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Åõëíêõâ áÄèìëä RYCHL‡ PØEHLED

äÌÓÔÍË Ì‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂ CD Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ‚‡Ï 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·˚ÒÚÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡. 

ÑÎfl ‡·ÓÚ˚ ‚ÒÂı ÙÛÌÍˆËÈ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚Ï 
‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ. 

Ovládací tlaèítka na pøehrávaèi CD umo|òují 
rychlé zapojení jednotliv¥ch funkcí. 

V∂echny mo|nosti vyu|ijete pomocí dálkového 
ovladaèe dodávaného s pøístrojem. 

Èesky OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA (viz obrázek 1)
1 4.5V DC ................ pøípoj napájení pomocí adapteru AC/DC

2 EXT BATT ............ pøípoj napájení z externího prostoru pro napájecí èlánky

3 LOCK • UNLOCK... uzamkne nebo odemkne v∂echna tlaèítka - pouze na hlavní
jednotce

4 p /LINE OUT........ pøípoj pro dálkov¥ ovladaè a sluchátka ovládaná dálkov¥m
ovladaèem.

5 2;........................ zapnutí pøístroje, zapojení reprodukce a pøeru∂ení
reprodukce. Stisknìte tlaèítko 2; a podr|te je stisknuté
po dobu 2 sekund - jednotka pfiejde do re|imu stop.

6 .................... vypnutí nebo zapnutí rádia.

7 ∞ / §................. postoupení na následující skladbu a hledání smìrem
dozadu/ dopøedu

............................. (FM) naladûní stanice

8 ••ç••............. otevøení prostoru pro CD

9 VOLUME +,- ...... zesílení zvuku/ zeslabení zvuku

0 oddíl pro dobíjecí baterie .............  uvnitfi pfiehrávaèe diskù CD.

èíslo modelu a v¥robní èíslo naleznete uvnitfi prostoru pro baterie.

Pøíslu∂enství dodávané s pøístrojem:
1 x sluchátka, HE570
2 x akumulátorová baterie, AY3365
1 x externí prostor pro napájecí èlánky, AY3380
1 x dálkov¥ ovladaè, AY3786
1 x AC/ DC adapter, AY3170
1 disk CD-ROM s bezplatn¥m softwarem Musicmatch Jukebox
1 pouzdro AY3268



4 Nastavte sílu a charakter zvuku na pøehrávaèi pomocí ovládacích tlaèítek na
dálkovém ovladaèi.

U|iteèn¥ tip: Jakmile se na displeji zobrazí  , okam|itì vymìòte
napájecí èlánky. Podsvícení displeje pracuje pouze tehdy, kdy pfiístroj
obsluhujete dálkov¥m ovládáním.

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA AY3786

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA (viz obrázek 2)
1 p ........................ 3,5 mm pøípoj sluchátek
2 Klipsa
3 LOCK•OFF ......... uzamkne nebo odemkne v∂echna tlaèítka pouze na

dálkovém ovladaèi.
4 ∞ / §............... postoupení na následující skladbu a hledání smìrem

dozadu/ dopøedu
........................... (FM) naladûní stanice
2; ...................... zapnutí pøístroje, zapojení reprodukce a pøeru∂ení

reprodukce. Stisknìte tlaèítko 2; a podr|te je stisknuté po
dobu 2 sekund - jednotka pfiejde do re|imu stop.

ALBUM + / - ..... pouze u diskù CD se soubory MP3/WMA:
– v¥bìr pfiedchozího nebo následujícího alba
– pfieskoèení smìrem vpfied nebo zpìt

5 VOLUME +/-.... nastavení síly zvuku
6 DBB ................... zapojení a vypnutí zv¥raznìní basov¥ch tónù
7 PROG ................. – programování stop;

................................ – programování stanic v rozsahu FM.
8 MODE ................ volba rùzn¥ch zpùsobù reprodukce

........................... chcete-li vybrat a zadat funkci displeje, stisknìte tlaèítko
MODE a podr|te je stisknuté po dobu 3 sekund.

9 Displej
0 FM...................... vypnutí nebo zapnutí rádia.

Pou|ití dálkového ovladaèe
Pomocí dálkového ovladaèe lze zapojit kteroukoliv funkci pøístroje.
1 Dálkov¥ ovladaè pøipojte správnì do zásuvky pøístroje p/LINE OUT.
2 Pøipojte správnì sluchátka do zásuvky na dálkovém ovladaèi.
3 Podr|íte-li 2; na dálkovém ovladaèi stisknuté 2 vteøiny, zapnete pøístroj a

zapojíte reprodukci.
➜ spustí se pfiehrávání a u zvukového disku CD se zobrazí èíslo stopy. V
pfiípadì diskù CD se soubory MP3/WMA bude zobrazen název souboru.

