
 

 

 

 

 

 

 

CZ                                                                                    NÁVOD K POUŽITÍ 

SR 4374 CD/USB – STEREO RADIO S CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecně bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním 
listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj 
předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 
• Aby se zamezilo riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neměl by byt přístroj vystavován působení deště 
nebo vlhkosti. Přístroj neprovozujte v bezprostřední blízkosti vody (např. Koupelny, bazény, vlhké sklepy). 
• Přístroj používejte jen v souladu s jeho zamyšleným účelem. 
• Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky. 
Mějte na paměti, že uvedené napětí musí souhlasit s napětím v zásuvce. 
• Při používaní externích síťových adapterů dbejte na správnou polaritu a napětí, baterie vkládejte vždy ve správné poloze. 
• Přístroj instalujte tak, aby větrali otvory nebyly zakryty. 
• Nikdy neotvírejte skříň přístroje. V důsledku neodborné opravy mohou uživateli vzniknout značná rizika. V případě 
poškozeni přístroje, zejména pak síťového kabelu, nenadějte přístroj do provozu, nýbrž jej nechte opravit odborníkem. Síťový 
kabel pravidelně kontrolujte z hlediska možného poškozeni. 
• Poškozeny síťový kabel smi byt nahrazen rovnocenným kabelem a práce může byt provedena pouze výrobcem, naši 
službou zákazníkům nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo možnému nebezpečí. 
• Nebudete-li přístroj používat po delší dobu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přip. vyjměte baterie. Na přístroji se mohou 
eventuálně nacházet níže uvedené symboly, které Vás mají upozorňovat na následující: Symbol blesku má uživatele 
upozorňovat na díly uvnitř přístroje, které jsou pod nebezpečným napětím. Symbol s vykřičníkem má uživatele upozornit na 
důležité pokyny tykající se obsluhy nebo údržby, které jsou uvedeny v dodávané dokumentaci. Přístroje s tímto symbolem 
pracuji s laserovým zařízením třídy 1 ke snímání dat z kompaktního disku. Vestavěné bezpečnostní spínače mají zamezit 
tomu, aby byl uživatel vystaven nebezpečnému, pro lidské oko neviditelnému laserovému světlu, jestliže se otevře CD-
mechanika. Bezpečnostní spínače nesměji byt v žádném případě přemosťovaný ani s nimi nesmi byt nijak manipulováno, 
protože jinak existuje nebezpečí, že budete vystaveni laserovému záření. 
Děti a slabé osoby 
• Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součástí obalu (plastové pytlíky, karton, 
styropor atd.). Za účelem ochrany děti a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento 
přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály male děti. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 
Důležitá upozorněni pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozorněni, aby nedošlo k 
nehodám a škodám na přístroji. 
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Přehled ovládacích prvků 

1. Teleskopická anténa  
2. Rukojeť  
3. Prostor pro CD  
4. PUSH TO OPEN tlačítko (pro otevření prostoru pro CD) 
5. Tlačítko zapnout/vypnout/FUNC.  
6. Tlačítko TUN./přehrávání vzad 
7. STANDBY kontrolka 
8. Displej 
9. TUN.+/FOLD.+/přehrávání vpřed 
10. Tlačítko PROG./M./P-MODE  
11. Reproduktor 

12. Tlačítko  
13. Tlačítko Stop/+10/M.+  
14. USB/MP3 vstup 
15. Tlačítko play/pause/M.-  

16. Tlačítko  

 
 
Zadní strana (bez obrázku) 

AC síťový kabel  
PC/AUX IN vstup 
 
Spodní strana (bez obrázku) 

Přihrádka na baterie 
 
 

Uvedení přístroje do provozu/Úvod 
• Před uvedením do provozu si důkladně pročtěte návod k obsluze! 
• Pro přístroj vyberte vhodné místo. Vhodným místem je suchá, rovná plocha odolná proti skluzu, na které můžete přistroj 
dobře obsluhovat. 
• Dbejte na to, aby byl přístroj dostatečně větraný! 
• Pomoci dodávaného síťového kabelu (viz eventuálně Přihrádka pro baterie) propojeni mezi předpisově instalovanou 
zásuvkou s ochranným kolíkem 230 V/50 Hz a síťovou přípojkou AC~ IN na zadní straně přístroje. Dbejte na to, aby síťově 
napětí souhlasilo s údaji na typovém štítku přístroje. 
 

