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Stereofonní radiomagnetofon s digitálním 
laděním a s přehrávačem CD / R, RW   

model SM 203 

Návod k obsluze 
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Důležitá upozornění 

• Před zapnutím a nastavováním přístroje se prosím podrobně seznamte s návodem k jeho 
obsluze a to i když jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Návod 
uschovejte pro případ jeho další potřeby. 

• Minimálně po dobu záruky na přístroj doporučujeme uložit jeho orig. karton, použitý balicí 
materiál a pokladní doklad. V případě event. další přepravy přístroje zabalte přístroj tak, jak 
byl zabalen z výroby. Použitý balicí materiál je plně recyklovatelný, při jeho pozdější 
likvidaci postupujte podle místně platných předpisů. 

• Přístroj je konstruován pro napájení z elektrické sítě 230 V stříd., 50 Hz nebo z baterií (8 ks 
baterií UM2 - velikost C). Při napájení přístroje z elektrické sítě je přístroj od elektrické sítě 
odpojen teprve po vyjmutí vidlice síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Pokud 
nebudete přístroj delší dobu používat odpojte jej od elektrické sítě. 

• Při napájení přístroje z baterií pozor na jejich správnou polaritu - je vyznačena v prostoru 
pro baterie. 

• Připojením síťového kabelu do zásuvky AC IN vzadu na přístroji je přístroj přepnut na 
napájení z elektrické sítě a to i když jsou v přístroji vloženy baterie. 

• Vyčerpané baterie nepatří do domovního odpadu - baterie zabalené do PE sáčku vhoďte 
do kontejneru pro zvlášť nebezpečný odpad popř. baterie odevzdejte na sběrném místě 
vyčerpaných baterií. 

• Neukládejte a nepoužívejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, 
nevystavujte přístroj teplotám vyšším než + 35 °C. Vysokými teplotami možnost poškození 
(deformace) plastové skříňky přístroje. 

• Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje - jsou určeny pro odvádění tepla vznikajícího 
během jeho provozu. Neumísťujte přístroj do uzavřených nebo částečně uzavřených 
prostor (skříňky, regály) - riziko poškození přístroje jeho přehřátím. 

• Chraňte přístroj před zmoknutím a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí - při napájení 
přístroje z elektrické sítě nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.  

• Kopírování, veřejné předvádění, výměna, půjčování, pronajímání, vysílání, zveřejňování na 
internetu a jiné komerční i nekomerční využití záznamů pořadů tuzemských i zahraničních 
autorů je bez souhlasu vlastníků autorských práv k uvedeným dílům v rozporu s českým 
autorským zákonem a podle českého trestního zákona jde o protiprávní trestnou činnost.  

• Přehrávač CD je označen jako výrobek třídy 1 používající laserový zářič o malém výkonu, 
upozorňující štítek s označením „CLASS 1 LASER PRODUCT“ je umístěn na zadní straně 
skříňky přístroje. Nevyjímejte přehrávač CD ze skříňky - po vyjmutí přístroje ze skříňky, 
odblokování ochran a uvedení přehrávače do provozu možnost trvalého poškození zraku 
laserovým zářením. Při běžném používání přístroje podle pokynů v návodu nepředstavuje 
přístroj žádná rizika a to ani pro jeho bezprostřední okolí. 

• Chraňte kabel a vidlici síťového kabelu přístroje před poškozením - riziko úrazu elektrickým 
proudem nebo vzniku požáru. Kabel zbytečně nezkrucujte nebo nenapínejte. Neodpojujte 
přístroj od síťové zásuvky tahem za kabel, můžete tak poškodit jeho vnitřní vodiče - riziko 
elektrického zkratu při dalším připojení přístroje k elektrické síti. Kabel umístěte tak, aby se 
po něm nešlapalo, na kabel nepokládejte těžké předměty. 

 

• Nepoužívejte přístroj bezprostředně po jeho přenesení z chladného do teplého prostředí - s 
použitím přístroje vyčkejte na jeho vytemperování na teplotu prostředí, kde bude používán. 