OBSLUHA PØEHRÁVAÈE CD A O¤ETØOVÁNÍ CD, p

• Nikdy se nedot¥kejte optiky A pøehrávaèe CD.
• Chraòte pøehrávaè CD, napájecí èlánky a CD pøed

vlhkostí, de∂tìm, pískem a pøíli∂n¥m teplem(jaké je
napøíklad v blízkosti tepeln¥ch zdrojù nebo na místì 
vystaveném pøímému sluneènímu záøení).

• Pøehrávaè CD èistìte mírnì navlhèen¥m hadøíkem, kter¥ nepou∂tí chloupky.
Nikdy nepou|ívejte |ádné 
chemické èistící prostøedky, proto|e mohou mít korozívní úèinky.

• CD èistìte hadøíkem, kter¥ nepou∂tí chloupky a to v|dy jen tahy od støedu
desky smìrem k jejímu okraji. Jak¥koliv chemick¥ èistící prostøedek po∂kozuje
desku! Na CD nikdy nic nepi∂te a nic na ne nenalepujte.

• Pøi náhlém pøechodu z velmi studeného do velmi teplého prostøedí se mù|e
èoèka opotit. Pøehrávaè CD v tomto pøípadì nefunguje. Ponechejte pøehrávaè
CD na teplém místì a vyèkejte a| se vlhkost odpaøí.

• Pou|ívání mobilního telefonu v blízkosti pøehrávaèe CD mù|e zpùsobit poruchy
ve funkci pøístroje.

• Dbejte, aby pøístroj nespadl, proto|e by se mohl po∂kodit.

Sluchátka HE570, LINE OUT
• Dálkov¥ ovladaè zasuòte do v¥stupu pøehrávaèe

p/LINE OUT a sluchátka pøipojte k dálkovému
ovladaèi.

• Pomocí v¥stupu p/LINE OUT lze pøipojit pøehrávaè k
systému HiFi (audio kabelem) nebo k autorádiu
(adapterovou kazetou nebo audio kabelem). Regulátor zvuku na pøehrávaèi je
nutné v obou pøípadech nastavit do pozice 22.

INFORMACE O APLIKACÍCH MP3/ WMA

Hudební soubory MP3/ WMA
MP3 (MPEG Audio Layer 3) a WMA (Windows Media Audio) je technologie vyvin-
utá na komprimaci hudebních materiálù, která podstatnì sni|uje mno|ství digitál-
ní údajù na audio CD, pøi∂em| zachovává kvalitu zvuku originální CD. Pomocí
MP3/ WMA lze napøíklad na jedinou CD-ROM poøídit 10 hodinov¥ hudební záz-
nam v témìø stejné kvalitì jako na CD.

Odkud získáte hudební soubory
Buì si stáhnete povolené hudební soubory MP3 z Internetu na pevn¥ disk Va∂eho
po∂íta∂e nebo si je vyrobíte z vlastní audio CD. Pro tuto mo|nost vlo|te do driveru
CD-ROM-u po∂íta∂e 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, a 96 kb/s pro soubory WMA.

Jak lze sestavit soubory MP3/ WMA na CD-ROM-u
Hudební soubory ulo|ené v poèítaèi vypalte pou|itím zapisovací jednotky diskù CD
na disk CDR nebo CDRW. Dal∂í informace o vytvofiení vlastních diskù CD se
soubory MP3 naleznete na pfiibaleném disku CD-ROM EXPANIUM (obsahuje bez-
platn¥ software MUSICMATCH Jukebox).

U|iteèn¥ tip:

– Dbejte, aby soubory MP3 byly zakon∂eny na .mp3 a WMA byly zakon∂eny na
.wma.

– Maximální po∂et hudebních souborù a alb je pøibli|nì 500
– Podrobnìj∂í informace o vytváfiení hudebních souborù naleznete v bezplatném

softwaru MUSICMATCH Jukebox, kter¥ je k dispozici na pfiibaleném disku
CD-ROM.

– Ujistìte se, zda nejsou soubory WMA chránìny.

