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Vážení zákazníci,

vaše nové rádio domov a na cesty – na prevádzku cez sieťový adaptér alebo 
 integrovaný akumulátor – sa vyznačuje čistým zvukom a najmodernejšou 
 technikou.

Zariadenie je okrem bežného príjmu UKV/FM vybavené funkciou digitálneho 
 rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting) a takto rozširuje váš výber staníc. 
 Rádio obsahuje celovo 80 predvolieb na stanice (po 40 pre FM a DAB) na 
 uloženie vašich obľúbených staníc a disponuje RDS.

Integrovaná funkcia Bluetooth® umožňuje jednoduché pripojenie smartfónov, 
tabletov alebo notebookov. Bezdrôtové pripojenie technológiou Bluetooth® 
 podporuje prenos audiosúborov vo všetkých formátoch, ktoré podporuje aj   
vaše mobilné zariadenie.  
Rádio slúži aj ako handsfree zariadenie: Ak je prepojené pomocou funkcie 
 Bluetooth® s iným mobilným zariadením, pri prichádzajúcom telefonáte môžete 
hovor viesť priamo cez rádio.

Okrem toho si môžete na zariadení prehrávať aj vašu hudbu z USB kľúča alebo  
micro SD/TF karty.

Želáme vám veľa zábavy s vaším novým rádiom!
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Bezpečnostné upozornenia 

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo 
prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tom
to návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si 
tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej 
odovzdať aj tento návod. 

Účel použitia

• Zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

• Zariadenie je navrhnuté na používanie v suchých interiéroch. 
Používajte ho len pri miernych klimatických podmienkach.
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Nebezpečenstvo pre deti 

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom 
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajte mimo 
 dosahu detí.

•  Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.  
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

• Neponárajte zariadenie, kábel ani sieťový adaptér do vody ani iných kvapalín, 
pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. 

• Nedotýkajte sa zariadenia vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo 
v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.

• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Do bezprostredného okolia zariadenia  
a na zariadenie nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy.  
Nádoba sa môže prevrátiť a kvapalina môže narušiť elektrickú bezpečnosť. 
 Chráňte výrobok aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Inak hrozí nebez
pečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Zapojte zariadenie iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové 
napätie sa zhoduje s technickými údajmi zariadenia. 

• Na úplné odpojenie zariadenia od napájania vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. 
Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby 
rýchlo vytiahnuť. 
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• V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Nestrkaj
te do otvorov zariadenia žiadne predmety. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely 
pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.

• Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po po
užití, pri búrke a pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, 
nie za sieťový kábel.

• Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horú
cimi povrchmi a ostrými hranami.

• Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo 
 predtým spadlo.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na zariadení zverte len špe
ciali zovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Neodborné opravy 
môžu vážne ohroziť používateľa. Pri poškodení prípojného kábla sa obráťte na 
špecializo vanú opravovňu, resp. na zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo výbuchu/popálenín/požiaru

• Zariadenie obsahuje lítiovoiónový akumulátor. Nesmie sa rozoberať, hádzať  
do ohňa ani skratovať.

• Vstavaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami.  
Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu.  
Ako  náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora.  
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Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo  
na zákaznícky servis.

• Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/ 
nezohrievajte/nerozoberajte.

• Neumiestňujte do blízkosti zariadenia žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. 
horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie 
kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.

• Neumiestňujte zariadenie do uzatvorených skríň alebo regálov bez dostatočného 
vetrania. Neprikrývajte zariadenie novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí 
zariadenia ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm. Inak môže dôjsť k prehria
tiu zariadenia. 

Nebezpečenstvo poranenia/poškodenia zdravia

• Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. 
Hlasitosť nastavte len natoľko, aby ste ešte dokázali vnímať zvuky okolia. 
 Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. 
Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.

Vecné škody

• Zariadenie postavte na pevný, rovný podklad.

• Chráňte zariadenie pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným 
žiarením a extrémnymi teplotami.
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•  Neumiestňujte zariadenie do bezprostrednej blízkosti rádiového zariadenia 
 alebo magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo iné reproduktory). 

• Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla, ako sú napríklad varné 
platne alebo rúry na pečenie.

• Po prenesení zariadenia zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže 
kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto zariadenie niekoľko hodín vypnuté.

• V reproduktoroch zariadenia sa nachádzajú silné magnety. Karty s magnetickým 
prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich 
blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od 
zariadenia udržiavajte tiež magnetické pamäťové médiá, hodinky a všetky zaria
denia, pri ktorých môže magnetizmus ovplyvniť alebo obmedziť ich funkčnosť.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace pro
striedky.

• Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na 
nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste 
zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú 
podložku.
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Uvedenie do prevádzky

 NEBEZPEČENSTVO – nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku 
 zásahu elektrickým prúdom

• Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové 
 napätie zodpovedá technickým údajom zariadenia.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade 
 potreby rýchlo vytiahnuť.

1. Odstráňte všetok obalový materiál.

2. Zariadenie postavte na rovný a stabilný podklad.

3. Úplne vytiahnite teleskopickú anténu.

