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6 x D-cells - R20 - UM1

X

A ABC

Remove the insulation plastic tab.

Retirez la feuille de protection en 
plastique.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!
Tento přístroj pracuje s laserovým

paprskem. Při nesprávné manipulaci s

přístrojem (v rozporu s tímto návodem)

můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto

přístroj za chodu neotevírejte ani 

nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu

vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!
Při sejmutí krytů a odjištďní bezpečnostních

spínačů hrozí nebezpečí neviditelného

laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem
laserového paprsku.

Záruka
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj

demontovali, vždy nejdříve vytáhněte

síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i

před kapkami vody.
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Èesky OVLADAÈE
Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás
u společnosti Philips! 
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou
nabízí společnost Philips, zaregistrujte
výrobek na www.philips.com/welcome.

DODANÉ PØÍSLU¤ENSTVÍ

– Sí†ov¥ kabel
– Dálkov¥ ovladaè

HORNÍ A PØEDNÍ PANEL (Viz 1)

1 p – 3,5 mm svorka na stereofonní sluchátka
U|iteèné tipy: Pøi zapojení sluchátek do pøístroje
budou reproduktory nìmé

2 AUX – konektor LINE-IN pro vnìj∂í zvukové zaøízení.
3 STANDBYy – zapíná a vypíná pøístroj
4 SOURCE – zvolí funkce CD/ TUNER /AUX TAPE
5 IR Sensor – infraèervené èidlo pro dálkov¥

ovladaè
6 Tlaèítka kazetového záznanmíku

RECORD 0 – zaène záznam
PLAY 1 – zaène pøehrávku
SEARCH 5/6 – rychle pøevine pásku
dopøedu/zpìt
STOP•OPEN 9/

– otevøení kazetového prostoru;
– zastaví pásku
PAUSE ; – pøeru∂í pøehrávku nebo záznam

7 OPEN•CLOSE - zavírání/otevírání prostoru pro CD
8 DBB – zapojení a vypnutí zdùrazòování basov¥ch

tónù (DBB1 nebo DBB2). 
9 VOLUME – seøídí hlasitost
0 FM•MW•DISPLAY 

TUNER: zvolí vlnové pásmo
MP3/WMA: zobrazuje funkce MP3/WMA-CD

! Navigaèní ovladaèe
PRESET (ALB/ PRE) -, + (nahoru, dolù) –
Pouze MP3/WMA-CD : vybere pøedchozí/dal∂í
album.
TUNER : zvolí vyladìnou vysílací stanici
9 – zastaví pøehrávku CD;

– vyma|e program CD
SEARCH ∞, §  – 
CD/MP3/WMA: 
– vyhledá úsek na stopì zpìt a dopøedu;
– pøeskoèí na zaèátek souèasné/pøedchozí/ dal∂í

stopy

Tuner: – vyladí vysílací stanice (nahoru, dolù).
MODE – zvolí jiné hrací re|imy:
napø. REPEAT nebo SHUFFLE (v náhodném poøadí)
2; – zaène nebo pøeru∂í pøehrávku CD

@ PROGRAM 
CD/MP3/WMA: naprogramuje stopy a zkontroluje
program;
Tuner: naprogramuje vyladìné vysílací stanice

# Displej – zobrazí stav pøístroje

ZADNÍ PANEL

$ Teleskopická anténa– zlep∂í pøíjem FM
% AC MAINS – svorka na pøívodní ∂òùru
^ Zásobník baterií– na 6 baterií typu R-20, UM1 

nebo èlánkù D

DÁLKOV‡ OVLADAÈ (Viz 1)

1 TUNER – volba zdroje tuneru
2 CD – volba zdroje zvuku CD
3 TUNING -, + (nahoru, dolù) – zvolí ladiè

vysílacích stanic
4 ¡, ™ – pøeskoèí na zaèátek souèasné / pøedchozí 

/ dal∂í stopy
5 REPEAT – u zdroje CD/MP3 provede v¥ber re|imu

opakování
6 SHUFFLE – zvolí jiné hrací re|imy SHUFFLE
7 ALBUM/PRESET 3,4 –

Pouze MP3/WMA-CD : vybere pøedchozí/dal∂í
album.
TUNER : zvolí vyladìnou vysílací stanici

