
Vložení baterií

Hlavní jednotka

PŘÍPRAVA

POZNÁMKA
• Bateriové napájení se vypne, pokud je napájení dodáváno 

prostřednictvím síťové zásuvky přístroje.
• Baterie se spotřebují rychleji, než je to obvyklé, pokud se přístroj 

provozuje nepřetržitě nebo na chladném místě.
• Pokud je přístroj napájen bateriemi, bude displej po vypnutí (do 

pohotovostního režimu) vypnutý.
• Pokud je přístroj napájen bateriemi, je jej možno zapnout pomocí 

stlačení tlačítka  nebo tlačítka zdroje na hlavní jednotce.

UPOZORNĚNÍ
Manipulujte s bateriemi správným způsobem, aby nedošlo k vytékání 
elektrolytu nebo explozi baterií.
• Pokud se chystáte přístroj po dobu měsíce či delší nepoužívat, baterie z 

něj vyjměte.
• Baterie zlikvidujte správným způsobem, podle federálních, státních nebo 

místních předpisů. 
• Nesměšujte baterie různých typů nebo nové a staré baterie.
• Nepokoušejte se dobíjet žádné jiné baterie než akumulátorové baterie.
• Vytékající baterie okamžitě zlikvidujte. Vytékající baterie mohou 

způsobovat popáleniny kůže nebo jiná poranění.
• Pokud došlo k úniku chemikálií do přístroje, je třeba jej úplně vyčistit.

Dbejte na správnou polaritu baterií (+/–).

Dálkový ovladač

• Pokud se sníží dosah nebo účinnost dálkového ovladače, vyměňte 
baterie.

Připojení napájecího kabelu

Přihrádka pro baterie

Disky CD, která mají na spodní straně jednu 
z následujících značek.

Soubory Soubory formátu audio CD, MP3/WMA 
na finalizovaném disku CD-R nebo 
CD-RW. Je možné přehrávat také 
soubory MP3/WMA na USB zařízení.

Přehratelné disky/soubory

• Disky MP3/WMA vyžadují ke spuštění delší dobu 
než běžné disky CD. (V závislosti na složitosti 
konfigurace složek/souborů.)

• Některé soubory MP3/WMA nelze přehrávat a 
budou vynechány. To je výsledkem procesů a 
podmínek při jejich nahrávání.

• Při vytváření disků MP3/WMA zvolte formát dle 
ISO 9660 úroveň 1.

• Tento přístroj může přehrávat soubory MP3/
WMA s příponou <.mp3> nebo <.wma> (bez 
ohledu na velikost písma–velké/malé).

• Tento systém umí přehrávat nahrané formáty 
MP3/WMA při následující vzorkovací frekvenci a 
rychlosti přenosu.

Rychlost přenosu: MP3
WMA

32 – 320 kb/s
48 – 192 kb/s

Vzorkovací kmitočet: 32 / 44,1 / 48 kHz

• Tento přístroj není schopen přehrávat disky 
nahrané systémem „paketového zápisu“.

• Tento přístroj neumí zobrazovat údaje popisků 
formátů MP3/WMA.

• Pokud byl disk CD-RW nahrán v jiném formátu, 
vymažte před novým záznamem úplně všechna 
data, která se na takovém CD-RW nacházejí.

Připojení/odpojení:
• Je možné připojovat USB paměťová zařízení 

a digitální audio přehrávače kompatibilní se 
specifikacemi třídy velkokapacitních USB pamětí.

• Při připojování či odpojování USB zařízení vždy 
nastavte hlasitost na minimum.

• Při připojování USB kabelu použijte kabel USB 2.0 o 
délce menší než 1 m.

• Ke konektoru USB MEMORY přístroje nelze připojit 
počítač.

• Nepoužívejte rozbočovač USB.
• Pokud je přístroj napájen z elektrické sítě a je 

jako zdroj vybráno USB, USB zařízení je napájeno 
pomocí konektoru USB MEMORY, avšak některá 
USB zařízení nejsou nabíjena.

• Před připojení deaktivujte bezpečnostní funkci 
velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Přehrávání:
• Při připojování USB zařízení se řiďte pokyny v této 

příručce.
• Z USB zařízení můžete přehrávat soubory ve 

formátech MP3/WMA (maximální přenosová 
rychlost dat: 2 Mb/s). Na tomto přístroji nemusí být 
možné přehrát některé soubory, přestože jejich 
formát je ve výše uvedeném seznamu.

• Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA
– ve skupinách závisí na pořadí vytvoření. Stopy 

ve skupině jsou přehrávány v pořadí, ve kterém 
byly nahrány.

– se může v závislosti na podmínkách nahrávání 
lišit.

– se může změnit, změníte-li název složky nebo 
souboru.

• Neodpojujte zařízení USB během přehrávání 
souboru na zařízení USB. Může to způsobit 
nesprávné fungování tohoto přístroje i zařízení.

• Tento přístroj je kompatibilní se systémem USB 2.0 
Full Speed.

• Nelze přehrát soubor větší, než 2 GB. 

• Doporučuje se používat velkokapacitní paměťové 
zařízení USB o velikosti 4 GB nebo menší.

