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PRÍSTROJ JE TE\K‡!
Pri manipulaci s prístrojem AZ2537 jej
uchopte za obe dr|adla.



DÁLKOV‡ OVLADAÈ (Viz 1)
1 CD – v¥bìr zvukového zdroje CD

FM/MW – v¥bìr tuneru nebo pásma
AUX – v¥bìr GAME AUX

2 y – pøepnutí pøístroje do úsporného re|imu nebo
jeho zapnutí, pokud je zapojen do sítì. (K vypnutí
pøístroje dojde pouze pokud je napájen bateriemi)

3 REPEAT – u zdroje CD provede v¥ber re|imu
opakování;

SHUFFLE – pøehrávání stop disku MP3-CD nebo
disku CD ve zdroji CD podle 
náhodného poøadí;

MUTE – zti∂ení nebo obnovení zvuku
4 VOL 4, 3 – k nastavení hlasitosti nebo úrovní

ekvalizéru.
5 ¡ , ™ – slou|í k v¥beru predcházející / 

následující stopy pri prehrávání 
ze zdroje MP3-CD/CD;

9 – zastaví pøehrávání CD; 
– vyma|e program CD.

2; – zapojení a pøeru∂eníreprodukce CD.
5 / 6 – hledání smìrem zpìt nebo dopøedu v

rámci jedné skladby;
– ladìní rozhlasov¥chstanic.

6 EQUALIZER – v¥bìr nízk¥ch, støedních a vysok¥ch
zvukov¥ch frekvencí.

MAX – zap. / vyp. vylep∂eného v¥konu basu
GAMESOUND – v herním re|imu slou|í k v¥beru

zvukov¥ch efektu BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL.

7 ALBUM/PRESET -, +, 
Pouze MP3-CD :– vybere pøedchozí/dal∂í album.
FM/MW : – vybere pøedchozí/dal∂í pøednas-

tavenou stanici.

NAPÁJENÍ
V|dy, kdykoliv je to mo|né, napájejte pøístroj ze sítì,
prodlou|íte tím |ivotnost napájecích èlánkù. Pøed
vlo|ením napájecích èlánkù se pøesvìdète, zda je
sí†ov¥ kabel odpojen jak od pøístroje tak od zásuvky.

NAPÁJECÍ ÈLÁNKY (volitelné)
Hlavní jednotka (Viz A)
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te 8

monoèlánkù typu R-20, UM-1 nebo D, 
(pokud mo|no alkalick¥ch)

Dálkov¥ ovladaè (Viz B)
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te 2

monoèlánky typu AAA, R03 nebo UM4 (pokud
mo|no alkalické).

U|iteèné tipy: 

• Nesprávné zacházení s napájecími èlánky mù|e
vést 
k tomu, |e z nich vyteèe elektrolyt, zpùsobí korozi 
prostoru pro napájecí èlánky nebo dokonce mù|e 
dojít k rozpuknutí monoèlánkù. 

• Nepou|ívejte souèasnì rùzné typy napájecích
èlánkù – alkalické a karbonátové. Do pøístroje
vkládejte v|dy napájecí èlánky stejného typu.

• Pøi v¥mìnì napájecích èlánkù nikdy nepou|ívejte
souèasnì staré a nové napájecí èlánky.

Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je
odhazujte do nádob na odpadky, které jsou pro
tento úèel urèeny.

Napájení ze sítì

1. Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti odpovídá
hodnotì uvedené na ∂títku na zadní stranì 
pøístroje. Není-li tomu tak, obra†te se na prodejnu
nebo na servis.

2. Sí†ov¥ kabel zasuòte do zásuvky, pøístroj je
pøipraven¥ na pou|ití.

3. Pøejete-li si pøístroj úplnì vypnout, odpojte ho od
sítì tak |e zástrèku vytáhnete ze zásuvky.

U|iteèné tipy: 

– Chcete-li pøístroj zcela vypnout, vytáhnìte pøívodní
∂òùru ze zásuvky ve zdi.