Windows Media Audio® je registrovanou obchodní známkou spole∂nosti
Microsoft.
MUSICMATCH Jukebox® je registrovanou obchodní známkou spole∂nosti
Musicmatch Inc.

Jednotlivé ochranné zna∂ky tvoøí vlastnictví pøíslu∂n¥ch majitelù.



NABÍJENÍ AKUMULÁTOROVÉ JEDNOTKY ECO-PLUS NIMH V PØÍSTROJI

Nabíjení je mo|né pouze pro ty pøehrávaèe, ke kter¥m patøí akumulátorová 
jednotka ECO-PLUS NiMH AY3365.
1 Vlo|te akumulátorovou napájecí baterii ECO-PLUS NiMH typu AY3365.

2 Sí†ov¥ adapter zasuòte nejprve do pøípoje 4.5V DC pøehrávaèe, potom do zásu-
vky.
➜ Krátce se zobrazí vzkaz Charging, poté bliká.

• Napájení je ukonèeno zapojí-li se reprodukce, ale nejpozdìji po uplynutí 
7 hodin.

3 Jakmile se napájení ukonèí, na displeji se zobrazí oznaèení a vzkaz Batt
full.

U|iteèn¥ tip:
– Bìhem nabíjení se akumulátorová baterie obyèejnì zahøeje.
– Zahøeje-li se akumulátorová jednotka pøíli∂, nabíjení se asi na 30 minut

pøeru∂í.
– Aby bylo nabíjení v pøístroji v|dy úspì∂né, pøesvìdète se, zda jsou pøípoje èisté.
– Pou|ít lze pouze akumulátorovou jednotku ECO-PLUS NiMH typu AY3365.

U|ivatelská pøíruèka
• \ivotnost akumulátorové baterie se sni|uje, nabíjíte-li ji ve stavu úplného nebo

polovièního nabití. Proto doporuèujeme pou|ívat akumulátorovou napájecí
baterii ECO-PLUS NiMH  a| se úplnì vybije a pouze potom ji znovu nabíjejte.

• Dbejte, aby se akumulátorová baterie nedostala do styku s kovov¥m  pøed-
mìtem a aby nedo∂lo k elektrickému zkratu.

• Vyèerpá-li se akumulátorová baterie krátce po nabití, vypr∂ela její |ivotnost.

NAPÁJECÍ ÈLÁNKY
(dodávané s pøístrojem nebo je lze zakoupit)

Pro tento pøístroj pou|ívejte následující typy monoèlánkù:
◆ standardní napájecí èlánky typ LR6, UM3 nebo AA, nebo
◆ alkalické monoèlánky typ LR6, UM3 nebo AA (pokud mo|no Philips).
• PHILIPS akumulátorové baterie typu AY3365 

U|iteèn¥ tip:
– Nedoporuèujeme pou|ívat souèasnì staré a nové napájecí

èlánky, resp.
– Jsou-li napájecí èlánky vyèerpané nebo nebudete-li

pøístroj del∂í dobu pou|ívat, vyjmìte napájecí èlánky v
poøadí podle obrázku ( 1, 2,3).

◆ Pouze pøi pou|ití prostoru pro napájecí èlánky

Vlo|ení napájecích èlánkù
1 Stisknutím tlaèítka ••ç•• otevøte prostor pro CD.
2 Otevfiete prostor pro baterie (uvnitfi pfiehrávaèe diskù CD) a vlo|te 2 dobíjecí baterie

PHILIPS typu AY3365.

Signalizace stavu nabití napájecích èlánkù
Pøibli|nou úroveò nabití baterií ukazuje displej na dálkovém ovladaèi.

Napájecí èlánky jsou úplnì nabité

Napájecí èlánky jsou nabité ze dvou tøetin

Napájecí èlánky jsou nabité z jedné tøetiny

Baterie je slabá nebo úplnì vybitá. Je-li baterie slabá, bliká oznaèení a
nìkolikrát se ozve zvukov¥ signál.

Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou|ití vlo|te do urèen¥ch
nádob na odpadky.

POU\ITÍ EXTERNÍHO PROSTORU PRO NAPÁJECÍ ÈLÁNKY
(AA monoèlánky nepatøí k pøíslu∂enstvi)

Externí prostor pro napájecí èlánky poskytuje následu-
jící mo|nosti:
• souèasn¥m pou|itím úplnì nabit¥ch akumulátorù a

alkalick¥ch monoèlánkù typu AA se prodlu|uje doba
mo|né reprodukce.

