dlf budú ignorované a nebudú
prehrané. 

• Zvukové súbory AAC,WAV, PCM. NTFS 
• WMA súbory s ochranou DRM

• Súbory WMA v bezstratovom formát

Užitočné rady:
– Uistite sa, že názvy MP3 súborov  končia

príponou .mp3. 

– Pre súbory WMA s ochranou DRM
použite pre vypálenie na disk CD alebo
prevod aplikáciu Windows Media Player 10
(alebo novší). Podrobnosti o aplikácii
Windows Media Player a WM DRM
(Windows Media Digital Rights Management
správa digitálnych práv Windows Media)
nájdete na adrese www. microsoft.com. 

Prehrávanie z veľkokapacitného
pamäťového zariadenia USB

1 Uistite sa, že je prístroj AZ1826 napájaný zo
siete alebo určenými batériami.

2 Voliã zvukového zdroja nastavte do pozície
CD/USB.

• Ak je zobrazené "CD", tak jedným

stlačením CD/USB (alebo USB na

diaľkovom ovládaní) vyberte režim USB.

➜Na displeji sa zobrazí "USB" a celkový

počet skladieb a albumov. (Viď 8).  
3 Pripojte kompatibilné veľkokapacitné pamäťové

zariadenie USB k portu ( ) USB prístroja
AZ1826 označenému symbolom.V prípade
potreby použite na prepojenie zariadenia a
portu USB prístroja AZ1826 vhodný kábel
USB.
➜ Zariadenie sa automaticky zapne.

• Ak sa zariadenie nezapne, zapnite napájanie
ručne a pripojte zariadenie znovu.

4 Stlačením tlačidla 2; na prístroji AZ1826
začnete prehrávanie.

• Mô|ete najprv stlaèi† ALBUM/PRESET -, + pre
v¥ber |elaného albumu. (na diaπkovom ovládaèi -, +). 

PRIPOJENIE USB 
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Informácie o |ivotnom prostredí
Vylo|ili sme v∂etko úsilie aby sme nepou|ili zbytoèn¥ materiál na balenie a rozdelili sme ho do 3
skupín: kartón, expandovan¥ polystyrén, polyetylén.
Prístroj obsahuje materiály, ktoré sa dajú recyklova† a znovu pou|i†. Existujú ∂peciálne firmy,
ktoré sa zaoberajú rozoberaním tak¥chto zariadení aby sa minimalizoval odpad. Postupujte podπa
miestnych pravidiel vo Va∂ej krajine pri odhadzovaní baliacich materiálov, vybit¥ch napájacích
èlánkov a starého zariadenia.

ÚDR\BA A BEZPEÈNOSƒ
Údr|ba a bezpeènos† (Pozri 9) 

CD prehrávaè a zaobchádzanie s disketami
• Ak CD prehrávaè nevie správne èíta† diskety, tak

prv ne| vezmete prehrávaè do opravárne, oèistite
èoèku èistiacou disketou.

• Nikdy sa nedot¥kajte èoèky na CD prehrávaèi!
• Náhle zmeny v teplote okolia mô|u spôsobi† zahm-

lenie èoèky a vtedy nie je mo|né prehráva† diskety.
Nepokú∂ajte sa èoèku oèisti†, nechajte prehrávaè
stá† v teplej miestnosti k¥m sa èoèka nevysu∂í.

• Priestor na diskety majte v|dy zavret¥ aby sa èoèka
nezaprá∂ila.

• Diskety oèistite utrením rovn¥mi pohybmi z
prostriedku smerom k okraju diskety mäkkkou han-
drièkou bez chfipkov. Nepou|ívajte èistiace
prostriedky, lebo tieto mô|u disketu po∂kodi†.

• Nikdy nepí∂te na CD a nelepte na CD nálepky.

Ochrana a v∂eobecná údr|ba
• Prístroj umiestnite na pevn¥, hladk¥ povrch, odkiaπ

sa nemô|e prevráti†.
• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred

vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnymi teplotami,
ktoré mô|u by† v blízkosti topn¥ch telies alebo na
mieste vystavenom priamemu slneènému |iareniu.

• Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži

sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie,

musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko

prístupné pre okamžité použitie.  

• Prístroj nièím neprikr¥vajte. Okolo ventilaèn¥ch
otvorov ponechajte aspoò 15 cm volného miesta,
aby vznikajúce teplo mohlo unika† a vetranie bolo
dostatoène zabezpeèené.

• Trecie plochy mechanick¥ch súèiastok prístroja
majú samomazací povrch, preto sa nesmú nièím
maza† ani olejova†.

• Prístroj èistite mäkkou, navlhèenou jelenicou.
Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo abrazívne
èistiace prostriedky, preto|e mô|u po∂kodi† kryt
prístroja.

• Prístroj nesmie by† vystaven¥ pokvapkaniu alebo
o∂pliechaniu tekutinou.

• Ventilácia a voπn¥ priechodu vzduchu nesmú by†
obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi,
ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.

• Na prístroj nedávajte |iadne zdroje otvoreného
oh|a, ako napríklad horiace svieèky. 