– Pøi siln¥ch bouøkách zajistìte ochranu jednotky
odpojením elektrického napájení.

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA NAPÁJENÍ

DODANÉ PØÍSLU¤ENSTVÍ
– Dálkov¥ ovladaè
– video-kabel
– Sí†ov¥ kabel
– Stojan

HORNÍ A PØEDNÍ STRANA (Viz 1)
1 Displej – zobrazuje aktuální stav pøístroje.

2 [dB]: – indikace basového v¥konu.

3 STANDBY ON y – zapíná a vypíná pøístroj.

4 VOLUME – k nastavení hlasitosti nebo úrovní
ekvalizéru

5 Volič zvukového zdroje – v¥bìr
zvukového zdroje pro funkce: CD/ FM / MW /
GAME AUX.

6 p – 3,5 mm pøípoj sluchátek.

U|iteèné tipy: 

Pøipojíte-li sluchátka, reproduktory nebudou ozvuèeny.

7 OPEN•CLOSE – zavírání/otevírání prostoru pro
CD

8 AUDIO ( IN Left / Right) – konektor LINE-IN pro
vnìj∂í zvukové zaøízení.

VIDEO (IN) –k umístení zástrcky videa
(nezprostredkovává |ádn¥ signál, slou|í pouze k
usporádání kabelu).

9 ALBUM/PRESET -, +
Pouze MP3-CD: – vybere pøedchozí/dal∂í album;
FM/MW : vybere pøedchozí/dal∂í pøednastavenou
stanici.
SEARCH ∞ , §
MP3-CD/CD: – pøeskoèí na zaøátek pøedchozí /

dal∂í skladby
FM/MW : - ladìní rozhlasov¥chstanic.
2; – zapojení a pøeru∂eníreprodukce CD.
9 – zastaví pøehrávání CD;

– vyma|e program CD.

0 IR SENSOR – infraèerven¥ senzor dálkového
ovladaèe.

! GAMESOUND – v herním re|imu slou|í k v¥beru
zvukov¥ch efektu BLAST/ PUNCH/ SPEED/
NORMAL v GAME AUX.
EQUALIZER – v¥bìr nízk¥ch, støedních a vysok¥ch

zvukov¥ch frekvencí.
PROG
MP3-CD/CD:– naprogramování skladeb apøehled

programu;
FM/MW : – naprogramuje vyladìné vysílací 

stanice.
MODE – volba rùzn¥ch zpùsobù reprodukce

REPEAT nebo SHUFFLE (v náhodnì
voleném poøadí).

MAX SOUND – k zapnutí èi vypnutí optimální
smìsi zvukov¥h vlastností.

ZADNÍ STRANA (Viz 1)
@ Teleskopická anténa - zlep∂ení pøíjmu vysílání

FM.
# Prostor pro napájecí èlánky - 8 osm

monoèlánkù typu R-20, UM-1 nebo D-cells 
$ AC MAINS - zásuvka sí†ového kabelu.
% VIDEO OUT- slou|í k propojení se vstupem

VIDEO IN u televizoru nebo videa a slou|í pro
prehrávání nebo záznam.

^ Dr|adlo

Voliteln¥¥ stojan pro vertikální montá| (Viz C)
Díky volitelnému stojanu mù|ete jednotku namontovat
vertikálnì. Budete si tak moci flexibilnìji uspoøádat
prostor, kter¥ máte k dispozici.

