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CZ  VIVAX 

MC‐600 

CD/Rádio/Bluetooth/MP3 Micro Audio Systém 

Charakteristiky: 
1. 2x 5W RMS Audio výkon zesilovače
2. Dřevěné reproduktory
2. Vysoce kvalitní a čistý zvuk s dynamickými hlubokými tóny 
3. Bluetooth pro bezdrátové připojení k jakémukoliv externímu zařízení jako je smartphone, 

notebook, iPhone nebo iPad 
4. Rychlé a bezpečné párování
5. 10 metrů bezdrátový dosah
6. USB konektor pro připojení externí paměti s MP3 audio nahrávkami 
7. PLL FM Rádio 
8. “AUX Line‐In” funkce vhodná pro připojení k PC, MID, TV a jiným audio zařízením 
9. CD/MP3 Reproduktor 
10. Dálkový ovladač 

Příslušenství ke spotřebiči: 
1. Spotřebič s dvěma odnímatelnými zvukovými reproduktory
2. Dálkový ovladač 
3. Baterie 2x AAA
4. Drátová FM anténa
5. Návod k obsluze se Záručním listem 

Funkce automatického vypnutí (ERP2 požadavek) 
Tento spotřebič vyhovuje požadavkům na ecodesign definovaných směrnicí podle úrovně 2 nařízení 
(EC) č. 1275/2008, které je zahrnuto v nařízení 2009/125/EC.  
Pokud  spotřebič  nepřehrává  obsah  déle  než  15  min  v  režimu  CD  /  AUX  /  USB,  spotřebič  se 
automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby). 



VIVAX CZ 

Blesk  se  symbolem  hrotu  šípu  uvnitř  rovnostranného 
trojúhelníku  varuje  uživatele  před  přítomností  nebezpečného 
napětí,  které  není  izolované  uvnitř  výrobku  a  může  být 
dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného 
elektrickým proudem. 

 

Vykřičník  uvnitř  rovnostranného  trojúhelníku  upozorňuje 
uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbě v 
dokumentu, který je přiložen v balení. 

 
POZOR 

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! 
NEOTVÍREJTE 

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v  žádné situaci dovoleno cokoliv 
opravovat  uvnitř  spotřebiče.  Pouze  kvalifikovaný  technik  z  výroby  je 
oprávněn k opravě. 
 

Hlavní  zástrčka  se  používá  jako  odpojovací  zařízení  a  toto 
zařízení musí zůstat připraveno k použití. 

Nesprávná  výměna  baterie  včetně  výměny  podobného  či 
stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teplu 
od slunce, ohně či něčeho podobného. 

Zařízení  by  nemělo  být  vystaveno  pokapání  či  postříkání  a 
nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou. 

 
 

Prosím,  přečtěte  si  následující  pokyny  k  zabezpečení  Vašeho 
spotřebiče  a  uschovejte  je  pro  budoucí  potřebu.  Vždy  věnujte 
pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené 
na vašem přístroji. 
 

Děti si nejsou vždy vědomy možného nebezpečí.  
Spolknutí baterie může skončit smrtí. Uchovávejte baterie mimo dosah 
malých dětí.  
Pokud dojde  ke  spolknutí  baterie,  ihned vyhledejte  lékařskou pomoc. 
Obal  spotřebiče  a  ochranné  sáčky  uložte  mimo  dosah  dětí.  Existuje 
nebezpečí udušení.   



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