• pohodlnì umo|òuje napájení i v pøípadì, kdy je aku-
mulátor u| slab¥. Staèí vlo|it 2 monoèlánky typu AA
a napájet pøístroj z tohoto zdroje.

1 Stisknutím PUSH/OPEN otevøte prostor pro napájecí èlánky a podle oznaèení
sejmìte víko.

2 Vlo|te 2 alkalické monoèlánky typu AA/ LR6/ UM3 se správnou polaritou a
nasuòte zpìt víko prostoru pro napájecí èlánky.

3 Prostor pro napájecí èlánky pøipojte do zásuvky pøístroje EXT BATT.

U|iteèn¥ tip:

– Pou|íváte-li externí prostor pro napájecí èlánky, dbejte, aby pøehrávaè nebyl
vystaven úderùm, otøesùm a aby se prostor pro napájecí èlánky nevych¥lil,
nepøevrátil. Rychl¥m posunem mù|e dojít k po∂kození pøípoje externího pros-
toru pro napájecí èlánky, co| mù|e b¥t i nebezpeèné.  

– V tomto pøehrávaèi je vbudována taková mechanika, která prodlu|uje |ivotnost
napájecích èlánkù tím, |e mìní poèet obrátek motoru. V okam|iku zmìny poètu
obrátek je zvuk motoru hlasitìj∂í. Pùsobí-li to na Vás ru∂ivì, napájejte motor
pomocí adapteru AC. Poèet obrátek motoru je v pøípadì pou|ití adapteru AC
stál¥.

SÍ†OV‡ ADAPTÉR/ V¤EOBECNÉ INFORMACE
(dodávan¥ s pøístrojem nebo jej lze zakoupit)

Nejvy∂∂í kvality pfiehrávání dosáhnete pfiipojením pfiístro-
je k síÈovému napájení. Pou|ívejte v¥hradnì sí†ov¥ adap-
tér typu AY3170 (4,5 V/300 mA stejnosmìrn¥ proud,
støední v¥vod kladn¥ pól). Pou|ití jiného v¥robku mù|e
zpùsobit po∂kození pøístroje.
1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti odpovídá údajùm na adaptéru.

2 Zasuòte zástrèku sí†ového adaptéru na vstup pøehrávaèe 4.5V DC a do zásuvky.

U|iteèn¥ tip: Nepou|íváte-li adaptér, v|dy ho odpojte.

Délka pøehrávání baterie
Prùmìrná doba pfiehrávání pfii pou|ití 2 alkalick¥ch baterií typu AA a (nebo) dobí-
jecích baterií typu AY3365 (za normálních podmínek):

Audio CD MP3/ WMA FM Tuner
2 alkalické bat. AA + Ni-MH 65h 102h 108h
2 alkalické bat. AA, re|im úspory energie 46h 70h 73h
2 bat. Ni-MH, re|im úspory energie 20h 30h 30h



REPRODUKCE DESKY

Pomocí tohoto pøístroje lze reprodukovat následující typy desek:
– v∂echny audio CD s programem
– v∂echny finalizované audio CDR a CDRW
– WMA/MP3-CD (CD-ROM se soubory WMA/MP3)
1 Posunutím ∂oupátka ••ç•• otevøte prostor pro

CD.

2 Vlo|te desku etiketou smìrem nahoru tak, |e opatrnì pøitisknete støed desky,
aby dobøe pøilehla. Stiskem smìrem dolù prostor zavøete.

3 Stisknutím 2; zapojte reprodukci.
➜ Nápis "Reading CD" se zobrazí. Reprodukce se

zapojí. Se zobrazí typ skladby (CD nebo
MP3/WMA), poøadové èíslo právì reprodukované
skladby a doba od zaèátku reprodukce. 
V pøípadì skladby typu MP3 se na displeji zobrazí
i poøadové èíslo alba a dvakrát probìhne i název souboru.

4 Pøehrávání pøeru∂íte krátk¥m stisknutím tlaèítka 2;.
➜ âas, kdy do∂lo k pøeru∂ení pøehrávání, bude blikat.

5 Chcete-li u diskù se soubory MP3/WMA pøehrávání
obnovit, stisknìte opìt krátce tlaèítko 2;.
➜ Na displeji se zobrazí vybran¥ re|im zobrazení

nebo [Filename]

6 Chcete-li pøehrávání zastavit, stisknìte tlaèítko 2; a
podr|te je stisknuté po dobu 2-3 sekund.
➜ Se zobrazí celkov¥ poèet skladeb na desce, typy

skladeb (CD, MP3, WMA), poèet alb na
MP3/WMA-CD a celková doba reprodukce (pouze
pro audio desku).

