Návod k obsluze

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD
PØEHRÁVAÈEM
SD-530

Symbol blesku
v trojúhelníku varuje
uivatele, e uvnitø
pøístroje se nachází
nebezpeèné napìtí.

UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDELI
NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT
PØÍSTROJE (ANI ZADNÍ). PØÍSTROJ
NEOTVÍREJTE, UVNITØ NEJSOU ÁDNÉ
DÍLY, KTERÉ BY UIVATEL MOHL SÁM
OPRAVIT. OPRAVU SVÌØTE
AUTORIZOVANÉMU SERVISU.

Symbol vykøièníku
v trojúhelníku vás
upozoròuje, e k pøístroji
jsou pøiloeny dùleité
instrukce k jeho obsluze.

VÝSTRAHA: NEVYSTAVUJTE TENTO PØÍSTROJ DETI ANI VLHKOSTI, HROZÍ
MONOST VZNIKU POÁRU NEBO ÚRAZU EL. PROUDEM. CHRAÒTE PØED ÚÈINKY
KAPAJÍCÍ A STØÍKAJÍCÍ VODY.
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VÝSTRAHA
VÝROBEK S LASEREM TØÍDY 1

Tento pøístroj obsahuje laserové zaøízení s nízkým výkonem.
PØI NESPRÁVNÉM POUITÍ OVLÁDACÍCH PRVKÙ, STEJNÌ JAKO
PØI PROVÁDÌNÍ JINÝCH POSTUPÙ, NE JSOU POPSÁNY
V TOMTO NÁVODU, MÙE DOJÍT K NEBEZPEÈNÉMU OZÁØENÍ.
POZOR: Neviditelné laserové záøení pøi sejmutí krytu. Chraòte se pøed
pøímým zásahem laserovým paprskem..
NEBEZPEÈÍ: Pøi odkrytování a odjitìní bezpeènostních spínaèù hrozí
nebezpeèí neviditelného laserového záøení.

UPOZORNÌNÍ
Pro zajitìní optimálního a bezpeèného provozu dodrujte prosím následující
pokyny.
NAPÁJENÍ
• Pøed pouitím zkontrolujte, zda
napìtí ve vaí místní elektrické síti
odpovídá napìtí uvedenému na
typovém títku na pøístroji.

UMÍSTÌNÍ
• Nepouívejte pøístroj na místech,
která jsou extrémnì horká, chladná,
praná nebo vlhká.
• Umístìte pøístroj na vodorovnou
hladkou podloku.
• Dbejte na to, aby byl pøístroj vdy
umístìn tak, aby mohl okolo
dostateènì proudit vzduch a byla
zajitìna dobrá ventilace,
nepøikrývejte jej ádnou látkou apod.,
ani jej nepokládejte na koberec.

KONDENZACE

• Ponecháte-li pøístroj ve vytápìné

•

BEZPEÈNOST
• Pøi pøipojování a odpojování síového
pøívodu ze zásuvky vdy uchopte
vidlici, nikdy netahejte za samotný
kabel. V opaèném pøípadì by mohlo
dojít k pokození síového pøívodu a
nebezpeèí úrazu.
• Pokud nebudete pøístroj delí dobu
pouívat, odpojte síový pøívod ze
zásuvky.

místnosti, kde je teplo a vyí
vlhkost vzduchu, mohou uvnitø CD
pøehrávaèe zkondenzovat kapky
vody.
Ne zapnete napájení, nechte
pøístroj stát 1 a 2 hodiny, a
vyschne, nebo vytápìjte místnost
postupnì.

V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí
být nejprve odpojena vidlice síového
pøívodu ze zásuvky.
Pokud se objeví jakékoli potíe, odpojte
síový pøívod od sítì
a obrate se na kvalifikované odborníky
v servisu.
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POPIS DÍLÙ A OVLÁDACÍCH PRVKÙ

1. Pøepínaè funkcí
(TAPE/RADIO/CD)
2. Regulátor hlasitosti (MIN/MAX)
3. Indikátor REPEAT  1/ALL
4. Indikátor FM STEREO
5. Indikátor programu
6. Sluchátkový konektor (PHONE)
7. LED displej
8. Tlaèítko opakování 1/All
9. Programování
10.Pøepínaè pásem
11. Regulátor ladìní
12.Stupnice
13.- Tlaèítko stop
14.r Tlaèítko PLAY/PAUSE
15.g Pøeskoèení vpøed/vyhledávání
16.t Pøeskoèení zpìt/vyhledávání

