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UPOZORNĚNÍ 

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. 

 

 

 

 

ZDROJ NAPĚTÍ 

• Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz. 

• Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, 

dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě. 

 

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE 

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní 
opatření: 
1. Přečtěte si všechny pokyny. 
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot. 
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu 
přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo 
elektrickou nebo mechanickou úpravu. 
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do 
jiné kapaliny. 
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo 
čištěním. 
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu. 
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození 
přístroje. 
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob. 
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen. 
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí. 
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může 
vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály. 
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici 
OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky. 
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen. 
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech. 
15. Uschovejte tyto instrukce. 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Model: SR 4351 

Napájení: 230 V~, 50 Hz 

Spotřeba: 12W 

Ochranná třída: II 

Baterie: 6x 1.5 V, Type UM2/ R14 

Čistá váha: 1.18 kg 

Frekvenční rozsah UKW/FM 88,0 ~ 108 MHz 

 
 
 
 
 
 



POPIS ZAŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

1 Teleskopická anténa 
2 rukojeť 
3. místo na CD 
4. radiová stupnice 
5. TUNING ladění 
6 Tlačítko pro otevření CD přihrádky (OPEN) 
7 Tlačítko (Play / Pause) 
8 LED displej 
9. FM ST. kontrolka 
10 Kontrolka PLAY / PAUSE (Přehrát / Pozastavit) 
11 Tlačítko NEXT (vyhledávání) 
12. Tlačítko RANDOM (náhodné přehrávání) 
13 Tlačítko PROGRAM (paměť) 
14 Tlačítko REPEAT (opakování) 
15 BACK (zpětné vyhledávání) 
16 Kontrolka PROG. (paměť) 
17 Indikátor REPEAT (opakování) 
18 POWER kontrolka provozu 
19 Tlačítko STOP 
20 VOLUME (hlasitost) 
21 FUNKCE Přepínač funkcí (OFF / CD / AUX / 

RADIO) 
 
Zadní strana přístroje (není zobrazena) 
AUX IN připojení 
AC síťová přípojka 
Spodní strana (není zobrazena) 
přihrádka na baterie 
 
 
Spuštění zařízení / úvod 
• Přečtěte si pozorně návod k obsluze dříve, než použijete zařízení poprvé! 
• Vyberte vhodné místo pro zařízení, jako jsou suché, ploché, protiskluzové povrchy, na kterých lze 
přístroj snadno ovládat. 
• Zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně větráno! 
• Odstraňte ochrannou fólii z displeje. 
 
Napájení 
• Připojte dodaný napájecí kabel (baterie pokud je to nutné), do řádně nainstalované bezpečnostní 
elektrická zásuvky 230 V / 50 Hz a do napájecího konektoru AC ~ na zadní část stroje. 
• Ujistěte se, že napětí je stejné, jako je uvedeno na identifikační štítek modelu. 
 
Vložení baterií (nejsou součástí dodávky) 
• Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně. 
• Vložte 6 baterií typu UM2/R14 1,5 V. Ujistěte se, že jste zvolili správnou polaritu (viz víko 
bateriového prostoru)! 
• Pokud není přístroj používán delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k rozlití kyseliny. 
• Pak zavřete kryt baterie. 

 
Vyjmutí bezpečnostního zařízení  z CD přihrádky 
• Otevřete prostor pro CD (3) zvedněte víko nahoru (6). 
• Před prvním použitím přístroje, odstraňte 
transportní bezpečnostní zařízení z CD přehrávače, pokud je stále na místě. 
Hlasitost 
Požadovaná hlasitost lze nastavit regulátorem hlasitosti (20). 
 
Zapnutí 
Poté, co jste nastavili napájecí zdroj, nastavte volič funkcí (21) do požadovaného provozního režimu. 
Podržte tlačítko (7) stisknuté po dobu cca. 3 sekund po té se přístroj zapne a kontrolka POWER (18) 
se rozsvítí. 
Vypnutí 
Stroj se vypne, když otočíte přepínač funkce (21) na OFF. Kontrolka (18) zhasne. Odpojte zařízení. 
 
 
 



AUX IN 
Po připojení analogových zařízení pomocí tohoto konektoru, můžete také poslouchat přes 
reproduktory zvuk z jiných přehrávací zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, CD přehrávače atd. 
1.. Prosím připojte externí zařízení pomocí 3,5 mm stereo jacku do AUX IN (zadní část). 
2.. Nastavte volič funkcí (21) do polohy RADIO. Zařízení se automaticky přepne na AUX IN provoz. 
Zvuk je vypnutý. 
3.. Prostřednictvím reproduktorů můžete slyšet přehrávat zvuk z externího zařízení, regulátorem 
hlasitosti (20) můžete změnit hlasitost.  
4. U zbývajících postupů naleznete provozní pokyny u externího zdroje zvuku. 
 
Poslech rádia 
1.. Otočte přepínačem (21) do polohy RADIO. 
2.. Nalaďte požadovanou stanici pomocí tlačítka TUNING (5). 
3..FM ST. kontrolka (9) se rozsvítí pouze, když je stanice naladěna ve stereo kvalitě. Pokud je příjem 
příliš slabý, kontrolka pouze bliká. 
4. Pro režim FM vytáhněte teleskopickou anténu (1) a otočte ji tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího 
příjmu.  
 