REPRODUKCE DESKY

7 Jestli|e chcete pøehrávaè diskù CD vypnout, stisknìte
tlaèítko  2; a podr|te je stisknuté po dobu 2-3 sekund.

8 Desku vyjmìte tak, |e ji uchopíte za okraje, pøes
otvor uprostøed opatrnì stisknete dr|ák a desku pøit-
om zdvíháte smìrem nahoru.

U|iteèn¥ tip:
– Po stisknutí 2; zaène reprodukce skladby typu MP3 pouze a| po uplynutí

krátkého èasu.

– Ve v¥chozím nastavení zaène pøehrávání pøesnì v bodì, kde bylo naposled
pfieru∂eno.

– Není-li na záznamovou CD (CD-R) nebo na pøepisovatelnou CD (CD-RW) záznam
poøízen správnì, na displeji se zobrazí vzkaz Unfinalized CD, kter¥ zna-
mená, |e CD není finalizovaná. V tomto pøípadì finalizujte záznam na nahrávaèi
CD funkcí FINALIZE.

– V pøípadì pøepisovateln¥ch CD se záznam zapojí 3-5 vteøin po stisknutí 
tlaèítka 2;.

– Otevøete-li prostor pro CD, reprodukce bude ukonèena.

– Pfii pozastaveném pøehrávání disku CD bude na displeji blikat hodnota
uplynulého èasu.

0

HLASITOST, DBB,  BEEP

HLASITOST
Seøízení hlasitosti
• Hlasitost se seøíídí ovladaèem VVOOLLUUMMEE  ++//––

(smìrem nahoru nebo dolù).

DBB
Zv¥raznìní basov¥ch tónù (pouze na dálkovém ovladaèi)
1 Stisknìte jednou nebo nìkolikrát DBB a zvolte |ádanou úroveò zv¥raznìní

basov¥ch tónù:

➜ zapojení støedního zv¥raznìní basov¥ch
tónù.

➜ zapojení silného zv¥raznìní basov¥ch
tónù.

2 Opìtovn¥m stisknutím DBB vypnete funkci zv¥raznìní basov¥ch tónù.

➜ nebo zmizí.

BEEP
Zvuková zpìtná vazba (pouze na dálkovém ovladaèi)
Funkce zvukové zpìtné vazby znamená, |e po stisku
kteréhokoliv tlaèítka na pøístroji je sly∂et krátk¥ zvukov¥
signál. Dále, je-li pøístroj pøechodnì vypnut¥ nebo jsou-li
napájecí èlánky u| slabé, rovnì| je èas od èasu sly∂et
krátk¥ zvukov¥ signál.
1 Podr|íte-li DBB 2 vteøiny stisknuté, zapnete tím nebo vypnete funkci zvukové

zpìtné vazby:
➜ Na displeji se zobrazí nápis Beep on: Zvukov¥ signál je zapojen¥.
➜ Na displeji se zobrazí nápis Beep off: Zvukov¥ signál je vypnut¥.

VOLBA SKLADBY A JEJÍ VYHLEDÁNÍ

Volba a hledání na v∂ech deskách
Volba skladby bìhem reprodukce
• Stisknìte ∞ nebo § krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a

postoupíte na zaèátek právì reprodukované, pøedcházející
nebo následující skladby.
➜ Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou.

Hledání èásti skladby bìhem reprodukce
1 Podr|íte-li ∞ nebo § stisknuté, máte mo|nost vyhledat èást skladby 

smìrem dozadu nebo dopøedu.
➜ Zapojí se hledání a reprodukce pokraèuje tlumenì. V pøípadì CD audio

skladeb se hledání po 2 vteøinách zrychlí.

2 Jakmile najdete hledanou èást skladby, tlaèítko uvolnìte.
➜ Reprodukce pokraèuje obvykl¥m zpùsobem.

U|iteèn¥ tip: V re|imu a bìhem reprodukce oblíben¥ch skladeb lze
hledat pouze v rámci právì reprodukované skladby.

Volba na MP3-CD
Volba alba bìhem reprodukce
• Stisknìte ALBUM + / – krátce jedenkrát nebo nìkolikrát

a postoupíte na zaèátek první skladby právì reproduko-
vaného, pøedcházejícího nebo následujícího alba.
➜ Reprodukce pokraèuje prvou skladbou zvoleného alba.