Vloženi baterii (baterie nejsou součásti dodavky) 

• Na zadní straně otevřete kryt přihrádky na baterie. 

• Vložte 6 baterii typu C/R14 1,5V. Dbejte na správnou polaritu (viz kryt přihrádky na baterie). 

• Pokud přístroj nebude delší dobu používán, baterie prosím vyjměte, aby nedošlo k jejich „vytečeni“. 

• Pokud jste připojili síťový kabel, baterie se automaticky odpojí. 

• Rozdílné typy baterii či nove a použité baterie nesměji byt používaný dohromady. 

• Přihrádku na baterie zavřete. 

 
Zapnutí/vypnutí přístroje 

• Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/FUNC. Pro zapnutí přístroje.  

• Pro vypnutí přístroje stiskněte stejné tlačítko po dobu 3 vteřin. Kontrolka STANDBY začne svítit červeně. Poté vypojte 
přístroj ze zásuvky.  

 
Hlasitost  
Pomocí tlačítek hlasitosti regulujete hlasitost.  
 
Vybrání módu 
Stiskněte opakovaně tlačítko zapnout/vypnout/FUNC. Tlačítko stiskněte pro výběr módu. Druhy módu: FM, AUX, CD, USB.  
 
Rádio 

1. Zapněte přístroj tlačítkem zapnout/vypnout/FUNC. a vyberte mód FM.  
2. Vytáhněte teleskopickou anténu a změňte její pozici pro silnější signál. 
3. Máte dvě možnosti, jak vyhledat stanici.  

Automatické hledání: Pozor. Uložené stanice budou uloženy jinak.  
Držte tlačítko play/pause/-10/M.- cca 3 vteřiny. Stanice budou uloženy.  



 3 

 
 
Manuální hledání: Přepínejte mezi stanicemi tlačítky (6 a 9). 
 
Uložení stanice 

1. Pro uložení stanice stiskněte tlačítko PROG./ M. /P-MODE. Na displeji se zobrazí ¨PROGRAM¨ a P 01. 
2. Pomocí tlačítka stop/+10/M.+ a tlačítka play/pause/-10/M.- vyberte místo pro uložení stanice.  
3. Stiskněte tlačítko PROG./M./P-MODE a stanice bude uložena.  

 
Vybrání uložených stanic 
Uložené stanice lze vybrat při opakovaném stisknutím tlačítka stop/+10/M.+ a tlačítka play/pause/-10/M. 
 
Přehrání CD 

1. Pomocí tlačítka zapnout/vypnout/FUNC. vyberte CD mód. Na displeji se zobrazí CD.  
2. Otevřete prostor pro CD pomocí tlačítka PUSH TO OPEN.  
3. Vložte CD potiskem nahoru tak aby CD zapadlo do mechaniky, poté zavřete prostor pro CD.  
4. Na displeji se na chvilku zobrazí počet skladeb a délka přehrávání celého CD. 
5. Zařízení přehraje automaticky první skladbu. Na displeji se zobrazí skladba a čas spuštěné skladby. 
6. Pro vyjmutí CD stiskněte tlačítko stop/+10/M.+ a otevřete prostor na CD a opatrně CD vyjměte.  

 
Připojení přístrojů (USB) 
Tento přístroj je vybaven USB vstupem. Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.  
1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/FUNC. tak často až vyberete mód USB. Na displeji se zobrazí „- - -“. 
2. Vložte USB do vstupu do přístroje a automaticky se spustí skladby. 
 