8 DBB – zapojení a vypnutí zdùrazòování basov¥ch
tónù (DBB1 nebo DBB2).

9 9 – zastaví pøehrávku CD;
– vyma|e program CD

0 2; – zaène/ pøeru∂í pøehrávku CD
! PROGRAM 

CD/MP3/WMA: naprogramuje stopy a zkontroluje
program;
Tuner: naprogramuje vyladìné vysílací stanice

@ SEARCH 5, 6 – vyhledá úsek na stopì
zpìt/dopøedu

# BAND/DISPLAY
– zvolí vlnové pásmo
– zobrazuje funkce CD

$ VOLUME +, - seøídí hlasitost (nahoru, dolù)
% MUTE – zti∂ení nebo obnovení zvuku

PNAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ FUNKCE
POZOR
Nepou|ívejte ovladaèe a pøístroj neseøizujte a
nezacházejte s ním jinak, ne| je zde uvedeno, jinak se
budete vystavovat nebezpeènému záøení a dal∂ímu
nebezpeèí.

NAPÁJENÍ

Podle mo|nosti pou|ívejte v|dy sí†ové napájení, jinak
se baterie budou rychle vybíjet. Pøed vsunováním
baterií do pøístroje v|dy nejprve vytáhnìte napájecí
∂òùru ze zásuvky ve zdi i z pøístroje.

Baterie (nejsou pøilo|eny)
• Vlo|te do zásobníku 6 baterií typu R-20, UM-1 nebo

D-cells, (pokud mo|no alkalick¥ch); dejte pozor na
správnou polaritu. (Viz A)

Dálkové ovládání 
Dùle|ité!
• Ne| zaènete pou|ívat dálkové ovládání,

sejmìte izolaèní plastikov¥ ∂títek (viz obr.). A
• Pokud dálkové ovládání nefunguje správnì

nebo se sní|í provozní rozsah, vymìòte baterii
nov¥m typem baterie (CR2025). 

1 Vytáhnìte pøihrádku na baterie.
2 Vymìòte baterii.
3 Úplnì zasuòte pøihrádku na baterie zpìt do pùvodní

polohy.

Chybné pou|ití baterií mù|e zpùsobit unikání elektroly-
tu a korozi zásobníku, nebo i prasknutí baterií:
• Nepou|ívejte spoleènì rùzné druhy baterií, napø.

alkalické s uhlozinkov¥mi. V pøístroji pou|ijte v|dy
jednotn¥ typ baterií.

• Pøi v¥mìnì nepou|ívejte staré baterie s nov¥mi.
• Baterie obsahují chemické látky; vyøaïte je

podle pøedpisù.

Sí†ové napájení
1 Zkontrolujte, zda je sí†ové napájení uvedené na

v¥robním ∂títku na spodní stranì pøístroje stejné z
místním sí†ov¥m napájením. Není-li tomu tak,
obra†te se na svou prodejnu èi servis.

2 Zapojte pøívodní ∂òùru do zásuvky ve zdi.
3 Chcete-li pøístroj zcela vypnout, vytáhnìte pøívodní

∂òùru ze zásuvky ve zdi.
4 Jednotku nainstalujte do blizkosti elektrické zásuvky

v místì, kde je k zasuvce dobr¥ pøistup. 

V¥robní ∂títek je na spodní stranì pøístroje.

Pohotovostní re|im
Jakmile se CD nebo páska pøehraje do konce a pøístroj
zùstane nejménì 15 minut v klidu, pøístroj se automat-
icky vypne; spoøí se tím energie.
Pokud se zaøízení nachází v re|imu pozastavení déle
ne| 5 minut, pøehrávání CD se automaticky zastaví.
Zaøízení se úplnì vypne za 15 minut.

HLAVNÍ FUNKCE

Vypínání a volba funkcí
1 Zapnìte stisknutím tlaèítka STANDBY y (pouze na

zaøízení).
2 Jedním nebo nìkoliker¥m stisknutím SOURCE

zvolte funkci CD, TUNER, AUX nebo TAPE.
3 Stisknutím y pøístroj vypnìte.

U|iteèné tipy:
– Pøi pøepínání pøístroje z TAPE na TUNER, AUX nebo CD

nebo chcete-li pøístroj vypnout, zkontrolujte, zda jste
nejprve stisknutím STOP 9 zastavili pøehrávku
pásky a zda nejsou |ádná tlaèítka u kazety
stisknutá.