Volba skladby bìhem reprodukce

1 Podr|íte-li ALBUM + / – stisknuté, budete moci rychle postoupit na pøed-
cházející nebo následující skladbu typu MP3.
➜ Zapojí se pøeskakování skladeb, po 2 vteøinách se pøeskakování zrychlí.

2 Jakmile najdete hledanou skladbu, tlaèítko uvolnìte.
➜ Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou.

U|iteèn¥ tip: Pøejete-li si postoupit z jedné skladby na druhou pomalu,
stisknìte ∞ nebo §.



VOLBA ZPÙSOBU REPRODUKCE – MODE
(pouze na dálkovém ovladaèi)

1 Stisknete-li bûhem reprodukce nûkolikrát MODE, budete moci volit nûkterou z
následujících mo|ností:
– Náhodné pfiehrávání alba - jedenkrát (pouze disky se soubory

MP3/WMA)

– Náhodné pfiehrávání v∂ech stop disku -
jedenkrát (MP3/WMA/CDDA)

– Náhodné pfiehrávání alba - opakovanì
(MP3/WMA)

– Náhodné pfiehrávání v∂ech stop disku - opakovanì
(MP3/WMA/CDDA)

– opakování jedné stopy ( MP3/WMA/CDDA)

– opakování alba (MP3/WMA)

– opakování v∂ech stop ( MP3/WMA/CDDA)

2 Zvolen¥ zpùsob reprodukce se zapojí za 2 vteøiny.

3 Pøejete-li si vrátit se k obvyklému zpùsobu reprodukce, stisknûte nûkolikrát
MODE, a| z displeje zmizí oznaèení a .

INFORMACE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI
(pouze pro skladby MP3/ WMA)

• Stisknìte tlaèítko bìhem reprodukce MODE a podr|te je stisknuté po dobu 3
sekund, a potom stisknìte MODE krátce jedenkrát nebo nìkolikrát budete
moci volit nìkterou z následujících mo|ností:
– Filename: název souboru, kter¥ obsahuje skladbu,
– Album: název pofiadaãe obsahujícího album,
– Title: název skladby (je-li taková informace ID3 tag),
– Artist: jméno interpreta (je-li taková informace ID3 tag),
– typ skladby a doba od zaãátku reprodukce.
– Playtime: uplynulá doba pfiehrávání, èíslo alba a èíslo stopy.

U|iteèn¥ tip:

ID3 tag je souãástí souboru MP3/ WMA a obsahuje rùzné informace o skladbû,
jako napfiíklad název skladby nebo jméno interpreta. Pfied zhotovením MP3/ WMA-
CD sestavte pomocí softwaru na kódování formátu MP3/ WMA informace ID3
tag.

PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB
(pouze na dálkovém ovladaèi)

Do programu lze ulo|it 50 skladeb. Ka|dou skladbu ze do
programu ulo|it i nìkolikrát.
1 Bìhem pøeru∂ení reprodukce zvolte tlaèítkem

∞ nebo §.

2 Stisknutím tlaèítka PROG ji ulo|te do pamìti.
➜ Nápis PROG se rozsvítí a na displeji se zobrazí poøadové èíslo naprogramované
skladby, oznaèení P a údaj, kolik skladeb bylo ji| ulo|eno do pamìti.

3 V¥∂e popsan¥m zpùsobem volte dal∂í skladby a ukládejte je do pamìti.

4 Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci zvolen¥ch skladeb. Pfiehrávání pro-
gramu spustíte stisknutím tlaèítka 2;.
➜ Zobrazí se nápis PROG a reprodukce se zapojí.

Zobrazí se indikace PROG.

Vymazání programu
1 V pfiípadì nutnosti zastavte pfiehrávání stisknutím

tlaèítka 2; a jeho pfiidr|ením po dobu 2-3 sekund.

2 Program vyma|ete stisknutím tlaèítka 2; po dobu 2-
3 sekund.
Jedenkrát se zobrazí hlá∂ení  Cleared (vymazáno).

U|iteèn¥ tip:

Program bude vymazán i v pøípadì v¥padku napìtí nebo otevøete-li víko pøehrá-
vaèe CD nebo  vypne-li se pøístroj automaticky. Pokusíte-li se naprogramovat více
ne| 50 skladeb, na displeji se zobrazí nápis  Prog full.