1. Stojan postavte na horizontální stabilní plochu, je|
není vystavena otøesùm.

2. Uchopte jednotku za dr|adlo tak, aby byl konektor
AC MAINS (pøívod elektrického napájení) na dolní
stranì.

3. Druhé dr|adlo vlo|te do odpovídajícího prostoru
uprostøed stojanu.

4. Jednotku pøimontujte pevnì a v kolmém smìru ke
stojanu.

5. Pøitáhnìte ∂roub na stojanu stisknutím a otáèením
ve smìru hodinov¥ch ruèièek.

Èesky OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA



AUTOMATICK‡ ÚSPORN‡ RE\IM PRO ¤ETØENÍ
ENERGIÍ
Systém je vybaven funkcí úspory energie, která jej po
15 minutách od ukonèení pøehrávání disku MP3-CD
nebo disku CD automaticky pøepne do úsporného
re|imu, pokud mezitím nebyl pou|it nìkter¥ ovládací
prvek.

Typov¥ ∂títek najdete na spodní stranì pøístroje.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ 

1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka
STANDBY ON y.

2. Po|adovanou funkci vyberete jedním èi nìkoliker¥m
stisknutím tlaèítka Volič zvukového
zdroje: CD, FM, MW, GAME AUX (nebo na
dálkovém ovladaèi CD, FM, MW, AUX).

3. Vypnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka
STANDBY ON y.

U|iteèné tipy: 

– Tóny, nastavení zvuku, pøedvolby tuneru a úroveò
hlasitosti (max. do hodnoty VOL 20) zùstanou
uchovány v pamìti pøístroje.

Nastavení síly a charakteru zvuku (Viz 2)

• Hlasitost nastavte pomocí ovládání VOLUME
= Na displeji se uká|e úroveò hlasitosti

a èíslo od 0-32.

MAX SOUND
Chcete-li nastavit odezvu basu, stisknete jednou ci
vícekrát tlacítko MAX SOUND a zlep∂ení zapnete
nebo vypnete.

= Pri aktivaci funkce MAX SOUND- se zapne
podsvícení tlacítka MAX SOUND.

U|iteèné tipy: 

– Funkce MAX SOUND mu|e b¥t pou|ita v re|imech
FM, MW, CD a GAME Zdroj AUX .

– Nekteré disky mohou b¥t nahrány ve vysoké 
modulaci, co| mu|e pri vy∂∂ích hodnotách 
hlasitosti pusobit zkreslení zvuku. Jestli|e taková
situace nastane, deaktivujte funkci MAX SOUND
nebo sni|te hodnotu nastavené hlasitosti. 

EQUALIZER
1. Chcete-li nastavit basy, strední tóny a v¥∂ky,

stisknete jednou ci vícekrát tlacítko EQUALIZER;
2. Ka|dou z úrovní pak budete moci behem trí sekund

nastavit otácením knoflíku VOLUME.
=Na displeji se krátce zobrazí ,

, nebo 

úroveò (-5 do +5) nebo .

U|iteèné tipy: 

– Funkce EQUALIZER mu|e b¥t pou|ita v re|imech
FM, MW, CD a GAME. Zdroj AUX.

– Aby se pøede∂lo zvukov¥m interferencím, ovládá se
nastavení hlubok¥ch tónù oddìlenì. Kombinace
hlubok¥ch tónù pomocí funkcí EQUALIZER a MAX
SOUND není mo|ná.

GAMESOUND
Budete-li chtít nastavit zvuky her, stisknete jednou ci
vícekrát tlacítko GAMESOUND a vyberte po|adované
nastavení.

=Na displeji se krátce zobrazí , 
, nebo .

U|iteèné tipy: 
– Funkce GAMESOUND je dostupná pouze v 

prípade prehrávání ze zdroje GAME AUX.

MUTE: Jak ztlumit zvuk
1. Okam|ité pøeru∂ení pøehrávaného zvuku provedete

stisknutím tlaèítka MUTE na dálkovém ovladaèi.
= Pøehrávání pokraèuje beze zvuku a displej bliká.