– Nastavení zvuku a tónu, ladièe a hlasitosti (a| do
maximální hlasitosti 20) se uschovají do pamìti
pøístroje.

Nastavení síly a charakteru zvuku

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

èíslo od 0-32. (Viz 2)

Seøízení hloubky
K dispozici jsou tøi mo|nosti re|imu DBB (Dynamic
Bass Boost)
– Vyp: bez zlep∂eného v¥konu basù.
– DBB1: mírné zv¥raznìní basov¥ch tónù
– DBB2: silné zv¥raznìní basov¥ch tónù.
• Stisknìte jednou nebo nìkolikrát DBB a zvolte

|ádanou úroveò zv¥raznìní basov¥ch tónù.
™pokud je re|im DBB aktivován, zobrazí se èíslo
DBB1,2.
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DIGITÁLNÍ LADIÈ DIGITÁLNÍ LADIÈ
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 násle-
dující mo|nosti:

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

DIGITÁLNÍ LADIÈ

Ladìní vysílacích stanic
1 Stisknutím y pøístroj zapnìte, a poté stisknutím

SOURCE zvolte TUNER. (nebo na dálkovém ovladaèi
stisknìte tlaèítko TUNER) .
– zobrazí se krátce a poté frekvence

vysílací stanice, vlnové pásmo a je-li stanice
naprogramovaná, její pøiøazené èíslo. (Viz 3)

2 Jedním nebo nìkoliker¥m stisknutím FM•MW si
zvolte vlnové pásmo. (nebo na dálkovém ovladaèi
stisknìte tlaèítko BAND)

3 Podr|te SEARCH ∞ nebo § (nebo na dálkovém
ovladaèi stisknìte tlaèítko TUNING -, +) stisknuté,
a| se frekvence na displeji zaène mìnit.
™ Pøijímaè automaticky vyladí stanici s dostateènì
siln¥m signálem. Na displeji se pøi automatickém
ladìní zobrazí .

4 Podle potøeby opakujte kroky 2-3, a| si najdete
po|adovanou stanici.

• Chcete-li si vyladit stanici se slab¥m signálem,
stisknìte krátce a opakovanì ∞ nebo §, a|
najdete optimální pøíjemon.

Ke zlep∂ení pøíjmu:
• Pro pøíjem FM, vytáhnìte, nakloòte a natoète

teleskopickou anténu. Je-li pøíjem pøíli∂ siln¥,
ponìkud ji zasuòte.

• Pro pøíjem MW, je pøístroj vybaven vestavìnou
anténou. Vestavìná anténa se nasmìruje
natoèením celého pøístroje.

Programování vysílacích stanic
Do pamìti si mù|ete ulo|it a| 30 vysílacích stanic, a to
manuálnì nebo automaticky (Autostore).

Manuální programování
1 Vylaïte si po|adovanou stanici (viz Ladìní

vysílacích stanic).
2 Stisknutím PROGRAM zapnìte programování.

™ Displej: svítí oznaèení program.
3 Jedním èi nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka PRESET

(ALB/ PRE) 3,4 nebo tlaèítka + pøidìlení èísla
stanice od 1 do 30.

4 Stisknutím PROGRAM volbu potvrïte.
™ Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí a
èíslem pøednastavené stanice.

5 K naprogramování dal∂ích stanic opakujte kroky 
1-4.

U|iteèné tipy: Pøedem naprogramovanou stanici
mù|ete vymazat, jestli|e si místo ní ulo|íte do
pamìti jinou frekvenci.

Autostore – automatické ukládání do pamìti
Funkce Autostore zaène programovat vysílací stanice
automaticky od èísla 1. V∂echny pøedchozí programy,
napø. uspoøádané manuálnì, se pøitom vyma|ou.
• podr|te tlaèítko PROGRAM stisknuté, a| se na dis-

pleji zobrazí . 
™ Pøijímané stanice se programují.
™ Po ulo|ení v∂ech stanic do pamìti se zaène auto-

maticky pøehrávat první vysílací stanice, napro-
gramovaná funkcí Autostore.