Pripojenie sieťového adaptéra a nabíjanie akumulátora

1. Prepojte micro USB port DC 5V na zariadení a USB sieťový adaptér  
s USB káblom.

2.  Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.  
Nabíjacia kontrolka svieti na  červeno: akumulátor sa nabíja 
       zeleno: akumulátor je úplne nabitý

  Ak je zariadenie zapnuté, na displeji sa tiež zobrazuje stav nabíjania: 
 animovaný symbol batérie:   akumulátor sa nabíja 
 pásikom vyplnený symbol batérie: akumulátor je úplne nabitý
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Berte na vedomie: 

• Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá cca 4 hodiny. Počas nabíjania 
 môžete zariadenie používať najskôr po 2 hodiných a iba pri hlasitosti pod 25. 
Proces nabíjania sa ale o niečo predĺži.

• Prevádzková doba je pri strednej hlasitosti cca 6 hodín.

• Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, mali by ste úplne nabiť akumulátor   
po každých 3 mesiacoch.

Zapnutie zariadenia

  M Na zapnutie držte stlačené tlačidlo  STANDBY. 

Zariadenie sa pri prvom uvedení do prevádzky spustí v režime DAB. Krátko po 
 zapnutí sa začne plne automatické hľadanie staníc. Nájdené stanice sa zobrazia  
na displeji a uložia. 

Akonáhle sa vyhľadávanie ukončí, automaticky sa spustí prehrávanie najvyššej 
stanice. Ak táto stanica vysiela aj dátum a čas, nastaví sa zobrazenie času auto
maticky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Počúvanie DAB rádia“. 

Nastavenie jazyka

Na prepnutie zariadenia do vášho jazyka…

1. … držte stlačené tlačidlo  MENU/INFO 2 – 3 sekundy a potom stlačte  
 ENTER.
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2. Opakovaným otáčaním otočného regulátora –TUNING+/PRESET až na doraz 
doľava alebo doprava vyberte na displeji položku ponuky Language (Jazyk). 

3. Potvrďte stlačením tlačidla  ENTER. 
Na displeji sa zobrazí momentálne nastavený jazyk.

4. Krátkym otáčaním otočného regulátora –TUNING+/PRESET doľava alebo 
 doprava zvoľte požadovaný jazyk. 

5. Potvrďte stlačením tlačidla  ENTER.

  Po cca 10 sekundách bez stlačenia tlačidla sa obrazovka automaticky 
prepne do predtým nastaveného režimu.

  M Ak chcete predtým opustiť ponuku, stláčajte  ENTER dovtedy, kým sa 
 znova nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

Základné funkcie

Zapnutie/vypnutie

  M Na úplné zapnutie a vypnutie zariadenia držte niekoľko sekúnd stlačené 
 tlačidlo  STANDBY vpredu na zariadení.

  M Ak chcete zariadenie uviesť do pohotovostného režimu alebo ho z neho opäť 
zapnúť, krátko stlačte tlačidlo  STANDBY.
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     Na úplné odpojenie zariadenia od napájania vytiahnite sieťový adaptér 
zo zásuvky.

Nastavenie hlasitosti

  M Zvýšenie hlasitosti:  
Otáčajte otočný regulátor –VOLUME+/MUTE v smere +.

  M Zníženie hlasitosti:  
Otáčajte otočný regulátor –VOLUME+/MUTE v smere –.

  Hlasitosť môžete nastaviť od 0 do 32. 

  M Vypnutie reproduktorov: 
Stlačte krátko otočný regulátor –VOLUME+/MUTE. Na displeji sa zobrazí .

  M Zrušenie vypnutia zvuku: 
Stlačte znovu krátko otočný regulátor –VOLUME+/MUTE.  zmizne.

Výber prevádzkového režimu

  M Ak chcete prepínať medzi prevádzkovými režimami DAB, FM, BT (externé 
 zariadenie cez Bluetooth®), AUX (externé zariadenie cez kábel), SD (micro  
SD/TF karta) a USB (USB kľúč), opakovane krátko stláčajte  MODE/LIGHT.

 Zohľadnite zobrazenia na displeji. 

Zmena jasu displeja

  M Držte tlačidlo  MODE/LIGHT dlhšie stlačené na zmenu jasu displeja 
v 3 stupňoch.
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Počúvanie DAB rádia

  M Ak chcete vyvolať prevádzkový režim DAB, podľa potreby opakovane krátko 
stláčajte tlačidlo  MODE/LIGHT. Na displeji sa zobrazí DAB.

Na automatické ladenie a ukladanie staníc…

  M …  podržte v režime DAB stlačené  ENTER, kým sa nezobrazí DAB vyhľadá-
vanie. 
 Na displeji sa zobrazí Vyhľadávanie ako diagram s pásikmi, ako aj počet 
nájdených staníc. 
Po ukončení ladenia sa zariadenie prepne na prvú uloženú stanicu.

Na nastavenie inej stanice…

1. … podľa potreby opakovane otáčajte –TUNING+/PRESET až na doraz… 
… doľava pre vyhľadávanie dozadu 
… doprava pre vyhľadávanie dopredu.  
Vyladená stanica sa zobrazí na displeji.

2. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla  ENTER.

Na uloženie stanice ako obľúbenej…

1. … nastavte požadovanú stanicu podľa opisu vyššie.

2. Podržte stlačené –TUNING+/ PRESET, kým sa nezobrazí predvoľba 1 
(príp. prázdne).
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Potvrďte predvoľbu stlačením tlačidla  ENTER. 
 alebo  
otáčajte tlačidlo –TUNING+/PRESET opakovane podľa potreby, aby ste 
vybrali inú predvoľbu, a potvrďte ju stlačením tlačidla  ENTER. 

