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Návod na obsluhu

Prenosný stereofónny rozhlasový prijímač AM/FM

s prehrávačom CD audio / CD-R (RW) MP3

Pred zapnutím a nastavovaním zariadenia sa prosím podrobne zoznámte s návodom na jeho obsluhu a to aj keď 

ste už oboznámený s používaním zariadení podobného druhu. Návod uschovajte pre prípad jeho ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky na zariadenie odporúčame uložiť jeho prepravný kartón, použitý baliaci materiál a 

pokladničný doklad. V prípade ďalšej prepravy zariadenia zabaľte zariadenie tak, ako bolo zabalené z výroby. 

Použitý baliaci materiál je plne recyklovateľný - pri jeho neskoršej likvidácii postupujte podľa miestne platných 

predpisov.

Pre bezpečné používanie zariadenia

UPOZORNENIE

NEVYBERAJTE ZARIADENIE ZO SKRÍNKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM 

PRÚDOM.

Vnútri skrinky zariadenia nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez požadovaného 

vybavenia a kvalifikácie. Ak bude zariadenie vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. 

Zásahom do zariadenia v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty event. záručných plnení. Pred 

event. vybratím prijímača zo skrinky (výslovne neodporúčame) odpojte prijímač od elektrickej siete.

Symbol blesku vnútri trojuholníka na zadnej strane skrinky zariadenia upozorňuje užívateľa na 

prítomnosť životu nebezpečného napätia na niektorých dieloch vnútri skrinky.

Symbol výkričníka na zadnej strane skrinky zariadenia upozorňuje užívateľa na existenciu 

dôležitých pokynov pre obsluhu a ošetrovanie zariadenia, uvedených v jeho sprievodnej dokumen-

tácii.

CLASS 1

LASER PRODUCT

Prehrávač CD / CD-R MP3 používa laserový žiarič s malým výkonom. 

Nevyberajte prehrávač zo zariadenia, nezapínajte prehrávač vybratý zo 

zariadenia – po odblokovaní ochrán a zapnutí prehrávača hrozí riziko 

trvalého poškodenia zraku. Pri bežnom používaní prehrávača podľa 

pokynov v návode nepredstavuje prehrávač žiadne riziká a to ani pre 

jeho bezprostredné okolie.

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Chráňte zariadenie pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou - pri napájaní 

zariadenia z elektrickej siete hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Na zariadenie 

neumiestňujte nádoby obsahujúce akékoľvek kvapaliny (ako napr. kvetiny vo vázach, nápoje, kozmetiku 

atď.).

Zariadenie umiestnite na rovnú, pevnú plochu chránenú pred otrasmi a vibráciami.

Okolo zariadenia nechajte na všetkých stranách najmenej 15 cm voľný priestor nutný pre cirkuláciu vzduchu 

okolo zariadenia – je tak odvádzané teplo vznikajúce počas jeho prevádzky.

Neumiestňujte a nepoužívajte zariadenie na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, nezakrývajte 

vetracie otvory skrinky zariadenia - riziko jeho prehriatia a poškodenia. Vysokými teplotami je významne 

skracovaná životnosť elektronických dielov zariadenia.

Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti prekontrolujte (napr. na štítku elektromera), či napätie elektrickej 

siete v mieste používania zariadenia zodpovedá napätiu špecifikovanému výrobcom pre napájanie zariadenia 

a uvedenému na jeho zadnej strane. V prípade zistenia rozdielu nepripájajte zariadenie k elektrickej sieti a 

pre napájanie zariadenia použite batérie.

Neodpájajte sieťový kábel zariadenia od sieťovej zásuvky ťahaním za kábel – riziko pretrhnutia vodičov káblu 

a elektrického skratu popr. vytrhnutia sieťovej zásuvky zo steny. Pri pripájaní / odpájaní sieťového káblu od 

sieťovej zásuvky držte kábel za vidlicu.

Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať odpojte ho od elektrickej siete. 

Pripojením sieťového káblu k zariadeniu je zariadenie prepnuté na napájanie z elektrickej siete a to aj keď sú 

v zariadení vložené batérie. 

Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou káblu. 

Nedotýkajte sa zariadenia alebo sieťového káblu mokrými rukami.

Po prenesení zariadenia z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri používaní zariadenia vo 

veľmi vlhkom prostredí môže na snímacom systéme prehrávača skondenzovať vzdušná vlhkosť a prehrávač 

sa tak môže stať nefunkčným. V podobnom prípade vyberte z prehrávača disk a nechajte zapnutý prehrávač 

1 – 2 hodiny v pokoji – vlhkosť sa odparí a prehrávač bude možné normálne používať. Pozor hlavne pri prvom 

zapnutí prehrávača po kúpe zariadenia v chladnom ročnom období.