Poslech stanic naprogramovan¥ch manuálnì èi
funkcí Autostore
Jednou nebo nìkolikrát stisknìte PRESET (ALB/ PRE)
3,4 , a| se zobrazí po|adovaná naprogramovaná stan-
ice.

Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského
spoleèenství o poruchách v rádiové frekvenci.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD
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:
– Dbejte, aby soubory MP3 /WMAbyly zakonèeny na

.mp3/.wma.
– Maximální poèet hudebních souborù a alb je

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

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

Reprodukce CD
Tento pøístroj umí pøehrávat Audio Disky vèetnì CD-
R(W) a MP3 CD-ROMy.

• Nelze pou|ít disky CD-I, CDV, VCD, DVD ani
poèítaèové disky CD.

• Disk WMA s ochranou DRM není podporován.

1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka
STANDBY ON y zvolte zvukov¥ zdroj CD (nebo na
dálkovém ovladaèi stisknìte tlaèítko CD).

2. Dvíøka jednotky CD otevøete stisknutím tlaèítka
OPEN•CLOSE.
™Jestli|e je jednotka disku CD otevrená, zobrazí se
hlá∂ení: .

3. Vlo|te CD etiketou smìrem nahoru a stisknutím
tlaèítka OPEN•CLOSE zavøete prostor pro CD.

™ Jakmile pøehrávaè CD pøeète obsah CD,
zobrazí se nápis . 

– Pøeètení MP3-CD mù|e trvat i déle ne| 10 sekund.
= Audio CD: U zvukového disku se zobrazí celkov¥

poèet stop a celková doba pøehrávání.

MP3-CD: U disku CD se soubory ve formátu MP3 se
zobrazí celkov¥ poèet alb a stop.

4. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.
=Pouze v re|imu MP3/WMA-CD:: informace alba/

èíslo stopy (je-li taková informace ID3 tag).

U|iteèné tipy: 
– Reprodukujete-li desku, na které jsou i

standardní CD Audio skladby i soubory MP3/WMA,
pøístroj zreprodukuje nejprve skladby CD Audio.

– Jako èílso alba se zobrazuje "0", pokud jste soubory
MP3/WMA na disku neuspoøádali do |ádn¥ch alb.

5. K pøeru∂ení pøehrávky stisknìte 2;. K pøeru∂ení
pøehrávky stisknìte 2;.
= Displej: bìhem pauzy bliká uplynul¥ èas skladby..

(Viz 4)
6. Chcete-li pøehrávku CD zastavit, stisknìte 9.

U|iteèné tipy:Pøehrávka CD se zastaví té|:

– pøi otevøení pøihrádky na CD
– dohraje-li se CD do konce
– pøepnete-li zdroj zvuku na kazetu nebo ladiè.

Informace zobrazené na displej (Pouze v re|imu 
MP3/WMA-CD)

ID3 tag je souèástí souboru MP3/WMA a obsahuje
rùzné informace o skladbì, jako napøíklad název sklad-
by nebo jméno interpreta.
• V prùbìhu pøehrávání krátce a opakovanì
stisknìte tlaèítko FM•MW•DISPLAY. Zobrazíte tak
textové informace. 

– Displej: pokud nejsou k dispozi-
ci |ádná informace ID3 tag.

U|iteèné tipy:
- Pøed zhotovením MP3/WMA-CD sestavte pomocí
softwaru na kódování formátu MP3/WMA informace
ID3 tag.

Volba jiné stopy
• Stisknìte jedenkrát nebo nìkolikrát na pøístroji

tlaèítko SEARCH ∞ nebo §  a| se poøadové èíslo
hledané skladby zobrazí na displeji. (na dálkovém
ovladaci ∞ nebo §).
Pouze v re|imu MP3/WMA-CD:
Stisknìte nejprve tlaèítko ALBUM/ PRESET –
nebo + a tlaèítkem vyberte po|adované album.

• V poloze pauza/stop zaènìte pøehrávku stisknutím
2;.
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U|iteèné tipy: 
–  V režimu náhodného přehrávání (Shuffle), stisknutí ∞
vrací jen na začátek stávající stopy.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby
1. Bìhem pøehrávání, Podr|te stisknuté tlaèítko

SEARCH ∞ nebo §.(na dálkovém ovladaci 5
nebo 6).
= CD se rychle potichu pøehrává.

2. Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnìte tlaèítko
∞ nebo §. 
= Normální pøehrávání bude pokraèovat od této
pozice.