  M … podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby FAVORITE 1/2 – 3/4 – 5/6, 
aby ste obsadili niektorú z predvolieb 1 … 3 … 5. 
alebo 
… kliknite dvakrát a podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby  
FAVORITE 1/2 – 3/4 – 5/6, aby ste obsadili niektorú z predvolieb 2 … 4 … 6.

Na zobrazenie obľúbenej stanice…

1. … raz alebo dvakrát krátko stlačte jedno z tlačidiel krátkej voľby FAVORITE,  
aby ste vyvolali niektorú z predvolieb 1 – 6.

2. Počkajte krátko, kým sa automaticky nenastaví stanica, alebo potvrďte 
 tlačidlom  ENTER. 

alebo

3. … krátko stlačte tlačidlo –TUNING+/PRESET, aby ste otvorili zoznam 
 obľúbených staníc.

4. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
 požadovanú obľúbenú stanicu.

5. Potvrďte stlačením tlačidla  ENTER. 
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Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, pokiaľ ich stanica vysiela, …

  M … opakovane krátko stlačte tlačidlo  MENU/INFO.  
Podľa ponuky stanice sa postupne zobrazujú informácie o intenzite signálu, 
dátume a čase, aktuálna skladba/interprét a iné.

Ďalej sú uvedené všetky podporované možnosti zobrazení. Nie všetky stanice však 
prenášajú všetky voliteľné možnosti.

• DLS (Dynamic Label Segment): Tento bežiaci text obsahuje informácie v reálnom 
čase (názov skladby, správy atď).

• Typ programu: Typ aktuálne prenášaného programu (žáner, informácie atď.)

• Multiplexový názov: Digitálne stanice DAB sa prenášajú v multiplexe.  
Každý multiplex sa skladá zo skupiny staníc, ktoré sa prenášajú na jednej frekven
cii. Existujú národné a lokálne multiplexy. Lokálne multiplexy obsahujú stanice 
 vášho regiónu. Táto možnosť zobrazuje názov multiplexu, ktorému patrí aktuálna 
stanica.

• Číslo multiplexu/frekvencia: Táto možnosť zobrazuje číslo a frekvenciu 
 multiplexu, v ktorom je obsiahnutá aktuálne prehrávaná stanica.

• Chybovosť signálu: Táto možnosť zobrazuje počet chýb signálu aktuálneho 
 prenosu. Čím je toto číslo nižšie, tým je kvalita signálu lepšia.

• Intenzita signálu: Na displeji sa zobrazí stĺpec s intenzitou signálu.  
Čím je tento stĺpec dlhší, tým je signál silnejší. Zobrazenie intenzity signálu je 
užitočné, keď smerujete anténu na dosiahnutie lepšieho príjmu.  
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Trocha väčší štvorec označuje hranicu, od ktorej je k dispozícii dostatočná 
 audiokvalita.

• Prenosová rýchlosť: DAB umožňuje meniť rozhlasové vysielače, prenosovú 
 rýchlosť (alebo faktor, s ktorým je možné komprimovať audiosignál) v závislosti 
od prenosu. Takto je možné maximalizovať počet staníc v jednom multiplexe. 
 Príhovory a správy sa často prenášajú s nižšou prenosovou rýchlosťou. Hudba si 
vyžaduje vyššiu prenosovú rýchlosť na zabezpečenie kvalitného jasného zvuku.

Nastavenia DAB

1. Podržte v režime DAB stlačené tlačidlo  MENU/INFO, kým sa nezobrazí 
 ponuka Nastavenie. 

2. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
 požadovanú položku ponuky a potvrďte tlačidlom  ENTER. 

  M Ak chcete opustiť ponuku, stláčajte  ENTER dovtedy, kým sa znova 
 nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

Zoznam staníc

V Zozname staníc si môžete opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET  
až na doraz pozrieť všetky automaticky uložené stanice DAB a otvoriť ich tlačidlom 

 ENTER.
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Vyvolať predvoľbu

V ponuke Vyvolanie predvoľby si môžete opakovaným otáčaním tlačidla  
–TUNING+/PRESET až na doraz pozrieť všetky stanice DAB uložené ako obľúbené 
a otvoriť ich tlačidlom  ENTER.

Uloženie stanice

V ponuke Uloženie predvoľby môžete uložiť aktuálne vybranú stanicu tlačidlom  
–TUNING+/PRESET a tlačidlom  ENTER uložiť zvolenú predvoľbu. 

Vyhľadávanie

Vyvolaním Vyhľadávanie začnete nové vyhľadávanie staníc DAB.

Manuálne nastavenie

Ak nemôžete nájsť nejakú stanicu, môžete skontrolovať intenzitu signálu bloku 
frekvencií. V ponuke Manuálne nastavenie môžete vyvolávať jednotlivé bloky 
 frekvencií TDAB pásma VHF III a prezerať si ich intenzitu signálu.  
Jeden blok frekvencií vždy pokrýva nejaký určitý frekvenčný rozsah.

1. Zvoľte Manuálne nastavenie.

2. Opakovaným stláčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz môžete voliť 
medzi blokmi frekvencií (5A až 13F).

3. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla  ENTER. Intenzita signálu zvoleného 
bloku frekvencií sa zobrazuje ako pruh s pásikmi.

