XR-M7
STEREOFONNÍ MIKROSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD-R MP3 A
S KONEKTOREM USB

PŘÍRUČKA UŽIVATELE
•
•

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho zapnutím a
nastavováním si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro
optimální využití všech jeho vlastností a funkcí.
Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje
upozorňuje uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na
některých dílech uvnitř jeho skříňky.
Symbol vykřičníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje
uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování
přístroje, uvedených v jeho doprovodné dokumentaci.
Upozornění
1. Nevyjímejte přístroj ze skříňky – riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky
přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo
opravu kontaktujte odborný servis.
2. Poškozený síťový kabel přístroje smí být opraven nebo vyměněn pouze k tomuto
oprávněným pracovníkem s odpovídající kvalifikací.
3. Přístroj instalujte podle místně platných předpisů.
4. Vyčerpané baterie nepatří do domovního odpadu - vyčerpané baterie zlikvidujte
podle místně platných předpisů.
Místo pro instalaci přístroje
• Přístroj instalujte na rovnou, pevnou plochu chráněnou před otřesy a vibracemi.
• Neumísťujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.
• Okolo přístroje ponechejte volný prostor nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje
– nejméně 10 cm nad a za přístrojem, nejméně 5 cm po jeho stranách. Je tak
odváděno teplo vznikající během jeho provozu.
• Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje.
Chraňte přístroj před vlhkem, prachem a před extrémními teplotami.
• Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou –
riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. V blízkosti přístroje
neukládejte nádoby obsahující jakékoliv kapaliny (nápoje, kosmetiku atd.).
• Neumísťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, na přístroj neumísťujte hořící
svíčky.
Napájení přístroje
• Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V / 50 Hz z elektrické
sítě.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat odpojte jej od elektrické sítě.
• Z důvodu bezpečnosti zajistěte trvalý přístup k použité síťové zásuvce.
Přehrávač DVD / CD používá laserový zářič o
malém výkonu. Nevyjímejte přehrávač ze skříňky,
nezapínejte přehrávač vyjmutý ze skříňky – po
odblokování ochran a zapnutí přehrávače riziko
trvalého poškození zraku.
Při běžném používání přehrávače podle pokynů
v návodu nepředstavuje přehrávač žádná rizika a
to ani pro jeho bezprostřední okolí.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU
Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o
likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při
pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem
zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na
sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a
elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku
potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla
vzniknout nesprávným zacházením s odpady.
Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů
surovin pro příští generace.
Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka
ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně,
ve které jste výrobek zakoupili.

VLASTNOSTI A FUNKCE PŘÍSTROJE
Přs ě

b
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•
•
•
•
•
•
•

přehrávač CD kompatibilní s CD audio a s CD-R/RW se záznamy souborů MP3 a
WMA;
digitální tuner řízený fázovým závěsem (PLL) umožňující snadné vyhledání
programů FM rozhlasu a jejich uložení do předvolby;
elegantní design, snadná instalace;
digitální displej pro informaci uživatele o aktuální funkci / nastavení přístroje;
dva reproduktory pro celkový výstupní výkon 8 W + 8 W efekt.
vstupní konektor USB umožňující po připojení paměťové komponenty USB
s rychlou vymazatelnou pamětí (jako např. USB disk, přehrávač MP3 atd.) přehrání
záznamů hudebních souborů ve formátech MP3 a nebo WMA;
zesilovač audio s ekvalizérem a se systémem pro zvýraznění basů v reprodukci.

OBSAH PŘEPRAVNÍHO KARTONU
V přepravním kartonu jsou uloženy:
• hlavní jednotka;
• 2 reproduktory;
• dálkový ovladač;
• návod k obsluze.
Pokud je v návodu uváděno výše neuvedené příslušenství jako jsou např. disky není
dodáváno s přístrojem a je nutno je k přístroji dokoupit.