Programování èísel stop

V poloze stop si mù|ete zvolit a do pamìti ulo|it stopy
na CD v po|adovaném poøadí. Mù|ete si jich ulo|it do
pamìti a| 20.
1. Stisknutím ∞ nebo § na pøístroji si zvolte èíslo

po|adované stopy.
Pouze v re|imu MP3/WMA-CD:
• Stisknìte nejprve tlaèítko ALBUM/ PRESET –

nebo + a tlaèítkem vyberte po|adované album.
2. Stisknìte PROGRAM.

™ a zobrazí se poèet ulo|en¥ch stop.
(Viz 5)

™ Na displeji se zobrazí: program a èíslo
vybrané stopy. (Viz 6)

3. Opakováním krokù 1 a 2 si vyberte a naprogramujte
v∂echny po|adované stopy.

4. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.

U|iteèné tipy: 

– Behem normálního prehrávání mu|ete stisknout
tlacítko PROGRAM a aktuální stopu pridat do svého
programového seznamu.

– Stisknete-li tlaèítko PROGRAM 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 repro-

dukce stisknuté tlaèítko PROGRAM, na displeji se
postupnì zobrazí v∂echny naprogramované skladby.

HU|iteèné tipy: 

– Není-li naprogramována |ádná stopa, zobrazí se na

displeji hlá∂ení .

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.

Rùzné zpùsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT 
(Viz 7 - 8)

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
shuffle repeat all - 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
1. K volbì pøehrávací funkce stisknìte jednou nebo

nìkolikrát MODE (SHUFFLE nebo REPEAT na
dálkovém ovladaci).

2. Je-li pøístroj zastaven¥, zaène se pøehrávka
stisknutím 2; .
• Pokud jste vybrali funkci shuffle, spustí se

pøehrávání automaticky.

3. K volbì normální pøehrávky stisknìte opakovanì
MODE a| se pøestanou zobrazovat rùzné pøehrávací
funkce.
– Pøehrávací funkce lze zru∂it té| stisknutím 9.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD
AUX (audio kabelu nejsou pøilo|eny) (Viz 9 )

Pomocí této objímky 3,5 mm mù|ete ke svému systé-
mu pøipojit i jiné audio pøíslu∂enství, napøíklad pøehrá-
vaè MP3-CD.
1. Stisknutím y pøístroj zapnìte a stisknutím

SOURCE zvolte AUX.

= AUX, PHILIPS jzhasne.
2. Pomocí audio kabelu propojte objímku AUX s

objímkou LINE OUT/sluchátka na va∂em externím
zaøízení.

3. Zkreslení ∂umu zabráníte sní|ením hlasitosti na
va∂em externím zaøízení.

4. Zvukové charakteristiky a hlasitost upravíte pomocí
ovládacích prvkù na va∂em externím zaøízení a na
AZ3067.

KAZETOV‡ ZÁZNAMNÍK

Pøehrávka kazety
1. Stisknutím y pøístroj zapnìte a stisknutím

SOURCE zvolte TAPE.

= Displej: bìhem pou|ívání kazety se zobrazí .
2. Vlo|te do pøihrádky kazetu a pøihrádku zavøete.

3. Stisknutím PLAY 1 zaènìte pøehrávku.

4 K pøeru∂ení stisknìte PAUSE ;. Opìtn¥m
stisknutím pøehrávka pokraèuje.

5 Stisknutím SEARCH 5 nebo 6 se páska rychle
pøetoèí.

6 K zastavení pásky stisknìte STOP/OPEN 9/.

U|iteèné tipy:
– Na konci pásku se tlaèítka automaticky uvolní a

pøístroj se vypne, nezapojíte-li v∂ak mezitím funkci
;.

– Bìhem rychlého otáèení na konci pásky, západky
kazety nebudou uvolnìny. Pøed vypnutím sestavy
se ujistìte, |e západky jsou také uvolnìny.

V¤EOBECNÉ INFORMACE O ZÁZNAMECH

• Záznamy se smìjí provádìt pouze za pøedpokladu,
|e nejsou poru∂ena autorská a jiná práva tøetích
stran.