Ďalšie možnosti nastavenia nie sú.
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Vymazanie

Nie všetky stanice vysielajú stále. Mnohé, ktoré vysielali kedysi, medzičasom zasa 
vymizli. Alebo máte príjem staníc v nejakom inom regióne, ktoré v novej lokalite 
už nemôžete prijímať. Ak chcete vyčistiť zoznam staníc, môžete tieto stanice od
strániť v ponuke Vymazanie. 

1. Vyberte Vymazanie.
2. Otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET môžete voliť medzi možnosťami Nie a Áno.

3. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla  ENTER.

Systém

V ponuke Systém nájdete „všeobecné systémové nastavenia“ (pozri tam), ktoré 
môžete vyvolávať z každého prevádzkového režimu.

Všeobecné systémové nastavenia

Do systémových nastavení sa dostanete z každého prevádzkového režimu pomo
cou funkcie ponuky. 

1. Podržte stlačené tlačidlo  MENU/INFO, kým sa nezobrazí ponuka Nastavenie. 

2. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
 položku ponuky Systém a potvrďte tlačidlom  ENTER. 

  M Ak chcete opustiť ponuku, stláčajte  ENTER dovtedy, kým sa znova 
 n   ezobrazí stanica, resp. čas/dátum.
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Čas/dátum

Manuálne nastavenie času a dátumu… 

3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET 
až na doraz položku Čas/dátum a potvrďte tlačidlom  ENTER.

4. Postupne blikajú nasledovné body. Nastavte tlačidlom –TUNING+/PRESET  
a vždy potvrďte tlačidlom  ENTER: deň – mesiac – rok/hodina – minúta

5. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
 položku ponuky Formát hodín a potvrďte tlačidlom  ENTER.

6. Tlačidlom –TUNING+/PRESET prepínajte medzi formátom 24 hodín a 12 hodín 
a potvrďte tlačidlom  ENTER.

7. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
 položku ponuky Nastavenie formátu dátumu a potvrďte tlačidlom  ENTER.

8. Tlačidlom –TUNING+/PRESET prepínajte medzi formátmi dd-mm-rrrr, 
 mm-dd-rrrr alebo rrrr-mm-dd a potvrďte tlačidlom  ENTER.

9. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
 položku ponuky Autom. aktualizácia a potvrďte tlačidlom  ENTER. 
Tu môžete nastaviť, či sa dátum a čas automaticky aktualizujú alebo 
 neaktualizujú cez rádio.

10. Tlačidlom –TUNING+/PRESET voľte medzi možnosťami Aktualizovať z rádia 
alebo Žiadna aktualizácia. 
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Podsvietenie displeja

3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET 
až na doraz položku Podsvietenie a potvrďte tlačidlom  ENTER.

4. Tlačidlom –TUNING+/PRESET vyberte Timeout (o koľko sekúnd sa displej 
stmaví) a potvrďte tlačidlom  ENTER.

5. Vyberte tlačidlom –TUNING+/PRESET: Vždy zapnuté (žiadne vypnutie  
po určitom čase), 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 sek. a potvrďte 
 tlačidlom  ENTER.

6. Tlačidlom –TUNING+/PRESET vyberte Úroveň (jas displeja) a potvrďte 
 tlačidlom  ENTER.

7. Vyberte tlačidlom –TUNING+/PRESET: Vysoká, Stredná alebo Nízka. 

  Jas displeja môžete meniť aj priamo tak, že dlhšie podržíte stlačené 
tlačidlo  MODE/LIGHT. 

Funkcie budíka

K funkciám budíka si pozrite kapitolu „Budík“. 

Funkcia uspania (časovač vypnutia)

K funkcii uspania si pozrite kapitolu „Funkcia uspania (časovač vypnutia)“. 

Ekvalizér

Ekvalizér slúži na úpravu na zvuk typický pre daný žáner. Špeciálne filtre pritom 
zvýrazňujú, alebo potláčajú basy, výšky a stredy. 
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3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET 
až na doraz položku EQ a potvrďte tlačidlom  ENTER.

4. Vyberte tlačidlom –TUNING+/PRESET: Normálne – Klasické - Pop – Jazz – 
Rock – Flat – Film – Správy a potvrďte tlačidlom  ENTER.

Jazyk ponuky

3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET 
až na doraz Jazyk (language) a potvrďte tlačidlom  ENTER.

4. Tlačidlom –TUNING+/PRESET vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačidlom  
 ENTER.

Obnovenie na továrenské nastavenie

Tu môžete obnoviť všetky nastavenia na továrenské nastavenia.

3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET  
až na doraz Továrenské nastavenie a potvrďte tlačidlom  ENTER.

4.  Vyberte tlačidlom –TUNING+/PRESET: Nie, resp. Áno a potvrďte tlačidlom  
 ENTER.

Verzia softvéru

Tu môžete zistiť nainštalovanú verziu softvéru.

3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET  
až na doraz položku Verzia systému a potvrďte tlačidlom  ENTER. 
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Budík

Môžete nastaviť až 4 rôzne časy a typy budenia. 

Ponuka Budík

1. Podržte stlačené tlačidlo  MENU/INFO, kým sa nezobrazí ponuka Nastavenie. 

2. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
položku ponuky Systém a potvrďte tlačidlom  ENTER. 

3. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET  
až na doraz položku Budík a potvrďte tlačidlom  ENTER.

4. Tlačidlom –TUNING+/PRESET vyberte Budík 1 – 2 – 3 alebo 4 a potvrďte 
tlačidlom  ENTER. Na displeji bliká Zapnuté alebo Vypnuté.