.
2. Chcete-li zvuk opìt aktivovat, mù|ete vyu|ít 

následující mo|nosti:
– znovu stisknìte tlaèítko MUTE ;
– pou|ijte zmìnu nastavení hlasitosti;
– zmìòte zdroj zvuku na jin¥.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Ladìní rozhlasov¥ch stanic (ld 3)
1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka

STANDBY ON y ,a po|adovanou funkci 
vyberete jedním èi nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka
Volič zvukového zdroje: FM/MW (nebo
na dálkovém ovladaèi  FM/MW).
= Na displeji se krátce zobrazí 

následovaná pásmem, frekvencí a èíslem 
pøednastavené stanice , pokud ji| byla ulo|ena.

2. Ladìní stanic: stanice mù|ete naladit ruènì 
nebo prostøednictvím automatického vyhledávání:

Stisknìte tlaèítko ∞ nebo § (nebo na dálkovém
ovladaèi 5 nebo 6) a jakmile se èíslice na 
displeji rozbìhnou, pus†te tlaèítko.
= Radiopøijímaè se automaticky naladí na 

rozhlasovou stanici s dostateènì siln¥m
vysílacím signálem. Bìhem automatického
ladìní se na displeji zobrazí oznaèení

.

3. 2 krok opakujte a| najdete hledanou rozhlasovou
stanici.

• Ladíte-li na rozhlasovou stanici se slab¥m
signálem, stisknìte nìkolikrát krátce tlaèítko ∞
nebo § a| pøíjem bude dostateèn¥.

U|iteèné tipy: 

Pro zlep∂ení pøíjmu rozhlasové stanice:
– Zvolíte-li pásmo FM, vysuòte teleskopickou 

anténu. Anténu nakloòte a otáèejte jí. Je-li 
signál pøíli∂ siln¥ (vysílaè je pøíli∂ blízko), 
zkra†te její délku.

– Pro pøíjem MW má pøístroj vestavìnou anténu,
proto teleskopická anténa není potøebná. 
Otáèením pøístroje nastavte vestavìnou 
anténu do správného smìru.

Programování rozhlasov¥ch stanic
Do pamìti lze ulo|it celkem 30 rozhlasov¥ch 
stanic, manuálnì nebo automatického 
(Automatické uschování).

Automatické uschování
Automatické programování se zahájí pøedvolbou 1
nebo jin¥m zvolen¥m èíslem pøedvolby. V pøístroji
budou ulo|eny pouze stanice, které v pamìti je∂tì 
nejsou.
1. Stisknutím ALBUM/PRESET -/+ jednou èi

vícekrát zvolíte èíslo pøedvolby, kterou se má 
programování zahájit.

U|iteèné tipy: 
– Pokud není zvoleno |ádné èíslo pøedvolby tuneru,

nastaví se pøedvolba èíslo 1 a v∂echny va∂e 
pøedvolby budou vymazány.

2. Podr|te tlaèítko PROG stisknuté nejménì 4 vteøiny;
zapne se tím automatické programování stanic.
= Na displeji se krátce zobrazí a

dostupné stanice jsou naprogramovány poèínaje
pásmem FFMM, po nìm| následují stanice v
pásmu MMWW.

3. Po ulo|ení v∂ech stanic zaène automaticky hrát
první pøedvolba.

Manuálnì programování 
1. Nalaïte |ádanou rozhlasovou stanici (viz Ladìní

rozhlasov¥ch stanic).
2. Stisknutím tlaèítka PROG vstupte do programovací

funkce.
= Displej: svítí oznaèení program.

3. Jedním èi nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka
ALBUM/PRESET -/+ nebo tlaèítka + pøidìlení
èísla stanice od 1 do 30.

4. Volbu potvrïte opìtovn¥m stisknutím tlaèítka
PROG.
= Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí

a èíslem pøednastavené stanice

DIGITÁLNÍ RADIOPØIJÍMAÈ



Volba jiné skladby

Bìhem pøehrávání

• Stisknìte jedenkrát nebo nìkolikrát na pøístroji

tlaèítko SEARCH ∞ nebo § (ovladaci ¡ nebo ™)
a| se poøadové èíslo hledané skladby zobrazí 

na displeji.