Napájanie zariadenia z elektrickej siete

Upozornenie na možné skondenzovanie vzdušnej vlhkosti v prehrávači

Umiestnenie zariadenia
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V priebehu prehrávania diskoch nenastavujte hlasitosť v medzerách medzi záznamy jednotlivých skladieb popr. v 

priebehu prehrávania tichých pasáží záznamu. Náhlym zvýšením úrovne záznamu riziko poškodenia reprodukto-

rov.

Nepoužívajte slúchadlá dlhšiu dobu s nastavenou veľkou hlasitosťou – dlhodobým používaním slúchadiel s veľkou 

nastavenou hlasitosťou riziko trvalého poškodenia sluchu. 

Hlasitosť majte vždy nastavenú tak, aby ste neobťažovali vaše okolie a mohli sledovať dianie vo vašej blízkosti.

Nastavene hlasitosti

Zariadenie je konštruované pre použitie v miernom klimatickom pásme. Neumiestňujte a nenechávajte zariadenie 

na priamom slnku, v blízkosti zdrojov tepla alebo v uzatvorených motorových vozidlách zaparkovaných na slnku. 

Nepoužívajte a nenechávajte zariadenie na miestach, kde by mohlo byť postriekané alebo poliate (ako napr. v 

kuchyniach, práčovniach, v blízkosti bazénov atď.)

Nepoužívajte a neukladajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, na zariadenie neumiestňujte horiace sviečky. 

V prípade vniknutia akejkoľvek kvapaliny alebo cudzieho predmetu do skrinky zariadenia zariadenie hneď odpojte 

od elektrickej siete a kontaktujte odborný servis. 

Chráňte zariadenie pred údermi, pádmi a nárazmi.

JEDNOTLIVÉ ČASTI PRÍSTROJA

PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
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Reproduktory (ľavý a pravý).
Displej.
Indikátor FM STEREO – svieti po naladení stereofónneho vysielača FM.
Teleskopická FM anténa.
Prepínač BAND pre výber rozhlasového pásma s polohami FM ST (pre stereofónny príjem FM rozhlasu), FM (pre 
monofónny príjem FM rozhlasu) a AM (pre príjem AM rozhlasu).
Tlačidlo NEXT (    ) pre preskočenie na začiatky skladieb na disku (opakovaným krátkym stláčaním) a pre 
vyhľadávanie požadovaného miesta v zázname na disku vpred (trvalým stlačením).
Tlačidlo PLAY/PAUSE (      /      ) pre začatie/ prerušenie prehrávania CD.
Tlačidlo PREV (      ) pre preskočenie na začiatky skladieb na disku vzad (opakovaným krátkym stláčaním) a pre 
vyhľadávanie požadovaného miesta v zázname na disku vzad (trvalým stlačením).
Tlačidlo STOP       pre ukončenie prehrávania CD. Ďalším stlačením tlačidla vymazanie programu pre prehranie 
skladieb z disku v poradí požadovanom užívateľom (ak bol používaný).
Kryt priestoru pre CD.
Tlačidlo REPEAT pre výber režimu opakovaného prehrávania disku (opakované prehrávanie skladby / disku / 
programu pre prehranie skladieb z disku v požadovanom poradí).
Tlačidlo PROGRAM pre naprogramovanie skladieb z disku pre ich prehranie v užívateľom požadovanom poradí.
Zásuvka PHONES pre pripojenie stereofónnych slúchadiel k zariadeniu (nutné dokúpiť). So zariadením používajte 
stereofónne slúchadlá s konektorom s priemerom 3,5 mm. Pripojením slúchadiel k zariadeniu budú odpojené 
reproduktory.
Prepínač FUNCTION pre výber zdroja signálu s polohami RADIO (pre príjem rozhlasu) / CD/MP3 (pre prehranie 
CD audio alebo CD-R (RW) MP3) a OFF (pre vypnutie zariadenia).
Rukoväť pre prenášanie zariadenia.
Regulátor hlasitosti VOLUME.
Zásuvka AC pre pripojenie konektora sieťového káblu.
Kryt priestoru pre batérie.
Ovládač ladenia TUNING.

JEDNOTLIVÉ ČASTI PRÍSTROJA NAPÁJANIE ZARIADENIA

Od zariadenia odpojte sieťový kábel.
Zatlačením na zachytávacie jazýčky krytu priestoru pre batérie uvoľnite kryt priestoru pre batérie a zložte ho zo 
zariadenia.
Podľa obrázku vložte do priestoru pre batérie 8 ks batérií R14 (UM2) alebo ich ekvivalentov. Pozor na správnu 
polaritu batérií - je vyznačená v priestore pre batérie.
Uzatvorte priestor pre batérie.