• Na prístroj nedávajte |iadne predmety naplnené
tekutinou, ako napríklad vázy.
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Diaπkové ovládanie nefunguje správne
– Napájacie èlánky sú vybité/ nesprávne vlo|ené
• Vlo|te správne (nové) napájacie èlánky
– Vzdialenos†/ uhol mezdi prístrojom je príli∂ veπk¥
• Zmen∂ite vzdialenos†/ uhol

Nie je zvuk/ prúd
– Nie je nastavená hlasitos†
• Nastavte hlasitos†
– Nie je pevne pripojen¥ prívodn¥ kábel
• Pripojte pevne kábel
– Napájacie èlánky sú vybité/ nesprávne vlo|ené
• Vlo|te správne (nové) napájacie èlánky
– Sú pripojené slúchadlá
• Odpojte ich

Siln¥ ∂um z rádia alebo hluk
– Electrické ru∂enie: prístroj je príli∂ blízko TV, VCR

alebo poèítaèa
• Polo|te prístroj ïalej od in¥ch prístrojov

Zl¥ príjem z rádia
– Slab¥ vysielací signál
• FM: Nastavte FM teleskopickú anténu

znak
– Je nastavený režim USB. 

• Stlačením tlačidla CD/USB aktivujete režim CD 

– CD je po∂krabaná alebo ∂pinavá
• Vymeòte/ oèistite CD. Viï Údr|ba
– Èoèka je zahmlená
• Poèkajte k¥m sa èoèka vysu∂í
– CD-R(W) je prázdna/ nefinalizovaná
• Pou|ite finalizovanú CD-R(W)
– CD-ROM disketa je vlo|ená/ 

CD obsahuje nie audio súbory
• Pou|ite len CD Audio diskety/MP3 /stlaète ∞

alebo §  jeden alebo viac krát a preskoète na CD
audio skladbu miesto súborov s in¥mi údajmi

Poznámka:
CD disky kódované pomocou technológií na
ochranu autorsk¥ch práv niektor¥mi nahrávací-
mi spoloènos†ami mo|no nebude mo|né prehrá-
va† na tomto v¥robku.

CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program
Poznámka:
WWMMAA  ssúúbboorryy  ss  oocchhrraannoouu  DDRRMM  ssúú
nneeppoouu||iitteeĻĻnnéé..  

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje
– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie

presahujúcej 320 kbit/s
• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte

MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD

Zariadenie USB sa na prístroji AZ1826
neprehráva 

– Nie je nastavený režim USB. 

• Stlačením tlačidla CD/USB aktivujete režim USB.

– Zariadenie nie je správne pripojené k portu USB

prístroja AZ1826. 

• Pripojte zariadenie znovu a skontrolujte, či je

zariadenie zapnuté.

– Prístroj AZ1826 nepodporuje toto zariadenie

alebo formát zvukových súborov uložených na

zariadení. 

• Použite kompatibilné zariadenie a formát

zvukových súborov.  

Pomocou diaľkového ovládania nemôžem
zvoliť režim CD alebo USB  

– Na prístroji nie je nastavený režim CD/USB. 

• Na prístroji potlačte prepínač zdroja Source selec-

tor do polohy CD/USB a potom pomocou

diaľkového ovládania zvoľte režim CD alebo USB.

UPOZORNÌNÍ 
Neotvírejte kryt pøístroje, aby Vás nezasáhl elektrick¥ proud. V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte
sami pøístroj opravit, proto|e v tomto pøípadì ztratíte právo na záruku.
Pøi v¥skytu jakékoliv závady, pøedtím, ne| odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch
bodù. Nepodaøí-li se Vám závadu podle na∂ich návrhù odstranit, obra†te se na distributora nebo na servis.

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD
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Likvidácia starého produktu 

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a 
komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to,
že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riaďte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom.
Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom
pre životné prostredie a ľudské zdravie.

DÔLEŽITÉ!  
1. Kompatibilita pripojenia USB pri tomto výrobku:

a )  Tento výrobok podporuje väčšinu úložných veľkokapacitných USB zariadení (Mass stor-
age devices - MSD), ktoré spĺňajú normy USB MSD.

i )  Medzi najbežnejšie zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení patria zariade-
nia typu Flash, pamäťové karty Memory Stick, prenosné diskové jednotky atď.

i i) Ak sa na vašom počítači zobrazí hlásenie "Disc Drive" (Disková jednotka) potom,
ako k počítaču pripojíte veľkokapacitné úložné zariadenie, s najväčšou pravdepodob-
nosťou ide o zariadenie kompatibilné s MSD a bude preto spolupracovať aj s
týmto výrobkom.

b)  Ak vaše veľkokapacitné úložné zariadenie vyžaduje batériu/zdroj napájania. Uistite sa,
prosím, že je v ňom vložená nabitá batéria, alebo USB zariadenie najskôr nabite a
potom ho pripojte k výrobku.  

2. Podporovaný formát hudby:
a )  Toto zariadenie podporuje len nezabezpečené hudobné súbory s nasledujúcimi prípon-

ami: .mp3 .wma
b)  Hudobné súbory prevzaté z internetových hudobných obchodov nie sú podporované,

pretože sú zabezpečené ochranou Digital Rights Management (Správa digitálnych práv
- DRM).

c )  Nasledujúce prípony názvu súboru nie sú podporované: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac
atď.

3 .  Výrobok nie je možné priamo prepojiť s USB portom počítača, a to ani v tom prí-
pade, ak máte vo svojom počítači uložené súbory  s  koncovkou mp3 alebo ebo wma.
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