Přehrávání CD 
1.. Otočte otočným přepínačem (21) do polohy "CD / AUX". 
2.. Otevřete prostor pro CD (3). 
3.. Vložte zvukový disk CD potištěnou stranou nahoru tak, že CD zapadne na své místo a zavřete víko 
CD. 
4. Na displeji se zobrazí "-" a pak počet titulů. Stiskněte tlačítko (7) pro přehrávání CD. CD bude hrát 
od prvního titulu. 
5. Aby bylo možné vyjmout CD, stiskněte tlačítko STOP (19), otevřete prostor pro CD a opatrně 
zvedněte disk. 
 
Popis tlačítek CD (7) 
Pomocí tohoto tlačítka můžete přerušit a pokračovat v přehrávání. Kontrolka PLAY / PAUSE (10) bude 
blikat. Stisknutím opět pokračuje v přehrávání. Kontrolka PLAY / PAUSE svítí. 
 
Vpřed/vzad 
Při přehrávání audio CD: 
NEXT - můžete přeskočit na další nebo předchozí skladbu, atd. 
• Pokud je tlačítko stisknuto, přístroj začne s prohledáváním skladeb. 
BACK - tlačítko lze použít následujícím způsobem: 
Stiskněte jednou = Spustí přehrávání aktuální skladby znovu od začátku. 
Stiskněte dvakrát = Přeskočí zpět na předchozí skladbu. 
Stiskněte třikrát = Hraje předchozí píseň. Pokud je tlačítko stále stisknuté, přístroj začne prohledávat 
skladby. 
 
STOP (19) 
 
REPEAT (14) 
Při přehrávání audio CD: 
Stiskněte jednou = aktuální skladba je opakovaně přehrávána. Kontrolka (17) bliká. 
Stiskněte dvakrát = přehrává CD nepřetržitě. Kontrolka (17) svítí. 
Stiskněte třikrát = všechny funkce jsou zrušeny. Normální režim přehrávání se obnoví.  
Kontrolka (17) zhasne. 
RANDOM (12) 
Stiskněte jednou = Na displeji se zobrazí číslo titulu, který bude hrát jako první. Všechny skladby jsou 
přehrávány v náhodném pořadí. Pokud je funkce aktivována, aktuální titul a další tituly jsou 
přehrávány střídavě. 
Stiskněte dvakrát = všechny funkce zruší. Normální režim přehrávání se obnoví. 
 
 
 
 
 
 



Programovaní. 
To lze použít k programování libovolného pořadí stop. 
1.. Stiskněte tlačítko STOP (19). 
2.. Stiskněte tlačítko PROGRAM (13). "01" (úložiště)a kontrolka (16) začne blikat. Použitím NEXT / 
BACK tlačítka (11/15) vyberte požadovanou skladbu a poté stiskněte tlačítko PROGRAM znovu. Na 
displeji se zobrazí změny paměťového slotu 02. 
3.. Vyberte další stopu / BACK a stiskněte tlačítko PROGRAM znovu. Opakujte postup, dokud nejsou 
vybrány všechny požadované stopy. 
Poznámka: 
Pokud kapacita titulů, které je možné naprogramovat, dosáhne přednastavené místo, ukáže 01. 
4. Stiskněte tlačítko (7). Spustí se přehrávání. Na displeji se zobrazí první vybraná čísla titulů. 
Kontrolka PROG. (16) svítí. 
5. Stiskněte jednou tlačítko STOP pro zastavení přehrávání a zároveň zachování vybraného programu. 
Kontrolka PROG. (16) nadále svítí. 
6. Chcete-li přehrát program znovu, stiskněte tlačítko PLAY (7). 
7. Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko STOP. Kontrolka (16) zhasne. 
 
Přístroj se automaticky vypne, když je celý sled naprogramovaných skladeb dokončen. Kontrolka 
PROG. (16) zhasne a naprogramované sekvence budou vymazány z paměti. 
 
Před odesláním zařízení do servisu, nahlédněte nejprve do následující tabulky problémů s provozem 
a možných příčin, kde si můžete daný problém vyřešit sami. 
 
Příznaky Postup Řešení 

CD nelze 
přehrát. 

 
CD není vloženo 

nebo je vloženo nesprávně 
Ujistěte se, že je disk 

vložen štítkem směrem nahoru. 

Baterie jsou příliš slabé. 
 

Vložte nové baterie 
nebo provozujte zařízení 

se síťovým napájecím kabelem. 

CD skoky během přehrávání. Zkontrolujte, zda je disk špinavý nebo 
poškrábaný. 

Zkontrolujte, zda je disk špinavý 
nebo poškrábaný. 

Přístroj nefunguje. 

Přístroj je blokován a "visí". 

Odpojte síťový konektor po dobu 
přibližně 5 sekund. Pak 
zapojte konektor zpět. 

 
Čištění 
POZOR: 
• neponořujte přístroj do vody. 
• Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. 
• Před čištěním vytáhněte přístroj ze zásuvky. 
• Vyčistěte přístroj mírně navlhčeným hadříkem bez jakýchkoliv čisticích prostředků. 
 
  Po uplynutí záruky: 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 
 

 
Význam symbolu „Popelnice” 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci 
elektrických přístrojů sběrny k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete 
používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, 
ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a 
dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 