5. Tlačidlom –TUNING+/PRESET vyberte Zapnuté a potvrďte tlačidlom  
ENTER.

6. Postupne blikajú nasledovné body. Nastavte tlačidlom –TUNING+/PRESET  
a vždy potvrďte tlačidlom  ENTER: 
Čas: Hodina – Minúta 
Zdroj signálu: Bzučiak – SD – USB – FM – DAB
Opakovanie: Jedenkrát – Denne – Víkend – Pracovné dni 
Hlasitosť: 0 … 32 
Časové obdobie, v ktorom sa opakuje signál budenia:  
15 – 30 – 45 – 60 minút – 1 hodina 30 minút – 2 hodiny
(signál budenia sa opakuje po cca 9 minútach = Snooze)
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Budík je nastavený a aktivovaný, na displeji sa zobrazuje symbol budíka  a 1.
  M Rovnakým spôsobom môžete nastaviť budíky 2 – 4. 

  M Ak chcete budík úplne vypnúť, prejdite znovu do ponuky Systém, vyberte 
príslušný Budík a prepnite z možnosti Zapnuté na Vypnuté.

Tlačidlové príkazy pre budík

  M Krátko stlačte  ALARM, aby ste prepínali medzi jednotlivými budíkmi alebo 
kombináciami budíkov alebo vypli všetky budíky. 
Aktivované budíky sa zobrazujú na displeji.

  M Ak chcete na niekoľko minút prerušiť signál budenia, stlačte SNOOZE. 
Ako často sa opakuje signál budenia, závisí od toho, aké časové obdobie ste 
predtým nastavili v ponuke Budík.

  M Ak chcete ukončiť alarm budenia, krátko stlačte  STANDBY.
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Funkcia zaspávania (časovač vypnutia)

Tu môžete predvoliť čas, po ktorom sa rádio automaticky vypne. 

Ponuka časovača vypnutia

1. Podržte stlačené tlačidlo  MENU/INFO, kým sa nezobrazí ponuka 
Nastavenie. 

2. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
položku ponuky Systém a potvrďte tlačidlom  ENTER. 

1. V ponuke Systém vyberte opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET  
až na doraz Časovač vypnutia a potvrďte tlačidlom  ENTER.

2. Vyberte tlačidlom –TUNING+/PRESET : 15 > 30 > 45 > 60 minút > 1 hodina  
15 minút > 1 hodina 30 minút a Vypnuté a potvrďte tlačidlom  ENTER.

Funkcia uspávania je nastavená a aktivovaná, na displeji sa zobrazuje symbol 
časovača vypnutia .

Tlačidlové príkazy pre časovač vypnutia

  M Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP ZZZ prepínajte medzi možnosťami  
15 > 30 > 45 > 60 minút > 1 hodina 15 minút > 1 hodina 30 minút a Vypnuté  
a potvrďte tlačidlom  ENTER alebo vypnite všetky budíky. 
Aktivované hodiny sa zobrazujú na displeji.
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Používanie rádia FM (VKV)

  M Ak chcete vyvolať prevádzkový režim Rádio FM (VKV), podľa potreby 
opakovane krátko stláčajte tlačidlo  MODE/LIGHT. Na displeji sa zobrazí FM.

Na automatické ladenie a ukladanie staníc…
1. … podržte v režime FM stlačené tlačidlo  ENTER, kým sa nezobrazí 

Vyhľadávanie. 

   Na displeji sa zobrazí Vyhľadávanie ako zobrazenie MHz, ako aj počet 
nájdených staníc (01…). Po ukončení ladenia sa zariadenie prepne na prvú 
uloženú stanicu.

Na nastavenie inej stanice…
  M … krátko stlačte  ENTER, rádio vyhľadáva až do najbližšej stanice, ktorú je 
možné naladiť.

alebo

  M … podľa potreby opakovane otáčajte –TUNING+/PRESET až na doraz … 
… doľava pre vyhľadávanie dozadu v 0,05 MHz krokoch 
… doprava pre vyhľadávanie dopredu v 0,05 MHz krokoch.  
Na displeji sa zobrazí nájdená stanica.

Na uloženie stanice ako obľúbenej…

1. … nastavte požadovanú stanicu podľa opisu vyššie.

2. Podržte stlačené tlačidlo –TUNING+/ PRESET, kým sa nezobrazí najbližšia 
voľná predvoľba.
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3. Potvrďte predvoľbu stlačením tlačidla  ENTER  
alebo  
opakovane otáčajte tlačidlo –TUNING+/PRESET podľa potreby, aby ste 
vybrali inú predvoľbu, a potvrďte ju stlačením tlačidla  ENTER. 

  M … podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby FAVORITE 1/2 – 3/4 – 5/6, 
aby ste obsadili niektorú z predvolieb 1 … 3 … 5 
alebo 
… kliknite dvakrát a podržte stlačené jedno z tlačidiel krátkej voľby  
FAVORITE 1/2 – 3/4 – 5/6, aby ste obsadili jednu z predvolieb 2 … 4 … 6.

Na zobrazenie obľúbenej stanice…

1. … raz alebo dvakrát krátko stlačte jedno z tlačidiel krátkej voľby FAVORITE,  
aby ste vyvolali niektorú z predvolieb 1 – 6.