V re|imu stop nebo pauza

• Po v¥bìru po|adované stopy spusťte pøehrávání

stisknutím tlaèítka 2; .

U|iteèné tipy: 

– Chcete-li vyhledat urèitou stopu MP3, stisknìte

nejprve tlaèítko ALBUM/PRESET -/+ a tlaèítkem

vyberte po|adované album.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby

1. Bìhem pøehrávání, Podr|te stisknuté tlaèítko SEARCH
∞ nebo §.(na dálkovém ovladaci 5 nebo 6).

2. Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnìte tlaèítko

∞ nebo § (na dálkovém ovladaci 5 nebo 6).

=Normální pøehrávání bude pokraèovat od této

pozice.

Rùzné zpùsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT 
(Viz 4 - 7)

Pøed zaèátkem nebo bìhem reprodukce lze zvolit rùzné
zpùsoby reprodukce a lze pøepnout z jednoho zpùsobu
reprodukce na druh¥. Zpùsoby reprodukce lze kombino-
vat i s funkcí PROGRAM.

shuffle - reprodukce celé CD/v∂ech skladeb programu
v náhodnì voleném poøadí
repeat all shuffle - nepøetr|ité opakování reprodukce
celé CD/programu v náhodnì voleném poøadí
repeat all - opakování reprodukce celé CD/programu
repeat - nepøetr|ité opakování reprodukce aktuální
(náhodnì zvolené) skladby

\ádan¥ zpùsob reprodukce zvolíte tak
• |e podr|íte stisknuté jednou nebo nìkolikrát

tlaèítko MODE.(na dálkovém ovladaci SHUFFLE /
REPEAT).

• Stisknìte 2; a zaène pøehrávání, pokud pøístroj byl
v poloze stop a pokud jste nezvolili náhodné poøadí
skladeb.

Návrat k normálnímu pøehrávání
• podr|te tlaèítko MODE stisknuté, a| oznaèení 

zpùsobu reprodukce z displeje zmizí.

U|iteèné tipy: 

– Zvolen¥ zpùsob reprodukce lze vymazat i stisknutím
tlaèítka 9.

Programování skladeb
Do programu lze ulo|it 20 skladeb. Ka|dou skladbu ze
do programu ulo|it i nìkolikrát.
1. Stisknìte 9, pøejete-li si ukonèit reprodukci.

2. Tlaèítkem SEARCH ∞ nebo § zvolte poøadové
èíslo |ádané skladby. (na dálkovém ovladaci ¡ , ™)

U|iteèné tipy: 

– Chcete-li vyhledat urèitou stopu MP3, stisknìte
nejprve tlaèítko ALBUM/PRESET -/+ a tlaèítkem
vyberte po|adované album.

Informace o aplikacích MP3
MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technologie vyvinutá na
komprimaci hudebních materiálù, která podstatnì
sni|uje mno|ství digitální údajù na audio CD, pøièem|
zachovává kvalitu zvuku originální CD.

Odkud získáte hudební soubory
Buì si stáhnete povolené hudební soubory MP3 z
Internetu na pevn¥ disk Va∂eho poèítaèe nebo si je
vyrobíte z vlastní audio CD. Pro tuto mo|nost vlo|te do 
driveru CD-ROM-u poèítaèe audio CD a konvertujte ji 
pøíslu∂n¥m kódovacím programem. Pro hudební 
soubory MP3 bude kvalita zvuku odpovídající pøi 
minimální rychlosti pøenosu dat 128 kbps.

Jak lze sestavit soubory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèem CD Va∂eho poèítaèe nahrajte („zapi∂te“)
hudební soubory z pevného disku na CD-ROM.

U|iteèné tipy: 
– Podrobnosti k pou|ívání kódování MP3 a informace o

vypalovacím softwaru naleznete v pøíslu∂ném návo-
du k obsluze.