Pre napájanie zariadenia nepoužívajte súčasne nové a čiastočne vyčerpané batérie popr. batérie rôznych typov 
a / alebo výrobcov.
V prípade problémov s prehraním CD vymeňte v zariadení všetky batérie za nové.
Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať alebo ak bude zariadenie napájané z elektrickej siete vyberte zo 
zariadenia batérie. Zabránite tak event. poškodeniu zariadenia ich prípadným vytečením.
Vyčerpané batérie nepatria do domového odpadu – batérie zlikvidujte ich predaním na zberné miesto 
nebezpečného odpadu.

Do zásuvky DC INPUT na zadnej strane zariadenia vložte konektor sieťového káblu (je pri novom zariadení 
uložený v priestore pre batérie).
Potom vložte vidlicu káblu do sieťovej zásuvky - zariadenie tak bude pripravené na použitie.

Pripojením sieťového káblu k zariadeniu bude zariadenie prepnuté na napájanie z elektrickej siete a to aj keď sú 
v zariadení vložené batérie. 
Ak nebudete zariadenie používať alebo počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej siete.

NAPÁJANIE ZARIADENIA Z BATÉRIÍ

NAPÁJANIE ZARIADENIA Z ELEKTRICKEJ SIETĚ

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie
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Na zariadení sú užívateľovi k dispozícii nasledujúce ovládacie a kontrólne prvky:

Podrobný popis funkcií jednotlivých ovladacících prvkov prístroja neleznete v ďalšom textu návodu v popisoch 
obsluhy jednotlivých funkcií.
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ZÁKLADY OBSLUHY PRÍSTROJA

PRÍJEM ROZHLASU

PREHRANIE CD AUDIO / MP3 

Pre prepnutie zariadenia na príjem rozhlasu prepnite prepínač FUNCTION do polohy RADIO - súčasne bude 
zariadenie zapnuté.

Pre prepnutie zariadenia na použitie prehrávača prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD/MP3 - súčasne bude 
zariadenie zapnuté.

Pre vypnutie zariadenia prepnite prepínač FUNCTION do polohy OFF.

Pre nastavenie hlasitosti použite regulátor VOLUME.

Po naladenie stereofónneho vysielača FM (len pri prepínači BAND v polohe FM ST) sa na zariadení rozsvieti 
indikátor FM STEREO.
Pri nekvalitnom stereofónnom príjme prepnite prepínač BAND do polohy FM - vysielanie bude prijímané 
monofónne ale s lepšou kvalitou.
Pre optimálny príjem vysielačov FM nastavte dĺžku, uhol a nasmerovanie FM antény, pre optimálny príjem 
vysielačov AM je nutné nasmerovanie (natočenie) celého zariadenia.

Prehrávač tohto zariadenia umožňuje prehranie finalizovaných záznamov súborov MP3 uskutočnených v jednom 
sedení a uložených na CR-R (RW). V závislosti na použitom záznamovom médiu a metóde záznamu (použitom 
počítačovom programe) je možné, že niektoré CD-R (RW) nebude možné týmto prehrávačom prehrať. Tento jav 
neindikuje poruchu prehrávača.
Niektoré CD audio sú ich výrobcom chránené proti nežiaducemu kopírovaniu. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej 
dobe (jún 2007) doposiaľ neexistuje štandard tejto ochrany je možné, že niektoré chránené CD audio nebude 
možné týmto prehrávačom prehrať. V podobnom prípade kontaktujte predajcu disku.

1.  Prepnite prepínač FUNCTION do polohy RADIO - zariadenie bude zapnuté a prepnuté na príjem rozhlasu.
2.  Prepínačom BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo.
3.  Ovládačom ladenia TUNING nalaďte požadovaný vysielač.
4.  Regulátorom hlasitosti VOLUME nastavte požadovanou hlasitosť.
5.  Pre vypnutie zariadenia prepnite prepínač FUNCTION do polohy OFF.

Prehrávač tohto zariadenia umožňuje prehranie CD-audio so záznamom vo formáte DA (Digital Audio) popr. CD-R 
(RW) so záznamami súborov MP3.