2. Počkajte krátko, kým sa automaticky nenastaví stanica, resp. potvrďte 
tlačidlom  ENTER. 

alebo

3. … krátko stlačte tlačidlo –TUNING+/PRESET, aby ste otvorili zoznam 
obľúbených.

4. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
požadovanú obľúbenú stanicu.

5. Potvrďte stlačením tlačidla  ENTER. 
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Ak chcete zobraziť ďalšie informácie (RDS) – pokiaľ ich stanica vysiela, …

  M … opakovane krátko stlačte tlačidlo  MENU/INFO.  
Podľa ponuky stanice sa postupne zobrazujú informácie o dátume a čase, 
aktuálna skladba/interpret a iné.

Nastavenia FM

1. Podržte v režime FM stlačené tlačidlo  MENU/INFO, kým sa nezobrazí 
ponuka Nastavenie. 

2. Opakovaným otáčaním tlačidla –TUNING+/PRESET až na doraz vyberte 
požadovanú položku ponuky a potvrďte tlačidlom  ENTER. 

  M Ak chcete opustiť ponuku, stláčajte  ENTER dovtedy, kým sa znova 
nezobrazí stanica, resp. čas/dátum.

Vyvolanie predvoľby

V ponuke Vyvolanie predvoľby si môžete opakovaným otáčaním tlačidla –
TUNING+/PRESET až na doraz pozrieť všetky stanice FM uložené ako obľúbené 
a otvoriť ich tlačidlom  ENTER.

Uloženie stanice

V ponuke Uložiť stanicu môžete uložiť aktuálne vybranú stanicu tlačidlom  
–TUNING+/PRESET a tlačidlom  ENTER uložiť zvolenú predvoľbu. 
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Používanie režimu Bluetooth®

V režime Bluetooth® môžete pripojiť svoj mobilný prístroj vybavený funkciou 
Bluetooth® a prehrávať hudobné súbory, ktoré sú v ňom uložené, cez rádio DAB.

  V každom prípade dodržujte tiež návod na obsluhu svojho mobilného 
zariadenia.

Vytvorenie spojenia

1. Ak chcete vyvolať prevádzkový režim Bluetooth®, podľa potreby opakovane 
krátko stláčajte tlačidlo  MODE/LIGHT. Na displeji sa zobrazí BT.

2. Na displeji bliká zobrazenie Odpojené.

3. Zapnite Bluetooth® vo svojom mobilnom zariadení.

4. Spustite na ňom vyhľadávanie zariadení.

5. Vyberte TCM652084 a prepojte zariadenia ako zvyčajne.  
Na displeji sa zobrazí zobrazenie Spojené.

Nastavenia vyhľadávania

Tu môžete vybrať, či sa majú pri vyhľadávaní zohľadňovať všetky stanice  
(Všetky stanice) alebo iba tie s kvalitným signálom (Silné stanice).

Systém

V ponuke Systém nájdete „všeobecné systémové nastavenia“ (pozri tam), ktoré 
môžete vyvolávať z každého prevádzkového režimu.
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Prehrávanie hudby

Rádio prehráva hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje 
vaše mobilné zariadenie.

  M Spustite príp. prehrávanie na svojom mobilnom zariadení.

1. Na spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte  ENTER.

2. Ak chcete skočiť na začiatok skladby, resp. na predchádzajúcu skladbu, otočte 
1x, príp. 2x –TUNING+/PRESET až na doraz proti smeru hodinových ručičiek.  
Ak chcete skočiť na nasledujúcu skladbu, otočte 1x tlačidlo  
–TUNING+/PRESET až na doraz v smere hodinových ručičiek.

  M Ak chcete regulovať hlasitosť, otáčajte tlačidlo –VOLUME+/MUTE… 
… v smere –, aby ste znížili hlasitosť. 
… v smere +, aby ste zvýšili hlasitosť. 
Príp. môžete hlasitosť dodatočne regulovať aj na mobilnom zariadení.

Telefonovanie

Rádio môžete používať aj ako handsfree zariadenie, keď je vytvorené spojenie  
cez Bluetooth® s vaším mobilným telefónom.  
Rádio je na tento účel vybavené integrovaným mikrofónom. 
Telefonáty môžete prijať, odmietnuť a ukončiť. 

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa prehrávanie zvuku preruší a zvonenie sa bude 
prenášať cez rádio. Na displeji sa zobrazí HFP RUN. 



32

V závislosti od mobilného telefónu môžete vybrať, či sa bude hovor prenášať do 
rádia, alebo či chcete viesť súkromné hovory radšej priamo cez mobilný telefón.

  M Prichádzajúci hovor prijmete tak, že...

 ... na rádiu krátko stlačíte  ENTER.

  Hovor bude prehrávaný cez rádio. Integrovaný mikrofón vám umožňuje voľný 
hovor. Ideálny odstup k mikrofónu je 30 – 60 cm.

  … hovor prijmete, ako ste pri svojom mobilnom telefóne zvyknutí.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť iba na samotnom mobilnom telefóne.

  M Ak chcete prípadne už predtým ukončiť prenos zvonenia do rádia, krátko 
stlačte otočný regulátor –VOLUME+/MUTE.

Ukončenie hovoru

  M Hovor ukončite… 

 ...  na rádiu krátko stlačíte  ENTER alebo

 ... hovor ukončite tak, ako ste pri mobilnom telefóne zvyknutí.