• Během přehrávání souboru, který má vyšší 
přenosovou rychlost, může docházet k 
vynechávání zvuku.

• Tento přístroj nerozpozná velkokapacitní 
paměťové zařízení USB, jehož napájení přesahuje 
5V/500 mA.

• Pokud je zařízení USB rozděleno do více oddílů, 
bude rozpoznán pouze první oddíl.

• Z tohoto přístroje nelze odesílat žádná data do 
velkokapacitního paměťového zařízení USB.

• Některá USB zařízení nemusí být správně 
rozpoznána nebo nemusí správně pracovat.

• Některé digitální audio přehrávače nejsou s 
jednotkou kompatibilní.

• Skladby s ochranou autorských práv (WMA-DRM) 
není možné na jednotce přehrávat.

• Skladby kódované nebo šifrované speciální 
metodou není možné na jednotce přehrávat.

• Elektrostatický výboj při připojení zařízení USB 
může zapříčinit nesprávné přehrávání. V tomto 
případě odpojte USB zařízení, poté resetujte 
jednotku a USB zařízení.

• Společnost JVC nenese žádnou odpovědnost za 
ztráty dat ve velkokapacitním paměťovém zařízení 
USB při používání s tímto přístrojem.

• Kompatibilní přehrávače iPod:
Vyrobeno pro Audio Video

iPod nano (šestá generace)  *1
iPod nano (pátá generace)
iPod nano (čtvrtá generace)
iPod nano (třetí generace)
iPod nano (druhá generace) –
iPod nano –
iPod touch (čtvrtá generace)
iPod touch (třetí generace)
iPod touch (druhá generace)
iPod touch
iPod classic
iPod video (pátá generace)
iPod photo (čtvrtá generace)  *1, *2
iPod (čtvrtá generace) –
iPod mini (druhá generace) –
iPod mini –
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

*1 Pouze nepohyblivý snímek
*2 Zobrazitelné pouze na obrazovkách iPod

• Při přehrávání zdrojů zvuku s vysokou úrovní 
hlasitosti záznamu může docházet k deformaci 
zvuku. Pokud dochází ke zkreslení, doporučujeme 
vypnout ekvalizér na iPodu. Více informací o 
obsluze iPodu najdete v Návodu k použití iPodu.
Pokud iPod správně nepřehrává, aktualizujte 
software iPod na nejnovější verzi.

•

Důležité pro velkokapacitní paměťové 
zařízení USB

POZNÁMKA 
• Přístroj je možné napájet také pomocí baterií (viz pokyny níže).
• Určité malé množství energie se vždy spotřebovává, i když je přístroj v 

pohotovostním režimu.

UPOZORNĚNÍ
• Abyste předešli špatné funkci nebo poškození přístroje, používejte pouze 

originální kabel JVC dodaný s přístrojem. 
• Když používáte síťové napájení, vyjměte všechny baterie.
• Pokud jdete pryč nebo přístroj nebudete delší dobu používat, vytáhněte 

kabel ze zásuvky.

Při napájení pomocí baterií odpojte síťový kabel, v opačném případě 
přístroj nebude pracovat.

Údržba

Řešení problémů

Displej

Důležité pro přehrávače iPod Přehrávač disků
Kapacita: 1CD
Odstup signál/šum: 85 dB
Dynamický rozsah: 90 dB
Tuner
Rozsah ladění v 
pásmu FM:

87,50 MHz – 
108,00 MHz

Anténa: Teleskopická anténa FM
Obecné
Reproduktory:
• Plný rozsah:

• Super hloubkový 
reproduktor:

8 cm kužel x 2
Impedance reproduktoru:
16 Ω
13 cm kužel x 2
Impedance reproduktoru:
7 Ω

Výstupní výkon:
Vstupní konektor:

40 W 

• USB MEMORY:

• Dokovací konektor 
pro iPod:

• AUDIO IN:
Vstupní citlivost/
Impedance (1 kHz)

• MIC/GUITAR:

• DC IN:

Přehrávatelné soubory: 
MP3, WMA
• Kompatibilní zařízení: 

Velkokapacitní 
paměťové zařízení

• Kompatibilní systém: 
FAT16, FAT32

• Výstupní výkon:
5 V stejnosměrný 
proud  500 mA

5 V stejnosměrný 
proud  1 A
φ3,5
• LEVEL 1: 500 mV/

47 kΩ
• LEVEL 2: 250 mV/

47 kΩ
• LEVEL 3: 125 mV/

47 kΩ
Přepínatelné
• MIC: 200 Ω - 2 kΩ 

(φ6,3)
• GUITAR: 100 kΩ - 

1 MΩ (φ6,3)
12 V stejnosměrný 
proud při 2 A

SPECIFIKACE
Výstupní konektor:
• PHONES

• VIDEO OUT
(Pro iPod):

