Dálkové ovládání

Stereo systém MC5220 s digitálním laděním PLL

Obj. č.: 152 61 88
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Tlačítko Standby
Tlačítko Function
Tlačítko Stop
Tlačítko Volume+
Tlačítko Prev/Hour
Tlačítko Play/Pause
Tlačítko M-DN
Tlačítko VolumeTlačítko Alarm
Tlačítko Memory
Tlačítko Time
Tlačítko Snooze
Tlačítko Mute
Tlačítko Mode
Tlačítko Next/Min
Tlačítko M-UP
Tlačítko Prog
Tlačítko Sleep

Vážení zákazníci,

Uvedení do provozu

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stereo systému Denver MC5220.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.

Napájení
Tento výrobek je určen k napájení ze sítě pomocí napájecího adaptéru AC/DC.
Malý konektor adaptéru AC/DC zastrčte do zdířky DC na přístroji.
Adaptér AC/DC zapojte ve svislé nebo vodorovné poloze do běžné zásuvky střídavého proudu
s napětím 220 V, 50 Hz.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Instalace na stěnu

Popis a ovládací prvky

1. Před instalací zatlačte na označené místo na stojanu, abyste hod odpojili od stereo systému.
Na zadní straně výrobku jsou dva malé montážní otvory, které slouží k zavěšení na stěnu.
2. Pokud se chystáte namontovat přístroj na stěnu, musíte se ubezpečit, že je schopna udržet
hmotnost výrobku.
3. Ubezpečte se, že hřebíky, na které přístroj zavěsíte, jsou v stejné vodorovné vzdálenosti, jako
jsou otvory pro zavěšení.
4. Hřebíky nebo šroubky použité pro zavěšení musí udržet váhu minimálně 6 kg.

Nastavení času
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V režimu STANDBY OFF stiskněte a podržte tlačítko PROG/TIME SET.
Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou hodinu.
Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou minutu.
Po nastavení požadovaného času stiskněte pro potvrzení tlačítko PROG/TIME SET.

Nastavení buzení bzučákem budíku (AL 1)
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Zdířka Aux in
Zdířka sluchátek
Reproduktory
Otvor nosiče CD
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko Standby (pohotovostní režim)
Tlačítko Function (výběr funkce)
Tlačítko Alarm Set
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LC displej
IR
Tlačítko VOL+
Tlačítko VOLTlačítko MTlačítko M+
Tlačítko Prog/Time Set
Tlačítko
Schránka baterií
Zdířka DC

a. Nechte přístroj v pohotovostním režimu.
b. Stiskněte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat symbol budíku „ 1“.
Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat nastavení času
buzení.
c. Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou hodinu buzení.
d. Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou minutu buzení.
e. V nastaveném čase se zapne signalizace buzení.

Nastavení buzení rádiem

Vyvolání uložené stanice

a. Nechte přístroj v pohotovostním režimu.

Uloženou stanici vyvoláte, když tlačítkem M-UP nebo M-DN na přístroji nebo tlačítkem M+ / Mvyberte některou z předvoleb 1 až 20.
Poznámka: Uložené stanice se v paměti zachovají, jen dokud je rádio připojené k napájení. V případě
odpojení od proudu se uložené stanice ztratí.

b. Stiskněte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat symbol budíku „ 1“.
Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat nastavení času
buzení.
c. Stiskem tlačítka pro výběr funkce vyberte symbol „FM“.
d. Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou hodinu buzení.
e. Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou minutu buzení.
f. V nastaveném čase buzení se rádio zapne.

Nastavení buzení přehráváním CD
a. Nechte přístroj v pohotovostním režimu.
b. Stiskněte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat symbol budíku „ 1“.
Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET a na displeji začne blikat nastavení času
buzení.
c. Stiskem tlačítka pro výběr funkce vyberte symbol „CD“.
d. Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou hodinu buzení.
e. Stiskem tlačítka
nastavte požadovanou minutu buzení.
f. V nastaveném čase buzení se začne přehrávat CD.
Poznámka: Před nastavením tohoto typu buzení se ubezpečte, že v CD přehrávači je vložené CD.
Druhý budík (AL 2) se nastavuje stejným způsobem jako AL 1.