V závislosti od mobilného telefónu bude prehrávanie hudby pokračovať 
automaticky alebo ho musíte spustiť znovu podľa opisu.
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Uskutočnenie hovoru

Predpoklad: Rádio a mobilný telefón sú prepojené cez Bluetooth®.

1. Vyberte na mobilnom telefóne požadované telefónne číslo tak, ako ste 
zvyknutí, a stlačte tlačidlo hovoru.

 Na rádiu zaznie signálny tón a zobrazí sa HFP RUN.

2. Keď volaný účastník odpovie, budete ho automaticky počuť cez reproduktory 
rádia a môžete hovoriť priamo do mikrofónu na rádiu.

3. Ukončite hovor tlačidlom  ENTER na rádiu alebo ako obvykle na mobilnom 
telefóne.

Prerušenie spojenia

Rádio môže byť pomocou funkcie Bluetooth® súčasne spojené vždy iba s jedným 
zariadením. Pred spojením s iným zariadením musíte najskôr odpojiť existujúce 
spojenie.

  M Na zrušenie spárovania zariadení podržte stlačené tlačidlo  ENTER.  
Alternatívne môžete spárovanie so zariadeniami prerušiť aj na svojom 
mobilnom zariadení.

  Ak rádio medzičasom vypnete, spojí sa s mobilným zariadením po 
opätovnom zapnutí automaticky – ak sa nachádza v blízkosti a je zapnuté 
a je na ňom aktívna funkcia Bluetooth®.
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Prehrávanie z micro SD/TF karty alebo USB kľúča

USB

Micro 
SD/TF DC 5V

AUX
Reset

port na pamäťové 
 karty Micro SD/TF

USB (A) prípojka 
 USB 

    Zariadenie podporuje všetky bežné 
formáty zvuku, napr. MP3, WAV, FLAC 
APE, WMA.

1. Zodpovedajúci nosič dát vsuňte 
do portu na zadnej strane 
zariadenia (USB alebo  
Micro SD/TF).

Pri pamäťovej karte si pamätajte: Kartu zasuňte proti odporu pružiny úplne  
do portu na kartu. Karta nesmie vyčnievať. Na vybratie kartu opäť krátko zatlačte 
proti odporu pružiny do portu, aby vyskočila von.

2. Ak chcete vyvolať prevádzkový režim SD (pamäťová karta), resp. USB, podľa 
potreby krátko opakovane stláčajte tlačidlo  MODE/LIGHT. Na displeji sa 
zobrazí SD, resp. USB.

 Prehrávanie sa spustí automaticky po zasunutí nosiča dát.
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Prehrávanie hudby

  M Ak chcete začať, prerušiť alebo opäť pokračovať v prehrávaní, krátko stlačte  
 ENTER. 

  M Hlasitosť zmeňte otočným regulátorom –VOLUME+/MUTE. 
Keď stlačíte tlačidlo –VOLUME+/MUTE, vypne sa zvuk prehrávania, resp. sa 
zvuk prehrávania opäť obnoví.

  M Ak chcete skočiť na začiatok skladby, resp. na predchádzajúcu skladbu, otočte 
1x, príp. 2x –TUNING+/PRESET krátko až na doraz proti smeru hodinových 
ručičiek.  
Ak chcete skočiť na nasledujúcu skladbu, otočte 1x tlačidlo –TUNING+/PRESET 
až na doraz v smere hodinových ručičiek.

  M Na prevíjanie dozadu, resp. dopredu v rámci skladby otáčajte tlačidlo  
–TUNING+/PRESET až na doraz proti smeru, príp. v smere hodinových 
ručičiek a podržte ho tam. 

Informácie k prehrávaniu

  M Počas prehrávania opakovane krátko stlačte tlačidlo  MENU/INFO, aby sa 
príp. zobrazili informácie o aktuálnej skladbe (napr. názov skladby, priebežné 
číslo, doba trvania atď. – podľa toho, čo je v súboroch uložené).
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Používanie vstupu AUX

Mobilné zariadenia môžete prepojiť aj pomocou prípojky AUX na zadnej strane 
zariadenia a uložené hudobné súbory prehrávať prostredníctvom DAB rádia.

  V každom prípade dodržujte tiež návod na obsluhu svojho mobilného 
zariadenia.

1. Pred vytvorením spojenia vypnite obe zariadenia.

2. Pripojte audiokábel so zástrčkovými konektormi 3,5 mm na výstup slúchadiel 
vášho mobilného zariadenia a zdierku AUX na zadnej stene DAB rádia. 

USB

Micro 
SD/TF DC 5V

AUX
Reset MP3

Phone

3.  Pred opätovným zapnutím oboch zariadení  
na nich najskôr nastavte nízku hlasitosť.

         4.  Ak chcete vyvolať prevádzkový režim AUX, 
podľa potreby opakovane krátko stláčajte 
tlačidlo  MODE/LIGHT. Na displeji sa 
zobrazí AUX. 

         5.  Spustite prehrávanie na externom zariadení.

         6. Nastavte hlasitosť na rádiu DAB.

  M  Ak je prehrávanie príliš ticho, príp. 
dodatočne nastavte hlasitosť na svojom 
mobilnom zariadení. 
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Poruchy/pomoc

Ak poruchy pretrvávajú aj po prijatí navrhovaných opatrení, obráťte sa na náš 
zákaznícky servis alebo špecializovanú opravovňu. Nepokúšajte sa opravovať 
zariadenie svojpomocne.