Upozornenie

Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD/MP3 - zariadenie tak bude zapnuté a prepnuté na použitie 
prehrávača, na displeji bude krátko zobrazený údaj - - -.
Pre vloženie disku zdvihnite kryt priestoru pre disk na označenom mieste. 
Do prehrávača vložte disk etiketou nahor a potom uzatvorte priestor pre disk.
Pre začatie prehrávania disku stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (      /      ).
V priebehu prehrávania je na displeji zobrazené číslo prehrávanej skladby (súboru MP3). Informácie na displeji v 
priebehu prehrávania CD audio / CD-R (RW) MP3 sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch:

ZAPNUTIE PRÍSTROJA / VÝBER ZDROJA SIGNÁLU / VYPNUTIE PRÍSTROJA

NASTAVENIE HLASITOSTI

Doplňujúce informácie
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5.  Prerušenie prehrávania disku ďalším stlačením tlačidla.
6.  Ukončenie prehrávania disku stlačením tlačidla STOP      .

1.  Opakovaným krátkym stláčaním tlačidla PREV (        ) alebo NEXT (       ) zobrazte na displeji číslo požadovanej 
skladby.
2.  Ak bol prehrávač v okamžiku výberu skladby v režimu „Stop“ stlačte pre začatie prehrávania tlačidlo PLAY / 
PAUSE - bude začaté vybranou skladbou, po jej prehraní budú postupne prehrané všetky nasledujúce skladby z 
disku.

Prehrávanie disku bude tiež ukončené:
       otvorením krytu priestoru pre disk
       prepnutím zariadenia na príjem rozhlasu

       prehraním poslednej skladby z disku.

Výber požadovanej skladby

Vyhľadanie požadovaného miesta v zázname v priebehu prehrávania

Opakované prehrávanie

V priebehu prehrávania stlačte a držte stlačené tlačidlo PREV (        ) alebo NEXT (       ) - po vyhľadaní požadovaného 
miesta v zázname (odposluchom pri zvýšenej rýchlosti vyhľadávanie a pri zníženej hlasitosti) uvoľnite stlačené 
tlačidlo - z vyhľadaného miesta bude prehrávanie pokračovať.

Pred začatím prehrávania alebo v jeho priebehu rozsvieťte na displeji opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT údaj 
označujúci požadovaný režim opakovaného prehrávania:
REPEAT         ... pre opakované prehrávanie skladby
REPEAT ALL  ... pre opakované prehrávanie disku
REPEAT OFF ... pre zrušenie opakovaného prehrávania

Prehranie skladieb z disku poradí požadovanom užívateľom

Prehrávač umožňuje naprogramovať prehranie až 20 skladieb z disku v užívateľom požadovanom poradí. 

Kontrola programu

Pri prehrávači v režime „Stop“ stlačte tlačidlo PROGRAM. Opakovaným stláčaním tlačidla budú potom na displeji 
postupne zobrazované jednotlivé kroky programu.

Vymazanie programu

Pre vymazanie programu prepnite prehrávač do režimu „Stop“ a potom:

otvorte kryt priestoru pre CD alebo
prepnite zariadenie na príjem rozhlasu alebo
stlačte tlačidlo STOP (v priebehu prehrávania programu je tlačidlo nutné stlačiť dvakrát).

je prehrávané CD audio

MP3USB

je prehrávané CD-R (RW) 
MP3

1. 

2.
3.  
4.  

5.

6.

7.  

Do prehrávača vložte disk . Ak je zariadením prehrávaný ukončite prehrávanie (tlačidlo STOP).
Stlačte tlačidlo PROGRAM.
Tlačidlami PREV (        ) alebo NEXT (       ) vyberte skladbu, ktorú chcete vložiť do programu.
Znovu stlačte tlačidlo PROGRAM - vybraná skladba bude vložená do programu.
Opakovaním krokov č. 3 a 4 postupne vložte do programu ďalšie požadované skladby (max. 20). 
Pre prehranie naprogramovaných skladieb stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE. Prehraním poslednej 
naprogramovanej skladby bude prehrávanie ukončené.
Pre ukončenie prehrávania pred prehraním celého programu stlačte tlačidlo STOP.

PREHRATIE DISKU 

1.

2.
3.
4.



ZAOBCHÁDZANIE SO ZARIADENÍM / DISKAMI

Zariadenie používajte položené na rovnej, pevnej ploche.
Chráňte zariadenie, batérie a CD pred vlhkom, dažďom, pieskom a 
prachom. Neukladajte a nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov 
tepla alebo na priamom slnku.
Okolo zariadenia nechajte na všetkých stranách dostatočný (najmenej 
15 cm) voľný priestor, nutný pre cirkuláciu vzduchu okolo zariadenia - 
je tak odvádzané teplo vznikajúce počas jeho prevádzky. Nezakrývajte 
vetracie otvory skrinky zariadenia.
Mechanické diely zariadenia sú z výroby obstarané zásobou maziva 
postačujúcou počas celej doby ich predpokladanej životnosti - z 
uvedeného dôvodu zariadenie nevyžaduje dodatočné mazanie. 
Priestor pre disk otvárajte len na dobu nevyhnutne nutnú pre vloženie 
/ vybratie disku. V prípade potreby vyčistite priestor pre disk suchou 
mäkkou tkaninou. 
Pre čistenie zariadenia stačí mäkká suchá tkanina. Nepoužívajte 
čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzínu alebo 
čistiace prostriedky spôsobujúce oter - môžu narušiť povrchovou 
úpravu skrinky zariadenia.