• K záznamu pou|ijte pouze kazety typu NORMAL 
(IEC typ I) na kter¥ch nebyl vylomen ochrann¥
jaz¥èek. Na tomto pøístroji nelze nahrávat na kazety
typu CHROME (IEC II) ani METAL (IEC IV).

• Hlasitost se pøi záznamu nastavuje automaticky.
Ovladaèe VOLUME ani DBB na záznam nemají
|ádn¥ vliv.

• Chcete-li kazetu ochránit pøed náhodn¥m
vymazáním, vylomte z ní ochrann¥ jaz¥èek. Chcete-
li ji opìt nahrát, pøelepte otvory kouskem lepicí
pásky.

Nahrávání z CD Přehrávače
1 Zvolte zvukový zdroj CD.

2 Vložte CD a přejete-li si, naprogramujte

skladby.

3 Stiskem STOP/OPEN 9// otevřete kazetový

prostor a vložte kazetu. Zavřete přehrávač

4 Stisknutím tlačítka RECORD 0 zapojte záz-

nam.

5 Stisknutím tlačítka 2; zapojte reprodukci.

6 Pozastavení nahrávání, stiskněte znovu

PAUSE ;. Přejete-li si v záznamu pokračovat,
stiskněte znovu tlačítko PAUSE ;.

7 Přejete-li si záznam ukončit, stiskněte tlačítko

STOP/OPEN 9//.

Záznam z radia
1 Vylaïte si po|adovanou vysílací stanici 

(Viz Ladìní vysílacích stanic).
2 Postupujte podle krokù 3-7 pod záhlavím

Synchronizovan¥ záznam CD.

AUX KAZETOV‡ ZÁZNAMNÍK
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Údr|ba a bezpeènost (Viz 0)

Pøehrávaè CD a manipulace s CD
• Jestli|e pøehrávaè CD správnì desky CD neète,

vyèistìte èoèku èisticím CD, ne| odnesete pøístroj
do opravny.

• Èoèky pøehrávaèe CD se nesmíte dot¥kat!
• Pøi náhlé zmìnì teploty okolí se na èoèce pøehrá-

vaèe CD mù|e vytvoøit kondenzace. Pøehrávka v
tomto pøípadì nebude fungovat. Nesna|te se èoèku
èistit, jednodu∂e pøístroj nechte chvíli v teplej∂ím
prostøedí, aby se kondenzace odpaøila.

• Pøihrádku na CD nenechávejte otevøenou, aby se na
èoèce neusadil prach.

• Potøebujete-li CD vyèistit, otøete je pøím¥mi pohyby
od støedu k okrajùm mìkk¥m, nechlupat¥m
hadøíkem. Nepou|ívejte |ádné èisticí prostøedky,
nebo† se jimi CD po∂kodí.

• Na CD se nesmí nic psát ani lepit.

Údr|ba kazetového ∂asi
K zaji∂tìní kvality záznamu a pøehrávek na kazetovém
∂asi èásti A, B and C jednou za mìsíc podle
obrázku vyèistìte. Pou|ijte k tomu vatièku mírnì navl-
hèenou lihem nebo speciální pøípravek k èi∂tìní kaze-
tov¥ch hlav.
1 Otevøete kazetovou pøihrádku.
2 Stisknìte PLAY 1 a vyèistìte váleèek C.
3 Stisknìte PAUSE ; a vyèistìte hlavy A, a høídel B.
4 Po vyèi∂tìní stisknìte STOP/OPEN 9/.

Ochrana a v∂eobecná údr|ba
• Pøístroj umístìte na pevn¥, hladk¥ povrch, kde se

nemù|e pøevrhnout.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito

síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být
odpojovací zařízení připraveno k použití.

• Chraòte pøístroj, napájecí èlánky, CD 
a kazety pøed vlhkostí, de∂tìm, pískem 
a extrémními teplotami, které mohou b¥t v
blízkosti topn¥ch tìles nebo na místì vystaveném
pøímému sluneènímu záøení.

• Zaøízení nesmí b¥t vystaveno kapající nebo støíka-
jící vodì.

• Pøístroj nièím nepøikr¥vejte. Okolo ventilaèních
otvorù ponechejte alespoò 15 cm volného místa,
aby vznikající teplo mohlo unikat a vìtrání bylo
dostateènì zaji∂tìné.

