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UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI TENTO PŘED POUŽITÍM JEDNOTKY.

i Eni En

1 Přečtěte si tuto příručku, abyste zajistili nejlepší výkon 

opatrně. Uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. 2 Nainstalujte tento 

zvukový systém do dobře větraného, chladného, suchého,

čisté místo - mimo přímé sluneční světlo, zdroje tepla, vibrace, 

prach, vlhkost a / nebo chlad. Pro správnou ventilaci ponechejte 

kolem této jednotky následující minimální vůle. Horní: 30 cm Zadní: 

20 cm Strany: 20 cm

3 Umístěte tuto jednotku mimo dosah jiných elektrických spotřebičů, 

motory nebo transformátory, aby se zabránilo bzučení zvuků. 4 

Nevystavujte toto zařízení náhlým změnám teploty

z chladného do horkého a neumisťujte tuto jednotku do prostředí s vysokou 

vlhkostí (tj. místnost se zvlhčovačem), aby se zabránilo kondenzaci uvnitř této 

jednotky, což může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, poškození této 

jednotky a / nebo osobní zranění.

5 Neinstalujte jednotku, kde by mohly spadnout cizí předměty 

na tuto jednotku a / nebo tato jednotka může být vystavena kapající nebo 

stříkající kapalině. Na horní stranu jednotky neumisťujte:

- Ostatní součásti, protože mohou způsobit poškození a / nebo změnu 

barvy na povrchu této jednotky.

- Hořící předměty (např. Svíčky), protože mohou způsobit požár, poškození 

tohoto přístroje nebo zranění osob.

- Nádoby s kapalinou v nich, protože mohou spadnout a kapalina může 

způsobit úraz elektrickým proudem uživatele nebo poškození této jednotky.

6 Nezakrývejte toto zařízení novinami, ubrusem, 

clona atd., aby nebránila tepelné radiaci. Pokud teplota uvnitř jednotky 

vzroste, může to způsobit požár, poškození jednotky nebo zranění osob. 

7 Nezapojujte toto zařízení do elektrické zásuvky, dokud není vše

připojení jsou kompletní.

8 Nepoužívejte toto zařízení dnem vzhůru. Může se přehřát,

může způsobit poškození.

9 Nepoužívejte sílu na spínače, knoflíky a / nebo kabely. 10 Při 

odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky

vývod, uchopte zástrčku; netahejte za kabel. 11 Nečistěte toto zařízení 

chemickými rozpouštědly; to může

poškodit povrch. Použijte čistý suchý hadřík. 12 Musí být použito pouze napětí 

uvedené na tomto přístroji. Použitím

Tato jednotka s vyšším napětím, než je uvedeno, je nebezpečná a může 

způsobit požár, poškození této jednotky nebo zranění osob. Společnost 

Yamaha nenese odpovědnost za škody způsobené používáním této jednotky 

s jiným než stanoveným napětím.

13 Aby nedošlo k poškození bleskem, ponechte napájecí kabel 

a venkovní antény odpojené od síťové zásuvky nebo od této 

jednotky během bouřky. 14 Nepokoušejte se jednotku upravovat ani 

opravovat. Kontakt

kvalifikovaný servisní personál Yamaha, pokud je potřeba jakákoli služba. 

Skříňka by neměla být z žádných důvodů otevřena.

15 Pokud neplánujete používat toto zařízení po dlouhou dobu 

čas (tj. dovolená), odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

16 Nezapomeňte si přečíst část „ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ“ na stránce 

společné provozní chyby před usuzováním, že je tato jednotka vadná.

17 Před přemístěním tohoto zařízení stiskněte A ( napájení) pro nastavení této jednotky 17 Před přemístěním tohoto zařízení stiskněte A ( napájení) pro nastavení této jednotky 17 Před přemístěním tohoto zařízení stiskněte A ( napájení) pro nastavení této jednotky 

do pohotovostního režimu a poté odpojte síťovou zástrčku ze 

zásuvky. 18 Kondenzace se vytvoří při okolním prostředí

teplota se náhle změní. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte 

toto zařízení na pokoji. 19 Při dlouhodobém používání tohoto zařízení 

může toto zařízení fungovat

zahřeje se. Vypněte napájení a nechte tuto jednotku na chlazení.