POPIS PŘÍSTROJE
PŘEDNÍ PANEL

1. Tlačítko POWER ON/OFF pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do
pohotovostního režimu.
2. Přepínač CD/FM pro výběr zdroje signálu.
3. Tlačítko USB pro přepnutí přístroje na zpracování signálu z připojené komponenty
USB.
4. Tlačítko PLAY/PAUSE pro zahájení / přerušení přehrávání disku.
5. Tlačítko EJECT pro otevření / uzavření krytu slotu pro disk.
6. Kryt slotu pro disk.
7. Regulátor hlasitosti VOLUME.
8. Konektor USB pro př
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ZADNÍ PANEL

12. Konektory pro připojení reproduktorů.
13. Zásuvka pro uložení antény pro příjem FM rozhlasu.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Dálkový ovladač z příslušenství přístroje
je základním prostředkem uživatele pro
obsluhu jeho funkcí. Pozor na ztrátu /
poškození ovladače - některé funkce
přístroje
lze
obsluhovat
pouze
ovladačem.
Funkce tlačítek na ovladači jsou
uvedeny
v dalším
textu
návodu
v popisech obsluhy jednotlivých funkcí
přístroje. Tlačítka na ovladači se
stejným označením jako tlačítka na
hlavní jednotce mají s nimi shodnou
funkci.
Vložení baterií do ovladače
Před použitím ovladače vložte do
prostoru pro baterie na spodní straně
ovladače dvě baterie AAA - podle
možností upřednostněte pro jejich
významně vyšší kapacitu baterie
Alkaline. Při vkládání baterií do
ovladače pozor na jejich správnou
polaritu - je vyznačena v prostoru pro
baterie.
Doplňující informace
• Po významném snížení účinného
dosahu
ovladače
vyměňte
v ovladači obě baterie za nové.
• V ovladači nepoužívejte současně:
novou a částečně vyčerpanou
baterii popř. baterie různých typů a /
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•
•
•
•
•
•
•

nebo výrobců.
Chraňte ovladač před politím jakoukoliv kapalinou, údery, pády a nárazy. Na
ovladač nepokládejte těžké předměty - náhodným stlačením některého z tlačítek
možnost předčasného vyčerpání baterií v ovladači.
Pokud nebudete ovladač delší dobu používat vyjměte z něj obě baterie. Zabráníte
tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
Vyčerpané baterie neprodleně vyjměte z ovladače. Tyto baterie nepatří do
domovního odpadu – baterie zlikvidujte podle místně platných předpisů.
V případě kontaktu elektrolytu vytečeného z baterií s pokožkou popř. oděvem
neprodleně umyjte zasažené místo velkým přebytkem vody. Před vložením nových
baterií do ovladače důkladně vyčistěte prostor pro baterie.
Při použití ovladače nasměrujte ovladač na snímač přijímače dálkového ovládání
na předním panelu přístroje a potom stlačte tlačítko pro jeho požadovanou funkci.
V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem
pevné překážky. Účinnost dálkového ovládání může být snížena silným osvětlením
místnosti, kde je ovladač používán.
Nepoužívejte ovladač tohoto přístroje současně s ovladačem jiného přístroje (např.
televizoru).

