
 

 

 

CZ                                                                                         NÁVOD K POUŽITÍ 
TR 7009 – Tranzistorové rádio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
Symboly v tomto návodu k použití 
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám 
a zabránili poškození přístroje: 
 
VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 
POZOR: Toto se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty. 
POZNÁMKA: Toto upozorňuje na tipy a informace. 
 
Všeobecně bezpečnostní pokyny 
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny včetně záruky, příjmového 
dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Dáte-li toto zařízení jiným osobám, předejte jim také tento 
návod k obsluze. 

• Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Nepoužívejte 
přístroj v blízkosti vody (např. v koupelně, bazénu, vlhkém sklepu). 

• Nepoužívejte přístroj na extrémně horkých, chladných, prašných nebo vlhkých místech. 
• Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a k určenému účelu. Toto zařízení není určeno pro komerční 

použití. 
• Při použití externího napájecího adaptéru dodržujte následující: 

- Ujistěte se, že napájecí kabel není ohnutý, sevřený nebo se nedostane do styku s tepelnými zdroji. 
- Ujistěte se, že napájecí kabel nepředstavuje nebezpečí zakopnutí. 
- Napájecí zařízení je vhodné pouze pro použití v suchých prostorách. 
- Nikdy se nedotýkejte napájecího zdroje ani kabelu mokrýma rukama. 
- Pro čištění nebo v případě poruchy odpojte zařízení od sítě. 
- Napájecí zařízení připojujte pouze do řádně nainstalované zásuvky. Ujistěte se, že uvedené napětí 

odpovídá napětí ve zdi. Také se ujistěte, že výstupní proud, napětí a polarita napájecího zařízení 
odpovídají informacím na připojeném zařízení. 

 
 



 

 

• Baterie instalujte vždy správným směrem. 
• Vyhněte se zakrytí větracích otvorů zařízení. 
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou časopisy, ubrusy, záclony atd. 
• Tento spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být umístěn žádný 

předmět naplněný tekutinami, jako jsou vázy atp. 
• Otevřené zdroje ohně, jako např. na přístroj nesmí být umístěny hořící svíčky. 
• Nikdy neotevírejte kryt přístroje. Nesprávné opravy mohou způsobit vážné ohrožení uživatele. Pokud je 

přístroj poškozen, nezačínejte jej používat, ale nechte jej opravit odborníkem. 
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vytáhněte zařízení ze zásuvky a / nebo vyjměte baterie. 

 
Tyto symboly se nacházejí na stroji a mají označovat následující: 
 

 
Symbol blesku by měl upozornit uživatele na části uvnitř zařízení, které nesou nebezpečně vysoké 
úrovně napětí. 
 
Symbol s vykřičníkem by měl informovat uživatele o důležitých pokynech k obsluze nebo údržbě v 
průvodní dokumentaci. 
 

Děti a jednotlivci 
• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo 

jejich dosah. 
VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

• Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, smyslové nebo 
duševní schopnosti a / nebo nedostatečné znalosti a / nebo zkušenosti, pokud nejsou pod dohledem osoby, 
která je odpovědná za jejich bezpečnost nebo která obdržela pokyny k bezpečnému používání zařízení. 

• Děti by měly být pod dozorem po celou dobu, aby si s přístrojem nehrály. 
 
Přehled komponent  
1 Teleskopická anténa 
2 Nosná rukojeť 
3 Frekvenční rozsah 
4 Ovládání ladění 
5 Vypínač FM / OFF (zapnuto / vypnuto) 
6 Připojení sluchátek 
7 VOLUME + / - (ovládání hlasitosti) 
8 Reproduktor 
 
Zadní strana: 
Konektor DC 6 V 
Prostor pro baterie 
 
Uvedení zařízení do provozu 

• Vyberte vhodné místo pro zařízení, jako je suchý, plochý, neklouzavý povrch, na kterém se stroj snadno 
obsluhuje. 

• Zajistěte dostatečné větrání přístroje! 
• Citlivé povrchy mohou být chráněny plastovou fólií. Vyjměte tuto fólii. 

 
Napájení (baterie) (baterie nejsou součástí dodávky) 
1. Otevřete víko prostoru pro baterie na spodní straně. 
2. Vložte 4 baterie typu AA / R6 1,5 V. Zkontrolujte správnou polaritu (viz vnitřní část prostoru pro baterie)! 
3. Pak zavřete víčko pro baterie. 
 
VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně. 
Nebezpečí výbuchu! 



 

 

POZOR: 
• Z baterií může unikat kapalina. Pokud je přístroj delší dobu mimo provoz, vyjměte baterie. 
• Nesmí být používány společně různé typy baterií nebo nové a použité baterie. 
• Baterie se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Použité baterie zlikvidujte v příslušné sběrné 

nádobě nebo u prodejce. 
 
POZNÁMKA: Pokud je připojen síťový adaptér, baterie se automaticky odpojí. 
 
Napájení (napájecí adaptér není součástí dodávky) 
Přístroj můžete provozovat také pomocí napájecího adaptéru. Při použití napájecího adaptéru dodržujte následující: 
POZOR: 

• Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku. 
• Používejte pouze napájecí zařízení 6 V / 1 A (- +). Jiné napájecí zařízení může přístroj poškodit. 

 
POZNÁMKA: Během delšího období nepoužívání odpojte zařízení od sítě. 
 
Provoz 
Zapnutí / vypnutí 

• Zapněte přístroj nastavením přepínače FM / OFF do polohy „FM“. 
• Chcete-li přístroj vypnout, přepněte přepínač FM / OFF do polohy „OFF“. 

 
Hlasitost 
Požadovanou hlasitost lze odeslat pomocí regulátoru VOLUME (7). 
 
Sluchátkový konektor 
Používejte sluchátka se stereofonním konektorem 3,5 mm; tyto by měly být vloženy do zásuvky s označením 
sluchátek. Reproduktor je vypnutý. 
 
Poslech rádia 
1. Teleskopickou anténu zcela vysuňte. Upravte její polohu pro lepší příjem. 
2. Nalaďte požadovanou stanici pomocí knoflíku pro nastavení stanice TUNING (4). 
 
Čištění 
POZOR: 

• Přístroj neponořujte do vody. 
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky! Mohlo by dojít k poškození krytu! 
• Zajistěte, aby do zařízení nevnikla vlhkost ani voda! 

 
• Přístroj čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. 
• Veškeré stopy na povrchu mohou být setřeny lehce navlhčeným hadříkem bez jakýchkoli přísad. 
• Dobře osušte suchým a měkkým hadříkem! 

 
Technické údaje 
Model: ...........................................................................TR 7009 
Napájení 
 Baterie: ………………………………………………. 4x 1,5 V AA/R6 
 Síť: ………………………………………………..…….. DC 6 V, 1 A - + 
Příkon: ............................................................................... 1,2 W 
Třída ochrany: ……………………………………………………………………… III 
Frekvenční rozsah: ……………………………….…… FM 88 – 108,0 MHz 
Čistá hmotnost: ………………………………………………….……cca 0,38 kg 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. 

elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších 

bezpečnostně-technických předpisů. 



 

 

Vyhrazujeme si technické změny! 

 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
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 celků 

nebo obecního úřadu. 

 

Obal: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 


