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Přenosný kazetový přehrávač           

s FM rádiem KW 118 C                                        

 

 
 

Obj. č.: 156 13 41  
 

 

 

  

 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto přehrávače magnetonových audiokazet. 
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.  

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

 

Účel použití 
Tento výrobek je kompaktní a přenosné přehrávací zařízením, které pracuje se všemi 
magnetofonovými audiokazetami a disponuje navíc přijímačem rádiového signálu FM/AM.  
Napájení je možné buď pomocí 2 baterií typu AA 1,5 V nebo prostřednictvím síťového adaptéru  
(není součástí dodávky).  
Reprodukce zvuku je možná pouze prostřednictvím sluchátek, připojených do 3,5 mm jack zdířky. 

 
Rozsah dodávky 

• Kazetový přehrávač 
• Sluchátka 
• Návod k obsluze 
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Popis a ovládací prvky 

 

1 Dvířka šachty na magnetofon. Kazetu  7 3,5mm sluchátková zdířka (PHONES) 
2 STOP tlačítko     8 Výběr režimu (TAPE RADIO ) 
3 PLAY tlačítko     9 Spona na opasek 
4 F.F. tlačítko (rychlé přetáčení dopředu)  10 Výběr stanice (TUNNING) 
5 Ovládání hlasitosti    11 Výběr frekvenčního pásma (AM FM) 
6 Výběr stanice     12 Napájecí zdířka (DC3V, nezobrazeno)  
 

Obsluha 
a) Napájení 
Vložení/vým ěna baterií 

• Před prvním použitím vložte baterie. Baterie je třeba vyměnit tehdy, zaregistrujete-li pokles 
kvality reprodukce. 

• Otevřete přihrádku baterií na spodní straně výrobku a vložte 2 baterie typu AA  
(ujistěte se, že baterie vkládáte správně vzhledem k jejich polaritě) a přihrádku opětovně 
uzavřete. 

• Přihrádku opětovně uzavřete. 

• Můžete použít i akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií)  
a nižší kapacitě bude doba provozu kratší. Chcete-li přesto namísto kvalitních alkalických 
baterií použít akumulátory, použijte NiMH s nízkým samovybíjením efektem. 

Použití sí ťového adaptéru 

• Před použitím síťového adaptéru si nejprve nastudujte bezpečnostní předpisy. 

• Připojte kulatou nízkonapěťovou zástrčku od napájecího adaptéru do napájecí zdířky (12)  
na spodní straně výrobku. Při výběru napájecího adaptéru se ujistěte, že vyhovuje specifikaci 
uvedené v kapitole „Technické údaje“. 

 

• Jsou-li vloženy baterie a připojen síťový adaptér, kazetový přehrávač je automaticky napájen 
ze síťového adaptéru. 
 

b) Před prvním použitím 
•  Zasuňte 3,5 mm jack sluchátkový konektor do zdířky v přehrávači (PHONES (7)). 
• V případě potřeby lze připevnit kazetový přehrávač pomocí spony za opasek. 
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c) Použití rádia 
• Přepněte přepínač režimů do polohy (TAPE RADIO (8)) RADIO. 
• Vyberte pomocí přepínače (11) požadované frekvenční pásmo AM FM. 
• Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládání hlasitosti (5). 
• Vyberte požadovanou rádiovou stanici. 
 

Tipy a informace k p říjmu rádiového signálu 
 

• Připojená sluchátka slouží jako FM anténa. Pro optimální příjem se ujistěte, že je kabel  
úplně rozmotaný. 

• Pokud se snažíte přijmout AM rádiovou stanici, držte kazetový přehrávač vzpřímeně  
na délku paže a opatrně s ním otáčejte, až dosáhnete optimálního příjmu. 

 

d) Přehrávání kazet 
• Přepněte přepínač režimů do polohy (TAPE RADIO (8)) TAPE. 
• Otevřete prstem dvířka šachty na magnetofonovou kazetu (1) a vložte magnetofonovou 

kazetu. Páska kazety musí směřovat směrem nahoru k tlačítkům. 
• Opatrně dvířka uzavřete. 
• Nastavte hlasitost pomocí ovládání hlasitosti (5). 
• Použijte tlačítka pro ovládání reprodukce. 

- Pro přehrávání kazety stiskněte tlačítko PLAY (3). 
- Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP (2). 
- Pro rychlé přetáčení kazety vpřed stiskněte tlačítko F.F. (4). 

 
Tipy a informace k magnetofonovým kazetám 

• Pro optimální kvalitu zvuku použijte kvalitní magnetofonové kazety. 
• Vyhněte se 120 minutovým kazetám (C-120). 
• Pásky těchto magnetofonových kazet jsou slabší a delší než C60/90 a mohou se zaseknout 

nebo zamotat. To může poškodit mechanické součástky uvnitř přehrávače. 
• Po 10 – 20 hodinách reprodukce očistěte snímací hlavu. Jestliže se hlava znečistí, reprodukce 

je tlumená a zkreslená. Pokud se reprodukce nezlepší ani po očištění hlavy, kazeta může být 
stará nebo nižší kvality. 

• Před čištění snímací hlavy otevřete dvířka přehrávače a stiskněte PLAY (3) tlačítko.  
Kromě snímací hlavy můžete očistit vatičkou namočenou v alkoholu i přítlačný mechanismus 
na magnetofonovou pásku. 

• Magnetofonové kazety neskladujte na velmi chladném nebo horkém místě. 
• Pokud je páska vymotaná, nasaďte do jednoho z ozubených otvorů kazety tužku a otáčejte 

s ní tak dlouho než se páska opět napne. 
• Prázdná část pásky magnetofonové kazety je určena k očištění hlavy před samotnou 

reprodukcí tzn. Cca 5 sekund ticha předtím, než reprodukce začne. 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kazetového 
přehrávače. 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 veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra 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 povrch a součásti výrobku.  

 

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. 
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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 prost ředí!  

 

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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 

Technické údaje 

Napájení (baterie) ...................................................... 2 x 1,5V AA baterie (nejsou součástí dodávky) 

Napájení (síťový adaptér) .......................................... 3 V/DC, 280 mA (není součástí dodávky) 

Životnost baterií ......................................................... cca 6 hodin 

Rozsah rádiového příjmu ........................................... AM 535 kHz – 1600 kHz, FM 88 – 108 MHz 

Spotřeba proudu ........................................................ max. 280 mA (pohotovostní proud 0 mA) 

Provozní podmínky .................................................... +5 až +35 °C, 45 – 80 % RH (nekondenzující) 

Skladovací podmínky ................................................. 0 až +40 °C, 35 – 80 % RH (nekondenzující) 

Rozměry (Š x V x H) ..................................................  92 x 118 x 35 mm 

Hmotnost .................................................................... 150 g (bez baterií) 

 

 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost 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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