– Dbejte, aby soubory MP3 byly zakonèeny na .mp3.
– Maximální poèet hudebních souborù a alb je

pøibli|nì 350 (poèítáno s názvem souboru s
prùmìrnì 20 znaky)

– Poèet skladeb, které lze zreprodukovat závisí na
délce názvu souboru. Zvolíte-li krat∂í názvy souború,
bude podporováno více souború.

DÙLE\ITÉ!
Tento pøístroj neumí pøehrávat/nepodporuje:
– Word dokumenty .doc nebo MP3 soubory s 

koncovkou .dlf
– Soubory seznamu skladeb, napø. m3u, .pls z WMA,

AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS
Mediaplayer 7.0, MusicMatch.

– Nahrávky vytvoøené napø. PacketWriting a
Package Writing.

Reprodukce CD
Tento pøístroj umí pøehrávat Audio Disky vèetnì 
CD-R(W) a MP3 CD-ROM.
Nelze pou|ít disky CD-I, CDV, VCD, DVD ani 
poèítaèové disky CD.

1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka
STANDBY ON y.

2. Zvolte zvukov¥ zdroj CD
3. Dvíøka jednotky CD otevøete stisknutím tlaèítka

OPEN•CLOSE.
=Jestli|e je jednotka disku CD otevrená, zobrazí

se hlá∂ení .
4. Vlo|te CD etiketou smìrem nahoru a stisknutím

tlaèítka OPEN•CLOSE zavøete prostor pro CD.
=Na displeji se zobrazí hlá∂ení , pak

celkov¥ poèet stop èi alb a celková doba
pøehrávání.

5. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.

=Na displeji se zobrazí: Èíslo aktuální stopy nebo
alba a uplynul¥ èas pøehrávání.

U|iteèné tipy: 
– Bìhem pøehrávání se na displeji zobrazí CD nebo

MP3 - v závislosti na typu stopy.

– Èíslo alba se zobrazí pouze u souborù MP3.

Pøejete-li si pøeru∂it reprodukci
• Stisknìte tlaèítko 2;. 

= Uplynul¥ èas pøehrávání bliká.

• Pøejete-li si v reprodukci pokraèovat, stisknìte
znovu tlaèítko 2;.

Pøejete-li si ukonèit reprodukci
• Stisknìte tlaèítko 9.

= Na displeji se zobrazí: Celkov¥ poèet stop nebo
alb a celková doba pøehrávání.

U|iteèné tipy: 
Reprodukce MP3-CD/ CD se ukonèí i v pøípadì, |e:

– Otevøou se dvíøka CD.
– CD dohraje do konce
– vyberte jin¥ zvukov¥ zdroj.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD 



3. Stisknìte tlaèítko PROG

=Na displeji se zobrazí: program a èíslo 
vybrané stopy. a Zobrazí se poèet
ulo|en¥ch stop.

4. Opakováním krokù 22--33 volte a ukládejte do 
pamìti dal∂í skladby.

5. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.

U|iteèné tipy: 
– Behem normálního prehrávání mu|ete stisknout

tlacítko PROG a aktuální stopu pridat do svého 
programového seznamu.

– Stisknete-li tlaèítko PROG a nezvolíte-li 
pøedtím skladbu, na displeji se zobrazí nápis 

.
– Pokusíte-li se do pamìti ulo|it více jak 20 skladeb,

na displeji se zobrazí oznaèení .

Kontrola programu

• Podr|íte-li v pozici zastavení nebo bìhem 
reprodukce stisknuté tlaèítko PROG , 
na displeji se postupnì zobrazí v∂echny 
naprogramované skladby.

HU|iteèné tipy: 

– Není-li naprogramována |ádná stopa, zobrazí se na
displeji hlá∂ení  NO PROG.

Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím zpùsobem:
• Dvojí stisknutí 9 v prùbìhu pøehrávání, nebo jedno

stisknutí v poloze zastavení.
• tlaèítkem STANDBY ON y;
• vyberte jin¥ zvukov¥ zdroj;
• otevøení jednotky diskù CD
=Na displeji se na chvíli zobrazí nápis a

oznaèení program jzhasne. Program bude vymazán
i v pøípadì, |e.