φ3,5
32 Ω - 1 kΩ
15 mW / ch výstup na 
32 Ω
Kompozitní

Napájení:
• Střídavý proud

• Stejnosměrný 
proud

Model pro Severní 
Ameriku
 120 V střídavý proud , 

60 Hz
Pro model pro Evropu
 230 V střídavý proud , 

50 Hz
Pro model pro Austrálii
 240 V střídavý proud , 

50 Hz
15 V stejnosměrný proud 
(R20(SUM-1)/D(13D)-
baterie x 10) 
Externí 12 V 
stejnosměrný proud

Spotřeba energie: Při použití síťové zásuvky
 28 W (při provozu)

Menší než 1,00 W (v 
pohotovostním režimu)

Při použití DC IN
 2 A (zapnuto)

Rozměry: 666 mm x 231 mm x 
240 mm (Š/V/H)

Hmotnost: Přibližně 6,8 kg
(bez baterií v příhrádce 
pro baterie)

Dodávané 
příslušenství: Napájecí kabel x 1

Dálkový ovladač x 1
Ramenní popruh x 1
Spona x 2
Uzávěr x 2
Baterie* (pro dálkový 
ovladač) x 2

* Není poskytováno pro model pro Severní 
Ameriku.

Vzhled přístroje a technické údaje se mohou 
změnit bez předchozího upozornění.

Skupiny MP3/WMA a skladby nelze přehrávat 
podle očekávání.
\ Pořadí přehrávání bylo stanoveno při nahrávání 

skupin a skladeb. Závisí na aplikaci použité k 
záznamu.

Zvuk z disku nebo USB zařízení je přerušovaný.
\ Disk je poškrábaný nebo znečištěný.
\ Soubory MP3/WMA nebyly do USB zařízení 

správně nakopírovány.

Zvuky z USB zařízení jsou přerušovány.
\ Zvuk může zastavit šum a statická elektřina. 

V takovém případě po vypnutí přístroje odpojte 
a znovu zapojte USB zařízení.

Ovládání přehrávače iPod

iPod nehraje, ale na displeji se objeví zpráva 
„CONNECT“.
\ Baterie iPodu je slabá nebo vybitá. Nabijte baterii 

v iPodu.

Operace s rozhlasovým přijímačem

Poslech rozhlasového vysílání je rušen šumem.
\ Anténa FM není řádně roztažena a umístěna.
\ Elektrostatický výboj z vašeho těla může 

způsobovat šum. V takovém případě přístroj 
vypněte a znovu zapněte.

Operace s časovačem

Denní časovač nepracuje.
\ Přístroj byl zapnutý v době aktivace časovače. 

Časovač se zapne pouze v případě, že přístroj je 
vypnutý.

Pokud máte se svým přístrojem problémy, před 
kontaktováním servisního střediska si projděte 
následující možnosti řešení.

Obecné

Zařízení se nezapne.
\ Přístroj není pod proudem. Zkontrolujte připojení 

napájecího kabelu nebo vyměňte baterie.

Jednotka se vypíná automaticky.
\ Automatická funkce úspory energie funkční. 

Seřízení nebo nastavení se náhle před 
dokončením zruší.
\ Na provedení operace existuje časový limit. 

Opakujte postup znovu.

Není možno ovládat přístroj, nebo přístroj 
nepracuje správně.
\ Vestavěný mikroprocesor kvůli vnějšímu 

elektrickému rušení pravděpodobně nepracuje 
správně.
Odpojte napájecí kabel od sítě, potom jej znovu 
zapojte.

\ Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

Přístroj nelze ovládat dálkovým ovladačem.
\ Dráha mezi dálkovým ovladačem a snímačem 

dálkového ovladače na přístroji je zablokována.
\ Baterie jsou vybité.

Není slyšet žádný zvuk.
\ Jsou zapojená sluchátka.

Pokud je přístroj napájen pomocí baterií, zvuk z 
reproduktorů je rušen nebo je příliš tichý.
\ Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

Operace disku/velkokapacitního 
paměťového zařízení USB

Disk nebo USB zařízení nehraje.
\ Disk je vložen obráceně. Vložte disk potištěnou 

stranou nahoru.
\ Disk je nahraný „paketovým systémem zápisu 

(systém souborů UDF)“. Není možné jej přehrávat. 
Zkontrolujte soubory, které chcete přehrávat.

\ USB zařízení není řádně připojeno.

Udržujte disky a mechanismus v čistotě, aby 
výkon přístroje byl co nejlepší.

Manipulace s disky
• Chcete-li vyjmout disk z obalu, uchopte disk za 

okraj a současně lehce zatlačte na středový otvor.
• Nedotýkejte se lesklého povrchu disku ani 

disk neprohýbejte.
• Po použití disku jej vložte zpět do krabičky.
• Vkládejte disk zpět do obalu opatrně, abyste 

jeho povrch nepoškrábali.
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu 

světlu, extrémním teplotám a vlhkosti.

Čištění disků
• Otřete disk měkkou látkou směrem od středu 

k okraji.

Čištění přístroje
• Skvrny otřete měkkým hadříkem. Silně 

znečištěný přístroj otřete dobře vyždímaným 
hadříkem namočeným v roztoku neutrálního 
mycího prostředku. Potom jej otřete suchou a 
čistou látkou.