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

Standardní pøenosné pøehrávaèe CD èastokrát pøi úderu nebo otøesu pøeskoèí 
jednotlivé èásti skladby CD. Tento pøístroj má v∂ak takovou funkci, ELECTRONIC
SKIP PROTECTION (ESP), která i v pøípadì mírn¥ch otøesù zaji∂†uje bezporuchovou
reprodukci. Pøi pøíli∂ siln¥ch otøesech v∂ak ani ESP není schopna zabránit 
v¥padkùm zvuku. A není také schopna zabránit ∂kodám, které zpùsobí pád
pøístroje z v¥∂ky!

• Aby byla zaji∂tìna optimální reprodukce a maximálnì vyu|ita |ivotnost napá-
jecích èlánkù, zapojí se funkce ESP automaticky pouze v pøípadì, kdy pøístroj
vnímá otøesy.

1 ➜ Není oznaèení :
Pøehrávaè je napájen z adapteru AC. Funkce ESP je vypnuta. Takto lze
dosáhnout optimálního ozvuèení.
–  jakmile ustanou vibrace pfiehrávaèe, dojde k aktivaci re|imu úspory
energie.

2 ➜ :
provoz zaji∂†uje napájení z monoèlánku, kdy pøístroj vnímá otøesy. ESP je
zapojeno.

3 ➜ OOPs:
Uplynula maximální doba ESP. Reprodukce je pøeru∂ena, ale bude
pokraèovat, jakmile pøehrávaè pøestane vnímat otøesy.

840 SEC MAGIC ESP
Prùmìrná doba pfiehrávání pfii aktivované funkci ochrany proti
pfieskakování ESP:

840s WMA (64 kb/s, ekvivalent a| 3 stop)
420s MP3 (128 kb/s, ekvivalent a| 3 stop)
180s Audio CD



FM TUNER

Ukládání rozhlasov¥ch stanic do pamìti
Mù|ete ulo|it a| 30 rozhlasov¥ch stanic. Vyberte èíslo
pfiedvolby 1-30.
1 Nalaìte po|adovanou rozhlasovou stanici a krátce

stisknìte tlaèítko PROG.

2 Pfiedvolbu potvrìte stisknutím tlaèítka PROG (na dis-
pleji bliká hlá∂ení PROG ).
➜ zobrazí se hlá∂ení PROG, frekvence FM a èíslo
pfiedvolby ulo|ené stanice.

3 Obdobn¥m zpùsobem ulo|te v∂echny po|adované
stanice.

U|iteèn¥ tip:
Ulo|ené stanice rozpoznáte podle èísla pfiedvolby.

Naladìní ulo|ené rozhlasové stanice
1 Opakovan¥m stisknutím tlaèítka ALBUM + / -

vyberte èíslo pfiedvolby po|adované rozhlasové stan-
ice.
➜ Spustí se pfiehrávání rádia. Zobrazí se frekvence

FM a èíslo pfiedvolby (P1-30) ulo|ené stanice.

FM TUNER

Vypnutí nebo zapnutí rádia
•   Chcete-li rádio zapnout nebo vypnout, stisknìte jedenkrát

nebo vícekrát tlaèítko FM/ .
➜ Na displeji se krátce zobrazí pfiíslu∂né hlá∂ení Radio

on (rádio zap.) nebo Radio off (rádio vyp.).

K automatickému nebo ruènímu naladìní stanice FM pou|ijte
dálkov¥ ovladaè nebo nastavovací prvky jednotky.

Automatické ladìní rozhlasov¥ch stanic
1 Stisknìte tlaèítko ∞ nebo § a podr|te je stisknuté po

dobu alespoÀ 2 sekund.
➜ Na displeji se krátce zobrazí hlá∂ení Searching (vyh-

ledávání). Rádio naladí stanici s dostateènou intenzi-
tou signálu a spustí se pfiehrávání. Zobrazí se
frekvence signálu FM.

2 Opakujte vyhledávání dokud nenaleznete po|adovanou rozhlasovou stanici.

Ruèní ladìní rozhlasov¥ch stanic
1 Dr|te stisknuté tlaèítko ∞ nebo § .

2 Jakmile se pfiiblí|íte k po|adované frekvenci, uvolnìte
tlaèítko ∞ nebo § a pokraèujte dal∂ími krátk¥mi
stisknutími tlaèítka ∞ nebo §.