20 Nainstalujte toto zařízení do elektrické zásuvky a tam, kde je AC 

zástrčku lze snadno dosáhnout. 21 Baterie nesmí být vystaveny 

nadměrnému teplu

jako slunce, oheň nebo podobně. 22 Nadměrný akustický 

tlak ze sluchátek a

sluchátka mohou způsobit ztrátu sluchu.

Tento štítek musí být připevněn k výrobku, jehož teplota horního 

krytu může být během provozu horká.

■ Pro zákazníky ve Velké Británii

Pokud zásuvky zásuvky v domácnosti nejsou vhodné pro zástrčku dodávanou s 

tímto spotřebičem, měla by být přerušena a musí být připojena odpovídající 

3pólová zástrčka. Podrobnosti najdete v níže uvedených pokynech.

Zástrčka odpojená od síťového kabelu musí být zničena, protože zástrčka s obnaženým 

ohebným kabelem je nebezpečná, pokud je zapojena do zásuvky pod napětím.

■ Zvláštní pokyny pro britský model

UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI TENTO PŘED POUŽITÍM JEDNOTKY.

Tato jednotka není odpojena od zdroje střídavého proudu, pokud je připojena k síťové 

zásuvce, i když je tato jednotka vypnuta pomocí A. Tento stav se nazývá pohotovostní zásuvce, i když je tato jednotka vypnuta pomocí A. Tento stav se nazývá pohotovostní zásuvce, i když je tato jednotka vypnuta pomocí A. Tento stav se nazývá pohotovostní 

režim. V tomto stavu je tato jednotka zkonstruována tak, aby spotřebovávala velmi malé 

množství energie.

VAROVÁNÍ

K OMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE 

TENTO JEDNOTKA NA DÉLKU NEBO VLHKOST.

Poznámka

DŮLEŽITÉ

DRÁHY V HLAVNÍCH OCELECH jsou Ozdobeny podle 

následujícího kódu: modrá: NEUTRAL hnědá: LIVE

Protože barvy vodičů v síťovém kabelu tohoto přístroje nemusí odpovídat 

barevným značkám identifikujícím svorky ve vaší zástrčce, postupujte takto: 

Vodič, který je zbarven MODRÝ, musí být připojen ke svorce, která je označena 

písmenem N nebo barevně ČERNÁ. Vodič, který je zbarven HNĚDÝ, musí být 

připojen ke svorce, která je označena písmenem L nebo zbarvená ČERVENÁ. 

Ujistěte se, že ani jedno jádro není připojeno k uzemňovací svorce tříkolíkové 

zástrčky.
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Tato jednotka umožňuje:

◆ Vychutnejte si nejvyšší kvalitu zvuku kompaktních disků ◆ Vychutnejte si nejvyšší kvalitu zvuku kompaktních disků 

pomocí přímé funkce CD (pouze A-S701) (viz strana 

12)

◆ Vychutnejte si čistý, věrný zvuk pomocí Pure ◆ Vychutnejte si čistý, věrný zvuk pomocí Pure 

Přímá funkce (viz strana 12)

◆ Šetřete energii pomocí AUTO POWER STANDBY ◆ Šetřete energii pomocí AUTO POWER STANDBY 

spínač (viz strana 4)

◆ Pomocí dálkového ovladače této jednotky můžete ovládat Yamaha ◆ Pomocí dálkového ovladače této jednotky můžete ovládat Yamaha 

tuner a / nebo CD přehrávač (viz strana 7)

◆ Zvýšení basových zvuků připojením subwooferu ◆ Zvýšení basových zvuků připojením subwooferu 

(viz strana 9)

Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny následující části.

OBSAH

O této příručce

• y označuje tip pro vaši operaci.y označuje tip pro vaši operaci.

• Ilustrace použité v této uživatelské příručce jsou A-S701.

• V závislosti na modelu existují některé země / regiony, kde se nemusí prodat.

UŽITEČNÉ FUNKCE

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkové ovládání Baterie (x2) (AA, 

R6, UM-3) 

Napájecí kabel 

(pouze A-S701)
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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! 

 