• Protože by mohlo dojít k zhoršení kvality 
přístroje, jeho poškození nebo porušení 
povrchu, dodržujte následující pokyny:

 – Při čištění na přístroj NETLAČTE.
 – NEČISTĚTE přístroj rozpouštědlem ani 

benzínem.
 – NEVYSTAVUJTE přístroj žádným těkavým 

látkám, například insekticidům.
 – ZABRAŇTE dlouhodobému kontaktu 

přístroje s jakýmkoli plastovými nebo 
pryžovými výrobky.

Čištění snímací čočky CD
• Snímací čočku CD udržujte v čistotě, jinak 

by mohlo dojít ke zhoršení zvuku. Pomocí 
ofukovadla (k dostání v prodejnách foto-
video atd.) odstraňte prach z čoček.

INFORMACE O DISKU/SOUBORU/iPodu/DISPLAJI

Při přenášení přístroje používejte obě madla.
Pokud jednotku přenášíte pouze za jednu rukojeť, může dojít kvůli délce přístroje k jeho pádu 
na zem a následnému poškození.
Nezasouvejte žádné cizí předměty do madel pod reproduktory.

POZNÁMKA
• Vyjměte disk, odpojte USB zařízení nebo 

přehrávač iPod od přístroje.
• Odpojte všechny kabely od přístroje.
• Přístroj není schopný odolávat vodě ani prachu.

Používání ramenního popruhu
Upevněte dodávaný ramenní popruh (s nastavitelnou délkou) na každý konec přístroje, jak je 
uvedeno na obrázku.

PŘEPRAVA PŘISTROJE
Používání madel pro přepravu

1 Indikátory časovače
•  (časovač), ON

2 Indikátor SLEEP
3 Indikátor CLOCK
4 Indikátor iPod
5 Indikátory režimu 

FM
  STEREO, MONO

6 Indikátory opakování
  ,  ALL,  

GROUP
7 Hlavní displej
8 Indikátor PRGM 

(program)
9 Indikátor RANDOM
0 Indikátory 

frekvenční jednotky

Není-li v následujících situacích provedena 
žádná činnosti po dobu 30 minut, jednotka se 
automaticky vypne.

Je vybráno CD nebo USB a přehrávání se 
zastaví.
Je vybrán iPod a je nepřipojen.
Úroveň hlasitosti je nastavena na MIN nebo je 
aktivováno ztlumení.

•

•
•

Před vypnutím jednotky bliká na displeji „APS“.
Nicméně tato funkce nepracuje v následujících 
situacích:

Je-li vybrané AUDIO IN nebo FM.
Je-li připojen mikrofon nebo kytara.

•
•

Microsoft a Windows Media jsou registrované 
ochranné známky společnosti Microsoft 
Corporation ve Spojených státech a/nebo 
dalších zemích.

•

• Tento přístroj může rozpoznat až 511 skladeb a složek 
na disku, a 65536 souborů do 200 skupin (maximálně 
500 souborů v jedné skupině) na USB zařízení.

• Odrazivost disku CD-RW je nižší než u jiných CD, což 
může způsobovat, že se budou disky CD-RW načítat 
déle.

Je-li aktivní funkce automatické úspory energie

Upozornění: Řádná ventilace
Z důvodu vyvarování se poranění elektrickým proudem 
a požáru a zabránit poškození umístěte aparát 
následujícím způsobem:
1 Zepředu:
 Žádná překážka a volný prostor.
2 Ze stran/Nahoře/Vzadu:
 Žádné překážky ba neměly být umístěny ve 

vzdálenostech uvedených níže.
3 Spodek:
 Umístěte na rovném povrchu. Umístěním podstavce 

vysokého 10 cm a více podpoříte přívod vzduchu pro 
ventiloaci.

Děkujeme vám za zakoupení přístroje JVC.
Před jejich použitím si pečlivě přečtěte tyto 

pokyny.

Pohled zepředu

Pohled ze strany

15 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to 
connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with 
iPod or iPhone may affect wireless performance.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. 

•

•

REFERENCE

Pomůcka

Čočka

Přihrádka pro baterie R20(SUM-1)/D(13D)
(není součástí dodávky)

Napájecí kabel 
(je součástí 

dodávky)

Síťová zásuvka

Baterie - R6(SUM-3)/AA(15F)
(Není dodáváno pro model pro Severní 
Ameriku.)
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Madlo pro 
přepravu

Uzávěr*Uzávěr*

Ramenní 
popruh*

Ramenní popruh*

Spona*

Hlavní jednotka

Ramenní popruh*Spona*

Hlavní jednotka

* Dodáváno pro tento přístroj.

„iPod“ v tomto návodu znamená iPod, iPod 
touch a zařízení iPhone. Pokud se návod 
týká speciálně dotykového displeje iPod 
touch nebo zařízení iPhone, používají se 
termíny „iPod touch“ nebo „iPhone“.
V této příručce se slova „soubor“ a „skladba“ 
používají jako synonyma.

•

•
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Vložte disk nebo připojte USB zařízení.

Přehrávání z externího zařízení
Před poslechem externího zařízení je připojte 
správně k jednotce.
Viz též návod k obsluze dodávaný s externím 
zařízením.

