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Please read through all these operating instructions (especially the safety 
information) before connecting or operating the video cassette recorder, 
or adjusting any settings.
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Video Cassette Recorder

Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kezelési útmutató
Руководство по эксплуатации

Kérjük, olvassa végig ezt a használati útmutatót (különösen a biztonságra 
vonatkozó információkat), mielőtt csatlakoztatná vagy működtetné a 
videomagnót, vagy módosítana valamelyik beállításon.

Przed przystąpieniem do podłączania lub obsługi magnetowidu lub do 
wprowadzania jakichkolwiek zmian w nastawieniach fabrycznych, 
prosimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję (w szczególnoci 
informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Перед тем как приступить к подключению, эксплуатации или 
выполнению каких-либо настроек видеомагнитофона, ознакомьтесь 
со всеми инструкциями по эксплуатации, приведенными в данном 
руководстве (обратив особое внимание на меры безопасности). 

Než zapojíte videorekordér, začnete ho používat nebo nastavovat 
jakékoliv parametry, přečtěte si všechny tyto pokyny (zejména 
bezpečnostní informace).
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Varování a důležité informace

Důležité upozornění
Upozorňujeme vás na skutečnost, že nahrávání originálních 
kazet, disků a jinak publikovaných nebo vysílaných 
materiálů může být klasifikováno jako porušování 
autorských práv.

Pro vaši bezpečnost
Neodstraňujte vnější kryt.
Nedotýkejte se vnitřních částí videorekodéru, je to 
nebezpečné a mohlo by to přístroj vážně poškodit. 
Neodstraňujte kryt, vyvarujete se tak elektrických šoků. 
Uvnitř přístroje nejsou části opravitelné uživatelem. V 
případě potřeby se obrat’te na odborný technický personál.

Vložení baterií do dálkového ovladače
Vložte baterie; zachovejte správnou polaritu (+ a -).

Poznámky:
• Životnost baterií je přibližně jeden rok. Může se však výrazně 

měnit podle četnosti používání.
• Pokud se vybijí, nahraďte je novými bateriemi velikosti AA, UM3 

nebo R6.
• Pokud jsou baterie vybité, ihned je vyjměte a správným způsobem 

zlikvidujte.
• Ujistěte se, že uvnitř jsou baterie se správnou polaritou (+ a -).
• Nekombinujte starou a novou baterii.
• Nekombinujte různé typy baterií, např. alkalické s manganovými.
• Nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
• Baterie neohřívejte ani nezkratujte.
• Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyndejte baterie a 

uložte je na chladné suché místo.

Chraňte prostředí
Viz [Power save] na str. 68.

Likvidace starého vybavení
Baterie, obalové materiály a staré vybavení se 
nesmí vyhazovat do domácího odpadu, ale musí 
se likvidovat podle příslušných předpisů.

Upozornění před prací s videorekordérem
Vyhněte se:
•vlhkosti a prachu.
•vysokým teplotám, například přímému slunečnímu světlu.
•magnetům nebo elektromagnetickým předmětům.
•sahání na vnitřní části videorekordéru.
•vodě nebo některým dalším kapalinám.
•bouři (během bouřky odpojte od videorekordéru anténní 

konektor).
•pokládání těžkých předmětů na videorekordér.
•připojování zařízení nebo manipulaci s ním, pokud máte 

vlhké ruce.
•používat mobilní telefon v blízkosti videorekordéru, jeho 

použití by mohlo rušit obraz a zvuk.

Dodržujte:
•Otírejte videorekordér čistou a suchou látkou.
• Instalujte videorekordér ve vodorovné poloze.
•Dokud nezapojíte všechny kabely, videorekordér, televizor 

a další přístroje musí být vypnuté.
•V případé nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena 

vidlice sít’ového přívodu ze zásuvky.

V následujících případech může dojít ke kondenzaci:
•Videorekordér je přenesen z chladného okolí do vyhřáté 

místnosti.
•Videorekordér je náhle přenesen z chladného okolí, 

například z klimatizované místnosti nebo automobilu, na 
horké a vlhké místo.

Poznámka:
• V kterémkoliv z výše uvedených případů videorekordér alespoň 

jednu hodinu nezapínejte. Tento videorekordér není vybaven 
snímačem vlhkosti.

Pokud se odpojí přední panel (Pro NV-FJ732EE)

1) Vložte panel podle instrukcí na obrázku.
2) Přesvědčte se, zda se panel nachází v rovnoběžné 

poloze a pak jej stlačte směrem dolů a dovnitř, až páčky 
zapadnou do správné polohy.

3) Zkontrolujte, zda se panel nyní správně pohybuje.
•Pokud tomu tak není, zopakujte shora uvedený postup.

Vzhledem k tomu, že tento přístroj se během 
činnosti zahřívá, používejte ho v dobře větraném 
místě; 
neinstalujte ho do uzavřeného prostoru, například 
do knihovny nebo podobného zařízení.

VAROVÁNÍ:
Abyste zamezili nebezpečí elektrického zkratu nebo 
poškození výrobku, nevystavujte toto zařízení dešti, 
vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a zajistěte, aby 
na zařízení nebyly postaveny předměty naplněné 
kapalinou jako například vázy.

-

-
+

+

Standardní příslušenství
1 ks RF (vf) koaxiální kabel
1 ks dálkový ovladač

N2QAKB000024 nebo N2QAKB000040: NV-FJ732EE
N2QAKB000022 nebo N2QAKB000027: NV-FJ632EE
N2QAHB000022: NV-FJ628EE

2 ks baterie velikosti R6
1 ks sít’ový kabel

1 2



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! 

 