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE
•
•

Přístroj instalujte podle pokynů uvedených v předcházejícím textu návodu.
Reproduktory instalujte symetricky k
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Tlačítka použijte pro přímý výběr skladby nebo souboru z přehrávaného disku. ČVslo
skladby / souboru vložte ve formátu dvojčíslí (např. pro výběr skladby č. 2 postupně
stlačte tlačítka 0 a 2, pro výběr skladby č. 16 použijte tlačítka 1 a 6).
Nastavení hlasitosti
Pro nastavení hlasitosti použijte regulátor VOLUME na hlavní jednotce nebo tlačítka
VOL +/- na ovladači.
Ukončení přehrávání disku
Pro ukončení přehrávání disku stlačte tlačítko STOP () - v žádném případě
neukončujte přehrávání disku vypnutím přístroje.
Stlačením tlačítka PLAY/PAUSE () bude zahájeno přehrávání disku od jeho
začátku.
Okamžité umlčení přístroje
Pro okamžité umlčení přístroje stlačte tlačítko MUTE. Obnovení původní hlasitosti
dalším stlačením tlačítka, pro zrušení umlčení přístroje a změnu nastavené hlasitosti
použijte tlačítka VOL +/-.
Vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku
Pro vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku vzad použijte tlačítko F.BWD
(), pro vyhledávání vpřed tlačítko F.FWD () - pro vyhledávání v záznamu vpřed.
Pro přepnutí na normální přehrávání stlačte tlačítko PLAY/PAUSE ().
Opakované přehrávání
Pro výběr požadovaného režimu opakovaného přehrávání opakovaně stlačte tlačítko
REPEAT. Je možný výběr opakovaného přehrávání aktuálně přehrávané skladby nebo
opakovaného přehrávání disku, dalším stlačením tlačítka REPEAT bude opakované
přehrávání zrušeno.
Použití tlačítka PROGRAM
Tlačítko je používáno pro sestavení programu pro přehrání skladeb z disku v pořadí
požadovaném uživatelem. Program může obsahovat až 20 skladeb.
Ukončete přehrávání disku a pokračujte podle následujících pokynů:
• Stlačte tlačítko PROGRAM – na displeji bude zobrazen údaj P01.
• Číslicovými tlačítky vyberte skladbu, kterou chcete vložit do programu, potvrďte
tlačítkem PROGRAM. Údaj na displeji bude změněn na P02.
• Opakováním uvedeného postupu vložte do programu další skladby (max. 20).
• Pro přehrání naprogramovaných skladeb stlačte tlačítko PLAY/PAUSE ().
• Přehráním poslední naprogramované skladby bude přehrávání ukončeno, pro
ukončení přehrávání před přehráním poslední skladby stlačte tlačítko STOP ().
• Výmaz programu dalším stlačením tlačítka STOP (), vyjmutím disku z přehrávače
nebo výběrem jiného zdroje signálu.
Přehrání disku náhodným výběrem přehrávaných skladeb
V průběhu přehrávání stlačte tlačítko RANDOM – skladby pro přehrávání budou
vybírány v náhodně zvoleném pořadí. Po jednom přehrání všech skladeb z disku bude
přehrávání ukončeno.
Tlačítka PREV () / NEXT ()
Tlačítka jsou používána pro přeskok na začátky předcházejících / následujících
skladeb (krátkým stlačováním).
Ekvalizér
Pro výběr požadovaného nastavení ekvalizéru opakovaně stlačte tlačítko EQ.
Tlačítko BASS/TREBLE
Tlačítko je používáno pro nastavení basů a výšek v reprodukci. Tlačením tlačítka
zobrazte na displeji údaj BASS nebo TREBLE (výšky), pro nastavení basů nebo výšek
potom použijte tlačítka VOL +/-.
Tlačítka SEEK +/Tlačítka jsou během příjmu rozhlasu používána pro ladění.
Tlačítko AUTO
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Během příjmu rozhlasu je tlačítko používáno pro automatické vyhledání vysílačů FM a
jejich uložení do předvolby.
Tlačítka CH +/Tlačítka použijte pro postupný výběr FM vysílačů z předvolby.
Tlačítko MO/ST
Tlačítko použijte pro přepnutí na monofonní popř. stereofonní příjem FM rozhlasu.
Uložení naladěného vysílače do předvolby
Pro uložení naladěného vysílače do předvolby stlačte tlačítko SAVE.
Použití tlačítka INFO
Opakovaným stlačováním tlačítka v průběhu přehrávání disku budou na obrazovce
postupně zobrazovány informace o nastavení přehrávače / přehrávaném disku.