PREHRÁVÁNÍ S FUNKCÍ GAMESOUND (Viz 8)

1. Na prístroji stisknete tlacítko Source selector a
vyberte funkci GAME AUX (na dálkovém ovladaci
AUX)
= Na displeji se zobrazí hlá∂ení :

2. Pripojte konzolu ke konektorum AUDIO ( IN Left /
Right) a VIDEO (IN) na celní strane prístroje.

3. Stisknete jednou ci vícekrát tlacítko 
GAMESOUND a vyberte po|adované 
nastavení.
= Na displeji se krátce zobrazí ,

, nebo .

Pripojení jiného zarízení k prístroji

K propojení v¥stupu VIDEO OUT na zadní strane
prístroje a vstupu VIDEO IN na televizoru nebo 
videorekordéru pou|ijte video-kabel, kter¥ je soucástí
dodávky. Pak budete moci prehrávat ci nahrávat.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD GAMESOUND
Bezpeènostní informace (Viz 9)

• Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch,

odkiaľ sa nemôže prevrátiť.

• Chráňte prístroj, napájacie články,  CD 

a kazety pred vlhkosťou, dažďom, pieskom

a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v

blízkosti topných telies alebo na mieste vys-

tavenom priamemu slnečnému žiareniu.

• Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu

alebo ošpliechaniu tekutinou.

• Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo venti-

lačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm

volného miesta, aby vznikajúce teplo

mohlo unikať a vetranie bolo dostatočne

zabezpečené.

• Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú

byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov

predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a

podobne.

• Na prístroj nedávajte žiadne zdroje

otvoreného ohža, ako napríklad horiace

sviečky.

• Na prístroj nedávajte žiadne predmety

naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

• Trecie plochy mechanických súčiastok

prístroja majú samomazací povrch, preto

sa nesmú ničím mazať ani olejovať.

• Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou.

Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo

abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu

poškodiť kryt prístroja.

Pøehrávaè CD a o∂etøování CD (Viz 9)
• Neète-li pøehrávaè CD dobøe CD, pøedtím, ne| 

odnesete pøístroj do opravny, oèistìte jeho optiku
èistícím prostøedkem na CD, kter¥ je bì|nì k
dostání v prodeji. O jin¥ zpùsob èistìní se 
nepokou∂ejte, proto|e mù|ete optiku po∂kodit.

• Nikdy se nedot¥kejte optiky pøehrávaèe CD!
• Pøenesete-li pøístroj z chladného místa do tepla,

zkondenzovaná pára mù|e zpùsobit opocení optiky
pøehrávaèe CD.  V tomto pøípadì není reprodukce
CD mo|ná. Nepokou∂ejte se optiku oèistit, ale
ponechejte pøístroj na teplém místì a poèkejte a|
se vlhkost odpaøí.

• Dveøe CD prostoru v|dy zavírejte. Zamezíte tak
zneèistìní snímací èoèky.

• CD otírejte mìkk¥m hadøíkem, kter¥ nepou∂tí
chloupky tahy od støedu desky smìrem k jejímu
okraji. Nepou|ívejte èistící prostøedky, proto|e
mohou desku po∂kodit.

• Nikdy na CD nic nepi∂te a nic na ni nenalepujte.

ÚDR\BA A BEZPEÈNOST

Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství o
poruchách v rádiové frekvenci.