• Nefunkčnosť. •  Je sieťový adaptér správne zapojený v zásuvke?

• Rádio nereaguje na 
stlačenie tlačidla.

• Na niekoľko sekúnd vytiahnite sieťový adaptér  
zo zásuvky a potom rádio opäť zapnite. 

• Žiaden zvuk. • Je vybraný správny prevádzkový režim?

• Nie je hlasitosť stíšená príliš?

• Je stlačené tlačidlo MUTE?

• DAB: žiadny príjem 
 vybranej stanice;  
FM: Príliš tichý alebo 
nekvalitný zvuk.

• Nie je príjem rušený iný zariadeniami, napr. televíz
nym prijímačom?

• Nedostatočný rozhlasový príjem?

• Skontrolujte v režime DAB intenzitu signálu. 

• Nakalibrujte anténu nanovo alebo vyberte nejaké 
iné miesto.

  M Na výber skladieb a spúšťanie a zastavovanie prehrávania používajte výlučne 
mobilný prístroj.
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• Žiadne pripojenie 
 Bluetooth®.

• Je vaše mobilné zariadenie vybavené funkciou 
Bluetooth®? Prečítajte si návod na obsluhu mobil
ného zariadenia.

• Nie je funkcia Bluetooth® na mobilnom zariadení 
deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Príp. akti
vujte funkciu Bluetooth®. Skontrolujte, či sa rádio 
zobrazuje v zozname nájdených zariadení.  
Ak nie, zopakujte spárovanie rádia s vaším mobil
ným zariadením. Umiestnite obe zariadenia tesne 
vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia 
s bezdrôtovým prenosom.

• Nevyžaduje vaše mobilné zariadenie vloženie 
hesla? Skontrolujte nastavenia.

Reset

Pri zrejmej chybnej funkcii zariadenia, ktorá sa nedá odstrániť ani vypnutím  
a zapnutím zariadenia, vykonajte reset. Všetky nastavenia a uložené zoznamy 
staníc sa vymažú, resp. resetujú na továrenské nastavenie.

USB

Micro 
SD/TF DC 5V

AUX
Reset

Reset

  Ostrým predmetom stlačte tlačidlo Reset na 
zadnej strane zariadenia – napr. vyhnutou 
kancelárskou sponkou.
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Čistenie

 NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku 
 zásahu elektrickým prúdom

• Pred čistením zariadenia vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou 
a striekajúcou vodou.

POKYN – Vecné škody

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace 
prostriedky.

  M Poutierajte prístroj v prípade potreby suchou, mäkkou handričkou 
nepúšťajúcou vlákna.
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Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú 
recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Zlikvidujte 
obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber 
papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Zariadenia, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto 
symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od 
domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. 

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné 
prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré 
zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie 
a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej 
správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových 
batériách/akumulátoroch pred likvidáciou polepte kontakty.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov 
osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná 
demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú 
likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobrané zariadenie.
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Technické údaje

Model:       652 084

Akumlátor:       lítiovoiónový  
3,7 V DC 1800 mAh, 
menovitá energia: 6,66 Wh

        (testovaný podľa UN 38.3) 
         (nevymeniteľný) 
 Doba nabíjania:    cca 4 hodiny 
 Doba prehrávania:    až do 6 hodín (pri cca 60 % hlasitosti)

Sieťový adaptér:  
 Model:      AS0601A0500600EUU 
 Výrobca:       SHENZHEN FUSHIGANG TECHNOGY CO.,LTD 

Building 8, Shiguan Industrial Park, Shang
cun Community, Gongming Street, Guang
ming District, Shenzhen, Guangdong, China

 Vstup:       100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A    
 Výstup:      5,0 V  0,6 A  3 W 
        (symbol  znamená jednosmerný prúd)
 Účinnosť v prevádzke Ø:  69,65 % 
 Príkon pri nulovom zaťažení: < 0,1 W 
 Trieda ochrany:     II  

Príkon:       max. 3 W
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Zosilňovač  
 Výstupný výkon: 2x 1,5 W RMS

Rozhlasový príjem: 
 DAB: 174 MHz až 240 MHz 
  Vstupná citlivosť: 97 dBm 
 FM/UKV: 87,5 MHz až 108,0 MHz 
  Vstupná citlivosť: 105 dBm

Bluetooth®

 Verzia: 5.0 
 Dosah: cca 10 m 
 Frekvenčný rozsah: 2,402 GHz až 2,480 GHz 
 Výkonnostná hladina: < 4 dBm

Prípojky vstupu 
 AUX IN: 3,5 mm stereokonektor 
 USB A 
 Pamäťová karta: SD/TF 

Teplota prostredia:  0 až +50 °C
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Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Lenco Benelux BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase 
uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 
2014/53/EÚ.  
Úplne vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať po zadaní čísla modelu 652084 
emailom na adrese techdoc@commaxxgroup.com.

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách:  
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Kompatibilné s/so

smartfónom alebo tabletom s technológiou Bluetooth®

Androidom od 4.3 / iOSPhone (iOS 7.0 a vyšším); / tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšším)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under 
license. 
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Značka slova Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, 
Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Lenco Benelux BV podlieha licencii. 
Android, Google Play a Google Play logo sú značky spoločnosti Google Inc.



Číslo výrobku: 652 084

Výrobca: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Holandsko)