Chráňte disky pred vlhkom, extrémnymi teplotami a pred prachom.
Nedotýkajte sa plochy disku, hlavne strany disku bez potlače, ktorá je nosičom záznamu. Pri manipulácii s diskom 
držte disk za jeho hrany popr. za hranu a stredový otvor disku.
Pri čistení disku postupujte od stredu disku priamo k jeho okraju (nie kruhovými pohybmi), pre čistenie disku 
použite mäkkú čistú tkaninu, neuvoľňujúcu vlákna. Nepoužívajte čistiace prostriedky – môžu poškodiť disk. 
Na disky nepíšte a nenaliepajte štítky. Pre označenie disku použite pre tento účel vyrábaný spec. fix s mäkkým 
plsteným hrotom, ktorým označte stranu disku s etiketou.
Po prehraní disku vráťte disk do ochranného obalu, kde je chránený pred prachom a poškriabaním.

ZAOBCHÁDZANIE SO ZARIADENÍM

ZAOBCHÁDZANIE S DISKAMI

CHYBY A ICH MOŽNÉ ODSTRÁNENIE

V prípade výskytu poruchy zariadenia uskutočnite prosím ďalej uvedené kontroly - je možné, že ich príčinu budete 
môcť odstrániť sami.
Ak bude porucha pretrvávať kontaktujte odborný servis. V žiadnom prípade neopravujte zariadenie sami - zásahom 
do zariadenia v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty event. záručných plnení.

CHYBA                                  MOŽNÁ PŘÍČINA

Chýba napájanie / zvuk Nastavte hlasitosť.
Prekontrolujte pripojenie zariadenia k elektrickej sieti.
Prekontrolujte správnu polaritu a stav používaných batérií.

Nezmyselné údaje na displeji, 
zariadenie nereaguje na 
použité tlačidlá atď.

Na displeji je zobrazené 
hlásenie no disc

Nie je možné prehratie disku

V priebehu prehrávania CD 
dochádza k preskočeniu častí 
alebo celých skladieb zo 
záznamu

Porucha v dôsledku pôsobenia statickej elektriny. Zo zariadenia vyberte 
batérie popr. odpojte zariadenie od elektrickej siete a po uplynutí 
niekoľkých desiatok sekúnd vráťte do zariadenia batérie / pripojte 
zariadenie k elektrickej sieti.

Do prehrávača nebol vložený disk.
Do prehrávača bol vložený poškodený (znečistený) disk.
V prehrávači skondenzovala vzdušná vlhkosť - nechajte zariadenie 1 – 2 
hodiny vyschnúť.
Do prehrávače bol vložený CD-R, ktorý neobsahuje záznam popr. 
nefinalizovaný CD-R so záznamom. Skúste iný disk.

Do prehrávače bol vložený poškodený (poškriabaný) alebo znečistený 
disk. Skúste iný disk.
V prehrávači skondenzovala vzdušná vlhkosť - nechajte zariadenie 
niekoľko hodín vyschnúť.

Do prehrávača bol vložený poškodený (poškriabaný) alebo znečistený 
disk. Skúste iný disk.
Je prehrávaný program pre prehranie skladieb z disku v naprogramova-
nom poradí. Vymažte program.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

SK -10

Všeobecné
Napájanie zariadenia

Rozmery zariadenia
Hmotnosť zariadenia

Rozhlasový prijímač
Prijímané kmitočty

Audio
Efektívny výstupný výkon
Impedancia reproduktorov
Konektor pre slúchadlá

 

• striedavým napätím 230 V / 50 Hz
• 8 ks batérií R14 (UM2)
257 x 118 x 200 mm (š x hl. x d)
1,48 kg

AM: 540 - 1 600 kHz
FM: 88 - 108 MHz

1,2 W + 1,2 W
8 ohmov

stereofónny jack s priemerom 3,5 mm

 

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a

 elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, 

obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 

krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 

zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na

 životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 

podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej 

likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 

predajcu alebo dodávateľa. 
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie 
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 

informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. 

 

Zmeny designu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