• Musí b¥t zaji∂tìna dobrá ventilace. Nezakr¥vejte
ventilaìní otvory |ádn¥mi pøedmìty, napø. novina-
mi, ubrusy, záclonami atd.

• Na pøístroj nesmí b¥t pokládány |ádné zdroje
pøímého plamene, napø. rozsvícené svíìky.

• Nepokládejte na zaøízení |ádné pøedmìty
naplnìné tekutinami (napø. vázy).

• Tøecí plochy mechanick¥ch souèástek pøístroje
mají samomazací povrch, proto se nesmí nièím
mazat ani olejovat.

• Pøístroj èistìte mìkkou, navlhèenou jelenicí.
Nepou|ívejte alkohol, èpavek, benzín nebo
abrazivní èistící prostøedky, proto|e mohou
po∂kodit kryt pøístroje.

• Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované
baterie) by neměly být vystavovány nad-
měrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu,
ohni a podobně.

POZOR: 
- Viditelná a neviditelná laserová radiace.

Pokud je kryt otevøen, nedívejte se na
paprsek.

- Vysoké napìtí! Neotevírat. Mohlo by dojít k
úrazu elektøinou. Pøístroj neobsahuje |ádné
díly, na kter¥ch provádí servis u|ivatel.

- Úpravy provádìné na produktu by mohly
zapøíèinit nebezpeènou radiaci (EMC,
Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné
nebezpeèné provozní podmínky. 

ÚDR\BA A BEZPEÈNOST

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 napá-
jecí ∂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 

¤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

indication

– 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/WMA zvuk pøeskakuje

– MP3/WMA soubor byl vytvoøen kompresí pøesahující
320kbps

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

Nekvalitní pøehrávka kazety

– Hlavy jsou zaprá∂ené, zneèi∂tìné apod
• Vyèistìte kazetové ∂asi, viz Údr|ba

– Pou|ili jste kazetu nesprávného typu (METAL nebo
CHROME)

• K záznamu pou|ívejte pouze kazety NORMAL (IEC I)

Záznam nefunguje

– Je vylomen ochrann¥ jaz¥èek
• Pøelepte otvor kouskem lepicí pásky

ODSTRAÒOVÁNÍ MO\N‡CH ZÁVAD
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.

ifu_az3068_eur_cze  3/4/08  09:42  Page 7



Ekologické informace
Pøi balení pøístroje jsme se sna|ili nepou|ít |ádn¥ zbyteèn¥ materiál; balení mù|ete
roztøídit do 3 kategorií: lepenka, pìnov¥ polystyrén a polyetylén. Pøístroj je vyroben z
materiálù, které odborná firma mù|e rozebrat a recyklovat. Pøi vyøazování obalù,
vybit¥ch baterií a starého zaøízení se laskavì øiïte místními pøedpisy.

Likvidace starého produktu

Produkt je navr|en a vyroben za pou|ití velmi kvalitních materiálù a komponent, které lze recyklo-
vat a znovu pou|ít.

Kdy| je k produktu pøipevnìn symbol s pøe∂krtnut¥m ko∂em, znamená to, |e je 
produkt kryt evropskou smìrnicí 2002/96/EC 

Informujte se o místním tøídìném sbìrném systému pro elektrické produkty. 

Øiìte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s bì|n¥m odpadem. Správná likvi-
dace starého produktu pomù|e zabránit pøípadn¥m negativním následkùm pro |ivotní prostøedí a
lidské zdraví.

Neoprávnené zhotovení rozmno|eniny díla chráneného autorsk¥m zákonem vcetne
pocítacov¥ch programu, souboru, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo
zvukového záznamu mu|e b¥t neoprávnen¥m zásahem do zákonem chránen¥ch práv
du∂evního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného cinu. Toto zarízení nesmí
b¥t pou|ito k v¥∂e uvedenému jednání.

Technické údaje
Spotřeba energie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 24 W
Rozměry (šířka x výška x hloubka)  . . . . . . . . . . . . . . . 471 x 153 x 251 (mm) 
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.8 kg

Bezpeènost poslechu
Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

• Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.Tento výrobek umožňuje produkci

zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu

kratším než 1 minuta.Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.

• Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje

vyšší hlasitosti zvuku.To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti

hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve,

než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:
• Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.

• Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:
• I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu

sluchu.

• Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.

• Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.

• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat

• Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by

dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.
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