POUŽITÍ USB ROZHRANÍ
•

Ke konektoru USB přístroje připojte paměťovou komponentu USB obsahující
záznamy, které chcete přehrát.
• Stlačte tlačítko CD/USB. Pokud je přístroj používán pro příjem FM rozhlasu je
nejdříve nutno stlačit tlačítko CD/FM – přístroj tak bude přepnut do režimu CD.
• V závislosti na objemu dat uložených v komponent USB může jejich vyhodnocení
vyžadovat čas delší než 1 minuta.
• Přístroj nepodporuje přímé připojení k PC – data (soubory pro přehrávání) je nutno
překopírovat z PC do paměti komponenty USB a po jejím připojení k přístroji
mohou být zpracovány obvody přístroje..
• Pokud používáte komponentu USB s externím napájením je nutno ji připojit
k používanému zdroji napájení. U komponent vybavených baterií (akumulátorem) je
před jejích připojením k přístroji nutno překontrolovat stav (nabití) akumulátoru /
baterie.
• U připojené komponenty USB překontrolujte, pro jaký systém souborů je
komponenta naformátována – přístroj není kompatibilní se systémem souborů
NTFS – připojená komponenta USB musí být naformátována pro systém souborů
FAT nebo FAT32.
Upozornění
Naformátováním komponenty USB budou z paměti komponenty vymazána všechna
v paměti komponenty uložená data. Z uvedeného důvodu je před zahájením
formátování externí komponenty USB nutno překontrolovat její obsah a důležité
soubory zálohovat na jiné médium.
Poznámka
V současné době je řadou výrobců za použití surovin, hard- a soft-ware různé kvality a
vlastností vyráběno velké množství paměťových komponent USB. Výrobce tohoto
přístroje nemůže z pochopitelných důvodů zajistit jejich vlastnosti pro příjem a výstup
dat a je možné, že některé externí komponenty USB některých výrobců nebude
s přístrojem možné používat.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK
•
•
•

Stáhněte nastavenou hlasitost a do zásuvky pro připojení sluchátek na hlavní
jednotce vložte konektor kabelu sluchátek.
Pokud jsou k přístroji připojena sluchátka nebude reproduktory přístroje vyzařován
žádný signál.
Nepoužívejte sluchátka s velkou nastavenou hlasitostí – dlouhodobým používáním
sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu.

PŘÍJEM FM ROZHLASU

•
•

Stlačením tlačítka CD/FM přepněte přístroj na příjem FM rozhlasu.
Pro ladění použijte tlačítka SEEK +/-.tlačítka CH +/- použijte pro postupný výběr
vysílačů z předvolby. Pro přímý výběr vysílačů z předvolby můžete rovněž použít
číslicová tlačítka – číslo paměťového místa vložte ve formátu.
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•
•
•

Krok ladění (změna kmitočtu jedním stlačením tlačítka SEEK) = 0,05 MHz
Pro automatické naprogramování vysílačů FM do předvolby stlačte u přístroje
v režimu FM tlačítko AUTO. Pro ukončení automatického programování předvolby
před jeho automatickým ukončením stlačte tlačítko STOP.().
Kapacita předvolby: 20 vysílačů. Vložením vysílače do paměťového místa s dřív e
uloženým vysílačem bude jeho původní obsah vymazán a bude nahrazen nově
vloženým vysílačem.
Pro ukončení příjmu rozhlasu stlačte tlačítko CD/FM, pro výběr požadovaného
režimu přehrávání potom použijte tlačítko CD/USB.

ZACHÁZENÍ S DISKY
•
•

Nedotýkejte se plochy disku, zejména strany bez potisku, která je nosičem
záznamu. Disky přenášejte držením za jejich hrany popř. za hranu a středový otvor
disku.
Disk přenášejte a vložte do zásuvky tak, aby strana disku s etiketou směřovala
nahoru.

Ukládání disků
• Neukládejte disky na místech s vysokými teplotami, prachem nebo vlhkostí.
• Po přehrání vraťte disk do jeho obalu, kde je chráněn před poškozením.
Čištění disků
• Disky občas otřete čistým suchým hadříkem neuvolňujícím vlákna. Při čištění
postupujte od středu disku přímo k jeho okraji – nikoliv kruhovými pohyby.
• Pro čištění disků nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla.
• Na disky nepište a nenalepujte štítky – pro označení disku použijte pro tento účel
vyráběný spec. fix s měkkým plstěným hrotem, kterým označte stranu disku
s etiketou.

Technické údaje
Napájení
Příkon
Přijímané kmitočty
Kmitočtový rozsah
Krok ladění
Vstupní impedance (anténa)

stříd. napětím 230 V / 50/60 Hz
30 W
87,5 – 108 MHz
20 Hz – 20 kHz +/- 3 dB
50 kHz (0,05 MHz)
75 ohmů

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.
Tento výrobek vyhovuje požadavkům směrnic ES 2006/95
(elektromagnetická slučitelnost a nízkonapěťová elektrická zařízení) a je
označen tímto logem.
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