1. Nastavte hlasitost přístroje na 
minimum.

2. Připojte externí zařízení do zdířky 
AUDIO IN na zadní části přístroje.

1. Stiskněte CD 6 nebo USB 6.
Začne načítání disku nebo USB zařízení a 
přehrávání.

2. Nastavte hlasitost.

Pro zastavení přehrávání stiskněte 7.

Pro přerušení přehrávání stiskněte CD 6 
nebo USB 6.

• Pro zrušení přerušení přehrávání 
opětovně stiskněte 6. Přehrávání se 
spustí od bodu přerušení.

Chcete-li vybrat skladbu stiskněte 4 
nebo ¢ .

• Jedním stisknutím ¢ přeskočíte na 
následující skladbu.

• Stiskněte 4 pro přeskočení na 
začátek následující skladby.
Stiskněte 4 dvakrát rychle za sebou 
pro přeskočení na začátek předchozí 
skladby.

Pro přesné nalezení skladby stiskněte 
číselná tlačítka.

Pro rychlé přetáčení vpřed/vzad stiskněte 
a podržte 4 nebo ¢ během přehrávání.

Pro výběr skupiny (MP3/WMA), stiskněte 
GROUP UP nebo GROUP DOWN. (Pouze 
dálkový ovladač)

• Stiskněte GROUP UP pro překročení do 
další skupiny.

• Stiskněte GROUP DOWN pro 
překročení do předchozí skupiny.

Chcete-li odpojit dokovací adaptér
Svým nehtem nebo nástrojem s ostrou 
špičkou vysuňte dokovací adaptér do slotu.
• Postupujte opatrně, abyste si nezranili prsty 

nebo nepoškodili konektor doku.

Prohlížení videa/obrázku 
Při vypnuté jednotce a odpojeném iPodu...

Stiskněte a podržte iPod 6.

A  Poslouchání na iPodu a prohlížení videa/obrázků z iPodu B  Přehrávání disku/
USB zařízení

C  Poslech 
vysílání FM

Použití časovače (Pouze dálkový ovladač)

D  Nastavení zvuku

Klasické přehrávání (Pouze dálkový ovladač)

1. Stisknutím tlačítka FM vyberte „FM“.

2. Vyberte stanici.

• Stiskněte a podržte 4 nebo ¢ pro 
automatickou změnu frekvence, dokud 
není nalezena stanice s dostatečně silným 
signálem.

Předvolba stanic (Pouze dálkový ovladač)
Do předvoleb můžete ručně uložit až 30 stanic 
v pásmu FM.

1. Nalaďte stanici, kterou chcete přednastavit.
2. Stiskněte SET.

• Následující kroky musíte dokončit, dokud 
ukazatel na displeji problikává.

3. Stiskněte tlačítko s číslicí, kam chcete 
uložit vybranou stanici.

4. Stisknutím tlačítka SET uložíte 
požadovanou stanici.

Pro poslech uložené stanice stiskněte tlačítko 
uložené stanice, kterou chcete poslouchat.

Naladění předvolené stanice

Při každém stisknutí tlačítka můžete vybrat 1 ze 
30 přednastavených stanic.

Přednastavenou stanici můžete vybrat 
přímým stisknutím číselných tlačítek.

Zlepšení příjmu v pásmu FM (Pouze 
dálkový ovladač)
Když je příjem FM stereo (FM) vysílání 
problematický nebo obsahuje šumy, zvolte 
monofonní příjem (MONO).

Stiskněte tlačítko FM MODE.
•  Stereofonní příjem obnovíte opětovným 

stlačením režimu FM MODE.

Nastavení antény
Pomocí nastavení délky, úhlu a směru FM 
teleskopické antény získáte nejlepší příjem.

•

Prostřednictvím tohoto přístroje můžete ovládat 
přehrávač iPod.
• Před připojení přehrávače iPod k přístroji 

zkontrolujte jeho typ a verzi softwaru. (Viz 
přehrávače iPod na druhé straně tohoto listu.)

• Pomatujte si, že z přístroje není možno odesílat 
žádné údaje do přehrávače iPod.

UPOZORNĚNÍ
• Společnost JVC nenese odpovědnost za ztrátu 

nebo poškození přehrávače iPod vzniklé 
používáním tohoto výrobku.

• Při připojování přehrávače iPod k přístroji, musí 
být konektor na přístroji zcela zasunutý do 
přehrávače iPod.

• Nepřenášejte přístroj, když je iPod zapojený. 
Zařízení by mohlo upadnout nebo by mohlo dojít 
k poškození části s konektorem.

• Nedotýkejte se přímo kolíků svorky na iPodu 
nebo kolíků konektoru. Mohli byste způsobit 
poškození součástí konektoru.

• Pokud přehrávač iPod nepoužíváte, odpojte jej 
od přístroje.

• Při přehrávání skladeb z přehrávače iPod 
neodpojujte přehrávač iPod. Může to způsobit 
nesprávné fungování tohoto přístroje a 
přehrávače iPod.

• Když připojujete nebo odpojujete přehrávač 
iPod, vždy nastavte hlasitost na minimum.

• Nenechávejte přední dvířka otevřená.
• Netlačte na otevřená přední dvířka směrem 

dolů, přístroj může spadnout a způsobit 
zranění.