Manipulace s CD
CD vždy chraňte proti poškrábání, nečistotě, prachu, atd. Pokud disku věnujete patřičnou péči,
bude k udržení jeho vynikající reprodukce zvuku postačovat, utřete-li jej měkkým hadříkem.
Pokud se disky nepoužívají, měly by se uchovávat v původním obalu.
Disk držte jen za okraje a nedotýkejte se jeho povrchu.
Manipulace s disky je znázorněna na níže uvedených ilustracích.
K čištění disků používejte měkký hadřík. Nepoužívejte ředidla, benzín ani jiné chemické čisticí
prostředky, protože byste je mohly poškodit. Při čištění disk utírejte vždy přímým pohybem ze
středu disku k jeho okraji. Nikdy ho nevytírejte krouživým pohybem.
Nevystavujte disky delší dobu přímému slunečnímu světlu, vysoké vlhkosti nebo vysokým
teplotám. Nepokládejte disky na jiné předměty nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
Prach na čočce čtecího mechanizmu může vést k poruchám a k přerušovanému přehrávání.
Čistěte ji tak, že otevřete CD mechaniku a prach vyfouknete.
Poznámka: Nedotýkejte se povrchu čočky a nedovolte, aby se dovnitř dostala voda.
K čištění povrchu CD přehrávače použijte měkký a navlhčený hadřík. K čištění však nikdy
nepoužívejte benzín, líh, nebo jiné silné chemické čisticí prostředky, protože byste ho mohli
poškodit.
Správný postup

Vypnutí signalizace buzení

Nesprávný postup

Signalizaci buzení vypnete stiskem tlačítka STANDBY. Zvolený typ buzení se resetuje na další den.

Vypnutí funkce budíku
Režim budíku vypnete následujícím způsobem:
V režimu STANDBY OFF stiskněte tlačítko ALARM SET, dokud se z displeje neztratí symbol „
a funkce budíku se tím vypne.

“

Nastavení hlasitosti
Hlasitost se zvyšuje stiskem tlačítka VOL+.
Stiskem tlačítka VOL- hlasitost snižujete.

Obsluha
1. Stiskněte tlačítko STANDBY, aby se rádio zapnulo.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte funkci RADIO.
3. Použití tlačítek rádia:
Manuální ladění
Stiskem tlačítka
, nebo
vyhledejte požadovaný kmitočet. Vyšší kmitočet vyhledáte
stiskem tlačítka
a nižší kmitočet stiskem tlačítka
.
Automatické ladění
a) Stiskněte a podržte tlačítko
, nebo
, dokud nezačne běžet prohledávání pásma.
b) Pokud rádio najde stanici s dostatečně silným signálem, ladění se zastaví.
Automatické ladění můžete zastavit také opakovaným stiskem tlačítka
, nebo
.
4. Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko STANDBY.

Uložení stanice na předvolbu
1. Některým z výše uvedených způsobů ladění nalaďte požadovanou stanici.
2. Stiskněte tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači a na displeji začne blikat „P-01“.
Poté použijte tlačítko M-UP, nebo M-DN na dálkovém ovladači, resp. tlačítko M+ / M- na přístroji,
abyste změnili číslo předvolby, na kterou se stanice uloží (P01 až P20).
3. Když jste na požadovaném čísle předvolby, právě poslouchanou stanici na ni uložíte stiskem
tlačítka MEMORY.
4. Opakováním stejného postupu uložíte i další stanice na místa č. 1 až č. 20.
Poznámka: Na předvolby lze uložit celkem 20 stanic.

Přehrávání kompaktních disků (CD)
Poznámka: Nikdy se nedotýkejte laseru uvnitř CD mechanizmu. Čočku laseru čistěte v případě
potřeby speciálním čisticím prostředkem na CD.
1. Stiskem tlačítka STANDBY zapněte přístroj.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte režim CD.
3. Otevřete otvor nosiče CD a vložte dovnitř CD potištěnou stranou nahoru.
4. Zavřete otvor nosiče, disk se začne otáčet a po několika sekundách se zastaví.
5. Stiskem tlačítka
, nebo
vyberte požadovanou stopu.
6. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko
.
7. Dalším stiskem tlačítka
se přehrávání pozastaví.
8. Opakovaným stiskem
se přehrávání obnoví.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači, aby se na LC
displeji objevil nápis „RAND“.
Poté se začnou skladby přehrávat v náhodném pořadí.