• Pokud bude používáním přehrávače CD rušen příjem TV nebo rozhlasu přemístěte přístroj 
do větší vzdálenosti od rušených přijímačů. 

 

UPOZORNĚNÍ 
NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM. 

Uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího 
vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný 
servis. Před event. vyjmutím přístroje ze skříňky (výslovně nedoporučeno) odpojte přístroj od 
elektrické sítě. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty 
event. záručních plnění. 

Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje 
upozorňuje uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na 
některých dílech uvnitř skříňky. 

Symbol vykřičníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele 
na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování přístroje, 
uvedených v jeho doprovodné dokumentaci. 

• Nepoužívejte přístroj na místech, kde by mohl být postříkán nebo polit (koupelny, prádelny, 
v bezprostřední blízkostí bazénů a pod.). Nepoužívejte a neponechávejte přístroj mimo 
místnosti. 
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Pohled shora 
1. Tlačítko DBBS pro zvýraznění basů 

v reprodukci. 
2. Teleskopická FM anténa. 
3. Rukojeť pro přenášení přístroje. 
4. Kryt prostoru pro CD. 
5. Tlačítka pro obsluhu magnetofonu. 
6. Zvednutím na tomto místě otevřete kryt 

prostoru pro CD. 
7. Regulátor hlasitosti VOLUME. 
8. Přepínač FUNCTION pro výběr zdroje 

signálu. 
9. Přepínač FM STEREO/MONO. 

Pohled zepředu 

10. Reproduktory. 
11. Tlačítko RANDOM/M-DN. 
12. Tlačítko REPEAT/M-UP. 
13. Tlačítko PROG./MEM. 
14. LCD displej. 
15. Tlačítko PLAY/PAUSE pro zahájení / 

přerušení přehrávání CD. 
16. Tlačítko SKIP  / TUNING. 
17. Tlačítko SKIP  / TUNING. 
18. Tlačítko STOP/BAND pro ukončení 

přehrávání CD / výběr rozhlasového 
pásma. 

19. Kryt prostoru pro kazetu. 

Pohled zezadu 
20. Zásuvka PHONES pro připojení sluchátek.
21. Kryt prostoru pro baterie. 
22. Zásuvka AC IN pro připojení síťového 

kabelu. 
23. Tlačítko RESET. V případě výskytu poruch 

a závad neodstranitelných obsluhou 
přístroje podle pokynů v návodu budou 
stiskem tohoto tlačítka (např. hrotem 
propisovačky) vynulovány všechny paměti 
přístroje (včetně vysílačů 
naprogramovaných do předvolby). 

0

Poznámky k použití sluchátek
Připojením stereofonních sluchátek (nutno 
dokoupit) do zásuvky PHONES budou odpojeny 
reproduktory. Použijte stereofonní sluchátka 
s jackem o průměru 3,5 mm, impedance sluchátek 
16 - 32 ohmů. 
Nepoužívejte sluchátka delší dobu s nastavenou 
velkou hlasitostí - riziko trvalého poškození sluchu.

TAPE                   CD(CD / RADIO OFF)
RADIO

TAPE                   CD(CD / RADIO OFF)
RADIO

Pro zapnutí přístroje přepněte přepínač FUNCTION do 
polohy „CD“, „RADIO“ nebo „TAPE“. Přístroj tak bude 
zapnut a přepnut na odpovídající zdroj signálu (v 
poloze „TAPE“ až po stisku tlačítka PLAY 
magnetofonu). 

Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač FUNCTION do 
polohy „TAPE“ a překontrolujte, zda není stisknuto 
některé z tlačítek pro obsluhu magnetofonu (pro 
uvolnění event. stisknutých tlačítek stiskněte tlačítko 
STOP/EJECT). 

VOLUME

Nastavení hlasitosti 

Použijte regulátor VOLUME. Hlasitost mějte vždy 
nastavenu tak, abyste neobtěžovali vaše okolí. 

Tlačítko DBBS Jedním stiskem tlačítka DBBS zdůrazníte nízké tóny 
v reprodukci. Dalším stiskem tlačítka funkci vypnete. 

Zapnutí / vypnutí přístroje



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! 

 