1. Stiskněte iPod 6.
Po zapnutí přehrávač iPod začne přehrávat.
• Pokud jste vybrali jiný zdroj, opětovně 

stiskněte tlačítko iPod 6 pro spuštění 
přehrávání.

2. Nastavte hlasitost.

Pro přerušení přehrávání stiskněte iPod 6.
• Pro zrušení přerušení přehrávání 

opětovně stiskněte tlačítko iPod 6. 
Přehrávání se spustí od bodu přerušení.

Chcete-li vybrat skladbu stiskněte 4 nebo ¢ .

• Jedním stisknutím ¢ přeskočíte na 
následující skladbu.

• Stiskněte 4 pro přeskočení na začátek 
následující skladby.
Stiskněte 4 dvakrát rychle za sebou pro 
přeskočení na začátek předchozí skladby.

Pro rychlé přetáčení vpřed/vzad stiskněte a 
podržte 4 nebo ¢ během přehrávání.

POZNÁMKA
S iPodem vybraným jako zdroj...
– Když je přehrávač iPod připojen, objeví se na 

hlavním displeji „CONNECT“.
– Pokud přehrávač iPod není připojen, objeví se 

na hlavním displeji „NOiPod“.
– V následujících případech ovládejte samotný 

iPod touch nebo iPhone:
• Při používání tlačítka hlavní obrazovky.
• Při výběru ikon aplikací na obrazovce Home.
• Při posouvání posuvníku.

Menu ovládání přehrávače iPod 
(Pouze dálkový ovladač)

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.
2 Stiskněte GROUP UP nebo GROUP DOWN 

pro výběr položky menu, poté stiskněte 
SET pro potvrzení.

Pokud je přístroj napájen z elektrické zásuvky při 
prvním použití po zakoupení, na displeji se objeví 
indikace času CLOCK a „0:00“ (nebo „12:00“). Před 
používáním denního časovače nastavte hodiny.

1. Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER.
2. Stisknutím tlačítka 4/1 nebo ¡/¢ 

nastavíte hodiny.
• Při stlačení a přidržení tlačítka se budou 

plynule měnit číslice hodin.

3. Stiskněte SET.
Číslice minut začnou na displeji blikat.

4. Opakuje krok 2 a 3 při nastavení minut.
• Jestliže nastavování minut stisknete a 

přidržíte 4/1 nebo ¡/¢ minutové 
číslice se budou měnit plynule.

• Pokud chcete při nastavování minut měnit 
nastavení hodin, stiskněte CANCEL.

Dokončíte nastavení hodin.

Pro zobrazení hodin stiskněte DISPLAY.
• Při každém stisknutí tlačítka se indikace 

změní z normálního režim na zobrazení 
hodin.

POZNÁMKA
• Po přibližně jedné hodině po odpojení přívodní 

šňůry bude nastavený čas resetován.

• Pokud je přístroj napájen pomocí baterií, hodiny se 
na displeji neobjeví, pokud je přístroj vypnut.

Stiskněte SLEEP.
Doba vypnutí (v minutách) se mění po každém 
stisku tlačítka následovně:
10 \ 20 \ 30 \ 60 \ 90 \ 120 \ OFF \ 
(zpět na začátek)

Přístroj je nyní nastaven pro vypnutí po uplynutí 
nastavených minut.

Je-li časovač přechodu do režimu spánku (Sleep 
Timer) nastaven na delší dobu než 30 minut a 
není během této doby provedena žádná operace, 
jednotka se automaticky po 30 minutách vypne.

Stiskněte jednou SLEEP, chcete-li zkontrolovat, 
kolik času zbývá, než se přístroj vypne.

Pro zrušení časovače, opakovaně stiskněte SLEEP 
vyberte „OFF“.

Pomocí denního časovače se můžete budit svou 
oblíbenou hudbu.

POZNÁMKA
Nejprve nalaďte stanici, vložte disk nebo připojte 
USB zařízení/iPod k přístroji a zkontrolujte zda zdroj 

*

zvuku pracuje správně.

1. Stiskněte CLOCK/TIMER.
2. Stisknutím tlačítka 4/1 nebo 

¡/¢ nastavíte hodiny.
• Při stlačení a přidržení tlačítka se 

budou plynule měnit číslice hodin.

3. Stiskněte SET.
Číslice minut začnou na displeji blikat.

4. Krok 2 a 3 opakujte a nastavte minuty, 
vyberte zdroj a nastavte hlasitost.
• Jestliže nastavování minut stisknete 

a přidržíte 4/1 nebo ¡/¢ 
minutové číslice se budou měnit 
plynule.

5. Stiskněte  a jednotku vypněte.
• V čase spuštění přístroj nastaví 

hlasitost na přednastavenou úroveň.
• Denní časovač bude pracovat pouze, 

pokud je přístroj zapnutý.
Chcete-li během procesu opravit 
nesprávně zadaný údaj, stiskněte CANCEL.

Můžete se vrátit k předchozímu kroku.

Nastavení časovače změníte, je-li 
rozsvícený symbol , a dvakrát stisknete 
CLOCK/TIMER.