17. Dvíøka kazetového prostoru
18. Tlaèítka magnetofonu
c
RECORD (záznam)
a
PLAY (reprodukce)
y REWIND (pøevíjení zpìt)
h F.FWD (pøevíjení vpøed)
-z STOP/EJECT
11
PAUSE
19. Tlaèítko otvírání dvíøek CD
20. Dradlo
21. Bateriový prostor
22. Dvíøka CD prostoru
23. Anténa
24. Voliè napìtí (na zvl. obj.)
25. Síová pøívodka
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NAPÁJENÍ
NAPÁJENÍ ZE SÍTÌ
Pøed pouitím zkontrolujte, zda napìtí
v síti vaeho domovního rozvodu
odpovídá údajùm uvedeným na pøístroji.
POZOR
Abyste pøedeli nebezpeèí úrazu el.
proudem, nasmìrujte správnì nástrèku
do síové pøívodky na pøístroji. Vdy
nejprve pøipojte síový pøívod k pøístroji a
pak teprve zasuòte vidlici do zásuvky na
zdi.
POUITÍ BATERIÍ
Odpojte síový pøívod od síové
pøívodky na pøístroji. Je-li síový pøívod
pøipojen, je automaticky vypnuto
napájení z baterií.

Do síové pøívodky

Do zásuvky el. sítì

Jakmile poklesne úroveò hlasitosti
nebo zaène být zkreslený zvuk,
vymìòte vechny baterie za nové.

Dvíøka bateriového prostoru

Vlote osm baterií UM-1 (velikost D)

NASTAVENÍ ZVUKU
NASTAVENÍ HLASITOSTI

PØI NAHRÁVÁNÍ
Nastavení regulátoru VOLUME nijak
neovlivòuje nahrávaný signál.
PRO OSOBNÍ POSLECH
Pøipojte sluchátka (∅ 3,5 mm stereo mini
konektor) do konektoru PHONE. Pøipojením
sluchátek se automaticky odpojí reproduktory.
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POSLECH RÁDIA
1.Pøepnìte na RADIO

2.Zvolte pásmo

3.Nalaïte stanici

4.Nastavte hlasitost

PRO LEPÍ PØÍJEM

PO POSLECHU
Pøepnìte pøepínaè funkcí do polohy pro magnetofon TAPE.
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CD PØEHRÁVAÈ
1.Pøepnìte na CD.

2. Otevøete drák disku stisknutím tlaèítka
pro otevøení CD prostoru.

3. Vlote disk tak, aby strana
se títkem byla nahoøe.

4. Zavøete drák s diskem. Disk se bude otáèet
a v okénku displeje se zobrazí celkový poèet
skladeb.

5. Stisknìte tlaèítko r PLAY/PAUSE.
Rozsvítí se indikátor reprodukce/
pauzy.

PØERUENÍ REPRODUKCE
Stisknìte tlaèítko r PLAY/PAUSE a indikátor
reprodukce/pauzy zaène blikat. Chcete-li
reprodukci obnovit, stisknìte tlaèítko r PLAY/
PAUSE znovu a indikátor se vypne.

ZASTAVENÍ REPRODUKCE
Stisknìte tlaèítko STOP.

PØESKOÈENÍ NA ZAÈÁTEK SKLADBY
Stisknìte jedno z tlaèítek pøeskakování g/t
podle poadovaného smìru.
Reprodukce se obnoví od zvolené skladby.
Kdy stisknete tlaèítko t jednou bìhem
reprodukce, zahájí se pøehrávání opìt od zaèátku.
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OPAKOVANÁ REPRODUKCE
Tato funkce umoòuje opakované pøehrávání jedné skladby nebo vech skladeb
na disku.
OPAKOVÁNÍ JEDNÉ SKLADY NEBO CELÉHO DISKU
Stisknìte tlaèítko REPEAT, aby se rozsvítil indikátor REPEAT 1/ALL.

ZRUENÍ OPAKOVANÉ REPRODUKCE
Tisknìte opakovanì tlaèítko REPEAT, a vechny indikátory REPEAT zhasnou.

PROGRAMOVANÁ REPRODUKCE
Díky programované reprodukci mùete pøehrávat poadované skladby na disku v poadovaném
poøadí.
Lze naprogramovat a 16 skladeb.
1. Nastavte pøepínaè funkcí do polohy CD.
2. Stisknìte tlaèítko programování. Indikátor programování bude blikat a na displeji se zobrazí Pr.
3. Tisknutím tlaèítka pøeskakování zvolte èíslo poadované skladby. Toto èíslo skladby se zobrazí na
displeji.
4. Stisknìte opìt tlaèítko programování, abyste programování ukonèili.
5. Opakujte kroky 2, 3 a 4 a naprogramujete vechny poadované skladby (a 16 skladeb).
6. Stisknìte tlaèítko PLAY/PAUSE a pøehrávání naprogramovaných skladeb se zahájí.
POZNÁMKA: Programování lze provádìt pouze tehdy, kdy je pøehrávaè v reimu stop.
Kontrola naprogramování
Tisknìte tlaèítko programování, budou se postupnì objevovat èísla naprogramovaných skladeb.
Chcete-li vymazat naprogramovanou pamì, stisknìte jednou tlaèítko STOP, displej pak ukáe
celkový poèet skladeb.
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