Tlačítko 15 
Krátké stisknutí: 
S tímto tlačítkem můžete pozastavit přehrávání. Symbol na displeji začne blikat. Stisknutím stejného tlačítka se spustí 
přehrávání skladby od stejného místa, kdy byla pozastavena.  
Jen při zapojeném USB:  
Přidržte tlačítko pro přeskočení 10 skladeb zpět. Lze požít jen pokud USB obsahuje více než 10 skladeb. 
 
Tlačítko 9 
Stisknutím tlačítka přeskočíte skladbu či stanici na další atd. Přidržením tlačítka začne přístroj vyhledávat dostupné stanice. 
V USB módu: Přidržte tlačítko v stop módu cca 3 vteřiny pro vybrání další složky.  
 
Tlačítko 6 
Tlačítko pro přehrání vzad lze použít takto:  
1x stisknout = Přepnutí na předchozí skladbu.  
2x stisknout = Přepnutí na další předchozí skladbu atd.  
Přidržíte tlačítko spustí se automatické vyhledávání.  
 
Tlačítko 13  
Přehrávání bude pozastaveno. Na displeji se zobrazí počet skladeb.  
U módu USB: Přidržte tlačítko pro přeskočení 10 skladeb vpřed. Pokud USB obsahuje více než 10 skladeb. 
 
Tlačítko 10 

• V módu stop pro naprogramovaní pořadí skladeb. 
Během přehrávání hudby z CD: 
1x stisknout = je neustále opakována aktuální píseň. (svítí REPEAT) 
2x stisknout = je neustále opakován obsah celého kompaktního disku. (svítí REPEAT) 
3x stisknout = na displeji se objeví údaj RAN a číslo prvního titulu, který bude přehráván jako první. Všechny tituly budou 
přehrány v náhodném pořadí. 
4x stisknout = funkce se deaktivuje a kompaktní disk je přehráván v normálním režimu. 
 
Během přehrávání z USB: 
1x stisknout = je neustále opakována aktuální píseň. (svítí REPEAT) 
2x stisknout = je neustále opakován obsah celé složky. (svítí REPEAT FOLDER) 
3x stisknout = na displeji se objeví REPEAT. Přehrávání celého disku se opakuje.  
4x stisknout = funkce se deaktivuje a kompaktní disk je přehráván v normálním režimu. 
 
Naprogramované pořadí reprodukce 
Umožňuje naprogramování libovolného pořadí reprodukce 
jednotlivých skladeb. 
1. Stisknete tlačítko stop/+10/M.+. 
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2. Stiskněte tlačítko PROG./M./P.MODE. Na displeji bliká „P01“ (místo v pamětí) a PROGRAM. Pomocí tlačítek pro přehrávání vyberte 
požadovanou skladbu a poté stiskněte opět tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí P02. 
3. Pomocí tlačítek přehrávání si zvolte další titul a opět stisknete tlačítko MODE. Tento postup opakujte do té doby, než si zvolíte všechny 
požadované tituly. 
UPOZORNENÍ: 

Pokud bude dosažena kapacita pamětí programovaného titulu, na displeji bude blikat ukazatel „FUL“. 

4. Stiskněte tlačítko play/pause/-10/M.-. Zahájí se reprodukce. Na displeji se v pořadí zobrazí zvolená čísla titulu a rozsvítí se hlášení 
PROGRAM. Pomocí tohoto tlačítka rovněž můžete program nakrátko přerušit. 
5. Stisknete-li jednou tlačítko STOP, přehrávání se zastaví, naprogramované poradí přehrávání skladeb, ale zůstane zachováno. 
6. K opětovnému zahájení reprodukce v naprogramovaném pořadí stiskněte tlačítko play/pause/-10/M.-. 
Po přehrání všech naprogramovaných titulu se přístroj automaticky zastaví. Naprogramované pořadí přehrávání zůstane v paměti až do 
doby, kdy přejdete do jiného režimu, nebo než vyjmete kompaktní disk z CD-mechaniky, resp. Než přístroj vypnete. 
 
Odstranění naprogramovaného pořadí 
Pro odstranění nastavení stiskněte 2x tlačítko stop/+10/M.+. Ukazatel na displeji PROGRAM zmizí. 
 