ODSTRAÒOVÁNÍ MO\N‡CH ZÁVAD

Není zvuk/napìtí

– Není nastavená VOLUME
• Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
– Sí†ov¥ pøípoj není dobøe zasunut¥
• Zasuòte dobøe sí†ov¥ pøípoj
– Vyèerpané/nesprávnì vlo|ené napájecí èlánky
• Vlo|te (nové) napájecí èlánky se správnou polaritou
– Zùstala pøipojena sluchátka
• Odpojte sluchátka
– Elektrostatické v¥boje nebo interference
• Odpojte napájecí Cnuru prístroje a pokud jsou 

uvnitr baterie, vyjmete je. Stisknete tlacítko
STANDBY ON y a podr|te je stisknuté po dobu
asi deseti seknund. Potom obnovte napájení
opetovn¥m pripojením napájecí ∂nury nebo
vlo|ením baterií a zkuste prístroj znovu aktivovat.

– Na CD jsou soubory, které neobsahují audio
• Stisknìte SEARCH ∞ nebo § jednou nebo

vícekrát a pøeskoèíte datov¥ soubor a pøejdete na
dal∂í zvukovou skladbu CD 

Nízká kvalita zvuku v re|imu GAME AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2537 nebo 

hlasitost u herní konzoly.

¤um na pøíjmu nebo zkreslen¥ pøíjem 
radiopøijímaèe

– Elektrická interference: pøístroj je umístìn pøíli∂
blízko k televizoru, video nebo k poèítaèi

• Umístìte ho ve vìt∂í vzdálenosti od tìchto pøístrojù

Dálkov¥ ovladaè nefunguje správnì

– Vyèerpané/nesprávnì vlo|ené napájecí èlánky
• Vlo|te (nové) napájecí èlánky se správnou polaritou
– Pøíli∂ velk¥ úhel/vzdálenost od pøístroje
• Zmen∂ete úhel/vzdálenost

¤patn¥ pøíjem radiopøijímaèe

– Slab¥ signál vysílaèe
• FM/MW: Nastavte teleskopickou anténu FM/MW,

aby byl pøíjem co nejlep∂í

Zobrazí se nápis indication

– Na CD-R(W) není záznam nebo není finalizovaná
• Pou|ívejte finalizovanou CD-R(W)

Zobrazí se nápis
indica-

tion

– Není vlo|en disk CD
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kozená nebo zneèistìná CD
• Vymìòte/oèistìte CD, viz Údr|ba
– Laserová optika se opotila
• Poèkejte, a| se vyjasní

Pøehrávaè CD pøeskakuje skladby

– Po∂kozená nebo ∂pinavá CD
• Vymìòte nebo oèistìte CD
– Je zapojena funkce shuffle nebo program
• Vypnìte funkci shuffle/program

Bìhem pøehrávání MP3 zvuk pøeskakuje

– MP3 soubor byl vytvoøen kompresí pøesahující
320kbps

• Pro zápis skladeb do formátu MP3 pou|ijte 
men∂í kompresi.

Nelze najít po|adovanou skladbu MP3

– Pou|ita ∂patná pøípona souboru a/ nebo bylo
pou|ito jméno souboru s nevhodn¥mi znaky

• Pøesvìdète se, zda jsou názvy souborù zapsány
pomocí anglick¥ch textov¥ch znakù a zda MP3 
soubory konèí na .MP3

V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne| odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch
bodù. Nepodaøí-li se Vám problém podle na∂ich návrhù vyøe∂it, obra†te se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNÌNÍ: Neotvírejte kryt pøístroje, abyste neriskovali zásah elektrick¥m
proudem. Za |ádn¥ch okolností se nepokou∂ejte pøístroj sami opravit, v tomto pøípadì
toti| ztratíte záruku.

Èesky

UPOZORNÌNÍ
Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je uvedeno v tomto návodu k
pou|ití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy ne| jaké jsou
v návodu uvedené, vystavíte se nebezpeèí ozáøení ∂kodliv¥mi paprsky nebo
mù|e dojít k jiné nepøedvídané události.

Pro ochranu |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 (protinárazové vlo|ky)
a 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. Obalov¥ materiál, pou|ité
baterie a u| nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí
do nádob na odpadky.

ÈESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!
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.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy
nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.