Nastavení můžete začít od bodu 2.

Nastavení hlasitosti
Úroveň hlasitosti může být nastavena v rozmezí 
MIN 01 až 30 MAX.

Naprogramovat můžete až 30 skladeb z disku nebo USB 
zařízení, v jakémkoliv pořadí, včetně stejných skladeb.

POZNÁMKA
• Programování můžete provést pouze, pokud je 

přehrávání zastaveno.
• Během programování nemůžete určit číslo 

skupiny pro výběr skladby.
Před provedením programování vložte disk 
nebo připojte USB zařízení.
Viz ı Přehrávání disku/USB zařízení.

1. Stiskněte CD 6 nebo USB 6.
2. Stiskněte 7 a zastavte přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte 

„PROGRAM“.
4. Stiskněte číselná tlačítka pro výběr 

programované skladby.
5. Zopakováním kroku 4 naprogramujte 

ostatní skladby.
• Pro zrušení poslední naprogramované 

skladby stiskněte tlačítko CANCEL jednou.

6. Stiskněte CD 6 nebo USB 6.
Přehrávání začne.

Během zastavení přehrávání:
Pro naprogramování skladeb stiskněte 4/1 
nebo ¡/¢ opakovaně; skladby v programu se 
zobrazí na displeji v nastaveném pořadí.

• Pro přidání skladby na konec programu, 
stiskněte číselná tlačítka pro výběr skladby.

Pro zrušení skladeb v programu, stiskněte 
opakovaně CANCEL.

• Při každém stisknutí tlačítka je vymazána 
poslední skladba v programu.

• Vypnutí přístroje také vymaže program.
Pro ukončení přehrávání programu, opakovaně 
stiskněte PLAY MODE, dokud kontrolka „PRGM“ 
nezhasne.

Můžete přehrávat všechny skladby na disku nebo na 
USB zařízení v náhodném pořadí.
Před náhodným přehrávání vložte disk nebo 
připojte USB zařízení.
Viz ı Přehrávání disku/USB zařízení.

1. Stiskněte CD 6 nebo USB 6.
2. Stisknutím tlačítka PLAY MODE 

vyberte „RANDOM“.
Skladby se přehrají v náhodném pořadí.

• Tlačítka 4/1 pracují pouze pro 
přechod zpět na začátek aktuální skladby 
během náhodného přehrávání.

Chcete-li ukončit náhodné přehrávání, 
stiskněte PLAY MODE. Indikátor „RANDOM“ 
zmizí.

Skladbu nebo skladby na disku nebo USB 
zařízení můžete opakovat, kolikrát chcete.
Stiskněte REPEAT.

Režimy přehrávání se mění po každém 
stisku tlačítka následovně:

V případě CD:
ALL \  \ zrušeno \ (zpět na začátek)

ALL:

:

•

•

Zopakuje všechny skladby na 
disku.

V režimu programu nebo 
režimu náhodného přehrávání 
mohou být vybrány pouze 

ALL skladby.
Opakuje aktuální skladbu.

•

Pro soubory MP3/WMA:
ALL \ GROUP \  \ zrušeno \ (zpět na 

začátek)

ALL:

GROUP:

:

•

•

•

Zopakuje všechny skladby na 
disku nebo USB zařízení.

V režimu programu nebo 
režimu náhodného přehrávání 
mohou být vybrány pouze 

ALL skladby.
V normálním režimu 
přehrávání jsou opakovány 
všechny skladby ve skupině.
Opakuje aktuální skladbu.

•

Pro ukončení režimu opakování, opakovaně 
stiskněte REPEAT, dokud kontrolka nezhasne.

Připojení přehrávače 
iPod

Disk

USB zařízení

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Spusťte přehrávání

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Nastavení hodin

Spusťte přehrávání

Programové přehrávání

Náhodné přehrávání

Opakované přehrávání

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

USB kabel USB paměť

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Nastavení hlasitosti super hloubkového 
reproduktoru
Úroveň hlasitosti super hloubkového reproduktoru 
můžete nastavit v rozmezí 1 až 6.

B

Přední dvířka

Otevřete přední dvířka

Dokovací 
adaptér (dodaný 

s přehrávačem iPod 
nebo zakoupený 

samostatně)

Připojení jiného zařízení
Míchaní mikrofonu/kytary

Mikrofonem nebo kytarou můžete jejich zvuk 
smíchat se zvukem zdroje.

UPOZORNĚNÍ
Do zdířky MIC/GUITAR INPUT NEPŘIPOJUJTE 
basovou kytaru, jednotku by to mohlo zničit.

1. Ujistěte se, že přepínací volič MIC/GUITAR na 
zadní části přístroje je správně nastavený.

2. Ovladač MIC/GUITAR LEVEL nastavte – 
otáčením proti směru hodinových ručiček.

3. Připojte mikrofon nebo kytaru ke zdířce 
MIC/GUITAR INPUT na zadní části přístroje.

4. Zapněte přehrávání ze zdroje.
5. Upravte hlasitost a úrovně mikrofonu/

kytary.