PC/AUX vstup  

K připojení analogových přehrávačů. Přes tento vstup můžete přehrávat zvuk z jiných přehrávačů MP3 a CD přehrávačů. 
1. Připojte externí přístroj s kabelem (3,5 jack) který připojíte do vstupu AUX IN. Automaticky se přístroj přepne na AUX mód.  
2. Z reproduktoru uslyšíte přehrávání z externích přístrojů. Pomocí regulace hlasitosti lze změnit hlasitost hudby.  
3. Pro další informace se podívejte do návodu pro externí přístroje. 
 

Tovární nastavení 
1. Vyberte mód FM.  
2. Při tomto nastavení se smažou všechna nastavení. Přidržte tlačítko stop/+10/M.+. Přístroj se přepne do CD módu. 

 
 
Čištení a ošetřování 

• Před čištěním vytáhnete zástrčku ze zásuvky. 

• Vnější povrch můžete čistit lehce navlhčeným hadříkem, ale bez jakýchkoliv přísad. 

 UPOZORNENÍ: Kompaktní disky 

• Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat kompaktní disky o průměru 8 cm, resp. 12 cm. 

UPOZORNENÍ: 
Do CD-mechaniky vkládejte vždy jen jeden kompaktní disk. 

• Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat pouze audio CD, CD-R a CD-RW. 

• Kompaktní disky vkládejte do mechaniky vždy jen potiskem nahoru. Kompaktní disky jsou nahrány jen na jedné straně. 

• Otisky prstu a prach je nutno opatrně odstranit z nahrané strany kompaktního disku (strana bez etikety) pomocí měkkého 
hadříku. Lehce otírejte disk směrem od středu k okraji. 

• Po přehrání by mely být kompaktní disky vždy ukládány do jejich obalu, aby nedošlo k jejich poškrábání. 

• Kompaktní disky nevystavujte přímému slunečnímu záření, působení vysoké vlhkosti vysokým teplotám, aby se 
nezdeformovaly. 

• Na kompaktní disky nelepte žádné papíry ani na ne nic nepište. 

• Nepoužívejte žádné čistící prostředky nebo antistatické spreje. 
Příznak Příčina Odstranění 

Nelze přehrát disk. 
CD není vložen nebo není vložen správně. 

Zajistěte, aby disk byl vložen tak, aby 
potištěna strana disku byla nahoře. 

Baterie jsou příliš slabé. 
Vložte nové baterie č přístroj uveďte do 

provozu zapojením síťového kabelu. 

Během reprodukce CD přeskakuje. 
Zkontrolujte, zda na disku nejsou otisky 

prstů, zda disk není znečištěn nebo zda není 
poškrábaný. 

Vyčistěte disk měkkým hadříkem a čistění 
provádějte směrem od středu k okrajům. 

Přístroj nelze ovládat. Přístroj se sekl. 
Vypojte na 5 vteřin přístroj ze zásuvky a 

poté přístroj opět zapněte. 

Pronikavé pískání mikrofonu.  Akustická zpětná vazba. 
Používejte mikrofon mimo vyzařování 

reproduktoru. 

 
 
Technické údaje 
Model: ............................................................... SR 4374 CD/USB 
Pokrytí napětí: ................................................... 230 V, 50 Hz 
Provoz na baterie: ............................................. 6 x 1,5 V Typ C/R14 
Výstupní výkon: .................................................14 W 
Třída ochrany: ....................................................ΙΙ 
Rádiová část: 
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Kmitočtové rozsahy: ......................................... FM 87,5  ~ 108,0 MHz 
Poporované:…………………………………………………… MP3/MWA 
Čistá hmotnost: ............................................. cca 1,22  kg 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je napr. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisu. Vyhrazujeme si technické změny! 
 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme 
bezplatné všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, 
podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou 
záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. 
V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak 
na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílu 
podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu 
neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchode 
nebo opravně. 

Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných 
míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je 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 celku nebo obecního úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 