3 Opakovan¥mi krátk¥mi stisknutími tlaèítka ∞ nebo § nalaìte po|adovanou
frekvenci.
➜ Spustí se pfiehrávání rádia. Zobrazí se frekvence signálu FM.

• Chcete-li pfiepnout z pfiehrávání rádia na pfiehrávání diskù CD, stisknìte tlaèítko 2;.
• Rádio vypnete stisknutím tlaèítka .

U|iteèn¥ tip:

– Zlep∂ení pfiíjmu: Kabel sluchátek slou|í jako anténa FM. V pfiípadì nutnosti
mù|ete pfiíjem optimalizovat zmìnou polohy kabelu.

– Otevfiení dvífiek za úèelem v¥mìny disku CD neovlivní èinnost tuneru.

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.

UZAMKNE

Pøejete-li si zablokovat funkce v∂ech tlaèítek, nastavte
spínaè do pozice LOCK. Stisknutí kteréhokoliv tlaèítka
zùstane bez úèinku. Tato funkce je u|iteèná napø. 
v pøípadì, kdy pøístroj pøená∂íte v ta∂ce. Zapojíte-li
funkci LOCK, vyhnete se tomu, aby se proti Va∂í vùli
zapojila nìkterá funkce.
1 Pøejete-li si zapojit funkci LOCK, nastavte spínaè do pozice LOCK.

➜ V∂echny funkce tlaèítek budou blokovány. Po stisknutí kteréhokoliv tlaèítka se
na displeji zobrazí vzkaz Hold. zobrazí se hlá∂ení Hold pouze po stisknutí tlaèítka
2;.

2 Pøejete-li si funkci LOCK vypnout, nastavte spínaè do pozice OFF nebo
UNLOCK.

ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD

UPOZORNÌNÍ: V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami opravit pøístroj, proto|e
v tomto pøípadì ztratíte právo na záruku. V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne|
odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch bodù. Jestli|e
se Vám problém, na základì námi navrhovaného nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na
prodejnu nebo na servis.

Pøehrávaè CD se nezapne nebo pøehrávka nezaène
• Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie, zda jsou správnì ulo|ené a zda jsou

kontaktní body èisté. 
• Mohla se uvolnit pøípojka k adaptéru. Zkontrolujte ji.

Zobrazí se Please insert CD

• Zkontrolujte, zda je CD èisté a správnì ulo|ené (nálepkou navrch).
• Jestli|e se zaml|ila èoèka, nechte ji chvilku vyschnout.

Zobrazí se Unfinalized CD

• CD-RW (CD-R) nebylo správnì nahráno. Na záznamníku CD pou|ijte FINALIZE.

Zobrazí se Hold, a/nebo pøístroj nereaguje na ovladaèe
• Je-li funkce LOCK (podr|et) zapnutá, vypnìte ji.
• Elektrostatick¥ náboj. Na pár vteøin odpojte napájení nebo z pøístroje vyjmìte

baterie.

Na CD pøeskakují stopy
• CD je po∂kozené nebo zneèistìné. CD vymìòte nebo vyèistìte.

• Je zapnut¥ re|im , nebo PROG. Pøíslu∂n¥ re|im vypnìte.

Pøístroj je nìm¥ nebo je zvuk nekvalitní.
• Je zapnutá pauza. Stisknìte 2;.
• Spoje jsou uvolnìné, vadnì zapojené nebo zneèistìné. Zkontrolujte je a podle

potøeby vyèistìte.
• Není správnì seøízená hlasitost. Upravte ji.
• Pøístroj je v silném magnetickém poli. Zkontrolujte jeho polohu a spoje.

Umístìte jej mimo zapnuté mobilní telefony.



ČESKA REPUBLIKA
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 odjištění bezpečnos-
tních 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 kap-
kami vody.

DÙLE\ITÉ!
Bezpeèné poslouchání programu: lposlouchejte na
støední hlasitost. pou|ití sluchátek pøi nejvy∂∂ím nas-
tavení hlasitosti mù|e po∂kodit vá∂ sluch.

Bezpeèná doprava: nepou|ívejte sluchátka pøi øízení
auta nebo kola, proto|e mù|ete zpùsobit dopravní neho-
du.

UPOZORNĚNÍ
Budete-li používat a nastavovat ovládací
tlačítka, resp. vykonávat operace jinak než
je zde uvedeno, vystavíte se riziku ozáření
škodlivými paprsky, nebo může dojít k
jinému nebezpečnému případu.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství
vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.