Funkce REPEAT
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko MODE, aby se na LC displeji objevil symbol „
“.
Stejná skladba se bude přehrávat stále dokola.
2. Stiskněte znovu tlačítko MODE, aby se na LC displeji objevil symbol „
ALL“.
Bude se opakovat přehrávání všech skladeb na disku.
3. Pro zrušení funkce opakovaného přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko MODE na dálkovém
ovladači, dokud se všechny symboly neztratí.

Posun dopředu a dozadu
1. Pro skok na jiné číslo stopy nebo rychlé prohledání všech stop na disku se používají tlačítka CD
Reverse
a CD Forward
.
2. Stiskněte 1x tlačítko CD Reverse
a dostanete se na začátek právě poslouchané stopy.
Stiskněte ho opakovaně a uslyšíte předchozí stopy na disku.
3. Pro poslech následující stopy stiskněte tlačítko CD Forward
.
4. Když stisknete a podržíte tlačítko CD Reverse
, budete v právě poslouchané skladbě
postupovat dozadu a na předchozí stopy. Když najdete požadovanou část stopy, tlačítko uvolněte
a obnoví se normální přehrávání.
5. Stisknete-li a podržíte tlačítko CD Forward
, budete v právě poslouchané skladbě postupovat
dopředu a na následující stopy. Když najdete požadovanou část stopy, tlačítko uvolněte a obnoví
se normální přehrávání.

Funkce programování
Tuto funkci můžete použít k naprogramování až 20 skladeb, které se budou přehrávat
v zvoleném pořadí.
1. Pokud je přehrávání zastaveno a CD se nepřehrává, stiskněte tlačítko PROG/TIME SET a na
displeji se objeví slovo „PROGRAM 01“, které začne blikat.
2. Stiskem tlačítka
nebo
najděte požadovanou stopu.
3. Stiskněte tlačítko PROG/TIME SET, aby se stopa vybrala a uložila do paměti.
4. Opakujte kroky 2 a 3 a uložte do paměti až 20 stop.
5. Pro přehrání vybraných stop (v režimu programování) stiskněte tlačítko
. Na LCD displeji se
zobrazí číslo stopy a nápis „PROGRAM“.
6. Pro poslech předchozí naprogramované stopy stiskněte tlačítko
, nebo stiskněte tlačítko
pro poslech následující naprogramované stopy.
Poznámka: Po přehrání všech naprogramovaných stop se CD přehrávač vrátí do režimu stop.
7. Pro vymazání naprogramovaných stop z paměti stiskněte tlačítko STOP, dokud se symbol
„PROGRAM“ z displeje neztratí.

Zdířka AUX IN
1.
2.
3.
4.

Stiskněte tlačítko STANDBY, aby se přístroj zapnul.
Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte režim AUX.
Připojte do zdířky AUX IN externí audio přehrávač, např. MP3 přehrávač.
Spusťte přehrávání na připojeném přehrávači.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly
poškodit displej a součásti přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

Zdířka sluchátek
K tomuto
stereo
systému
lze
připojit
stereo
sluchátka
s konektorem
3,5
mm.
Před připojením sluchátek nastavte hlasitost systému na minimum, aby nedošlo k poškození sluchu
nebo sluchátek. Sluchátka připojte do zdířky a reproduktory systému se automaticky odpojí.
Varování: Pokud po delší dobu vystavujete uši nadměrnému akustickému tlaku, může dojít k trvalému
poškození sluchu. Během poslechu přes sluchátka se může stát, že neuslyšíte nějaké varovné
signály.

Funkce SNOOZE
Chcete-li signalizaci buzení odložit na později, stiskněte tlačítko SNOOZE na dálkovém ovladači
a buzení se asi na 9 minut přeruší.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Napájení:
Záložní baterie:
Počet reproduktorů:
RMS výkon:
Typ displeje:
Podporované pásmo:
Rozměry (Š x V x H):
Hmotnost:

Adaptérem ze sítě 230 V AC, 50 Hz
2 x AAA (nejsou součástí dodávky)
2
2W
LCD
FM
328 x 188 x 72 mm
2,5 kg

Příloha: Příklad uzemnění venkovní antény podle NEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anténní vodič v kabelu
Vybíjecí jednotka antény (NEC: část 810-20)
Zemnící vodič (NEC: část 810-21)
Zemnící svorky
Elektrické servisní zařízení
Systém zemnících elektrod (NEC část 250-H)
Zemnící svorka

Záruka
Na stereo systém Denver MC-5220 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
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