Používání sluchátek
Než připojíte nebo nasadíte sluchátka, 
snižte hlasitost.
• Připojením sluchátek dojde k odpojení 

reproduktorů.
• Nastavení zvuku jiné než úroveň hlasitosti 

pro super hloubkový reproduktor rovněž 
ovlivňuje zvuk reprodukovaný sluchátky.

POZNÁMKA
Je-li jako zdroj vybraný iPod, ze sluchátek 
není slyšet žádný zvuk.

Pro vypnutí denního časovače stiskněte CANCEL.

• Zatímco je časovač nastaven, kontrolka časovače 
( ) svítí.

• Zatímco časovač pracuje, kontrolka časovače ( ) 
bliká.

• Pokud neovládáte přístroj po dobu delší než 
1 hodinu, přístroj se vypne.

Jak vybrat číslo pomocí dálkového ovládání
Příklady:

Chcete-li vybrat číslo 5, stiskněte tlačítko 5.
Chcete-li vybrat číslo 15, stiskněte +10, a potom 5.
Chcete-li vybrat číslo 20, jednou stiskněte +10, a potom 10.
Chcete-li vybrat číslo 125, stiskněte +100, +10, +10 a potom 5.

•
•
•
•

Nejprve zapněte napájení.

A

B

C

DD

Nastavení časovače vypnutí

Nastavení denního časovače

Režim zvuku
Režimy zvuku mohou být vybrány pro zvýšení 
typu přehrávané hudby.

Stisknutím tlačítka SOUND MODE vyberte 
režim zvuku.

Zvukové režimy se mění po každém stisku 
tlačítka následovně:

Výběr režimu zvuku:
BEAT: Nastavte tuto možnost pro tvrdou 

hudbu, jako je rock a disko.
POP: Nastavte tuto polohu pro lehkou 

hudbu, jako je populární nebo vokální 
hudba.

CLEAR: Nastavte tuto polohu pro jasně znějící 
hudbu.

FLAT: (bez efektu): Nastavte tuto polohu, 
pokud nechcete použít žádný režim 
zvuku.

Dočasné vypnutí zvuku (Pouze dálkový ovladač)

Stiskněte tlačítko MUTING.
Chcete-li hlasitost obnovit, stiskněte tlačítko 
MUTING ještě jednou nebo upravte úroveň 
hlasitosti.

Aktuální číslo 
skladby

Doba 
přehrávání

Zobrazení během přehrávání

3. Stisknutím tlačítka AUDIO IN vyberte 
„AUDIO“.

4. Stisknutím a podržením SET nastavte 
vstupní úroveň zvuku. Při každém 
stisknutí tlačítka se vstupní úroveň změní 
následujícím způsobem:
LEVEL1 \ LEVEL2 \ LEVEL3 \ (zpět na 
začátek)
• LEVEL1: Běžná vstupní úroveň.
• LEVEL2: Zvyšuje vstupní úroveň.
• LEVEL3: Zvýší vstupní úroveň více než 

„LEVEL2“.

5. Spusťte přehrávání na externím zařízení.
6. Nastavte hlasitost přístroje.

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze 
přehrávače iPod.

Vypnutí iPod
Stiskněte a podržte iPod 6 po dobu 2 sekundy.
• Výběr jiného zdroje také vypne přehrávač iPod.
• V závislosti na aktuálním zdroji nemusí vypnutím 

přístroje dojít k vypnutí přehrávače iPod.

O nabíjení baterie přehrávače iPod
• Pokud je přístroj zapojen do síťové zásuvky:

Je-li jednotka zapnutá, baterie iPodu jsou 
dobíjeny.

• Pokud je přístroj provozován na baterie:
Baterie přehrávače iPod nejsou dobíjeny, ani 
pokud je přehrávač zapnutý.

Při každém stisknutí a přidržením tlačítka se 
označení mění příslušně následujícím způsobem:

VOUT ON: Zobrazení videa/obrázku z iPodu 
na monitoru.
VOUT OFF: Zobrazení videa/obrázku na 
iPodu.

•

•

Hlavní jednotka

UPOZORNĚNÍ:
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může 
způsobit ztrátu sluchu.

nebo nebo

(Vpravo)

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

NEVYPÍNEJTE přístroj při nastavení hlasitosti 
na velmi vysokou úroveň; v opačném případě 
hrozí v okamžiku zapnutí přístroje nebo spuštění 
přehrávání poškození sluchu, reproduktorů nebo 
sluchátek náhlou zvukovou vlnou.

Kytara Mikrofon

(Vlevo)

Hlavní jednotka Dálkový ovladač

Sluchátka 
(nejsou součástí dodávky)

Monitor
(není součástí dodávky)

Externí zařízení
(není součástí dodávky)

Kabel pro kompozitní video
(není součástí dodávky)

Mikrofon nebo kytara
(není součástí dodávky)

φ 6,3 monofónní kabel
(není součástí dodávky)

Stereofonní kabel s 
minizástrčkou
(není součástí dodávky)

Zadní část přístroje

Hlavní jednotka

nebo

CZ_RV-NB70[E]2.indd   2CZ_RV-NB70[E]2.indd   2 1/8/11   10:47:18 AM1/8/11   10:47:18 AM


