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Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod 
uschovejte i pro pozdější  nahlédnutí.

5 FUNKCÍ V 1 PŘÍSTROJI
• CD přehrávač (podpora přehrávání skladeb MP3)
• USB slot
• SD / MMC karta slot
• FM/AM rádio s analogovým laděním
• Bluetooth

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
01. Než začnete výrobek používat, přečtěte si všechny bezpečnostní a provozní instrukce.
02. Doporučujeme návod uschovat i pro budoucí potřebu.
03. Důsledně dodržujte všechna varování uvedená na výrobku a v návodu.
04. Před čištěním musíte odpojit z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté a aerosolové čističe. Pouze jemně navlhčený  hadřík.
05. Používejte pouze originální příslušenství.
06. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody a tekutin - například u dřezu, vany, apod.
07. Výrobek položte na pevný a stabilní povrch, aby nehrozilo jeho uklouznutí a upadnutí z plochy.  Nemontujte na zeď, pokud 
není uvedeno v návodu. Vyvarujte se nebezpečí zranění osob nevhodným umístěním.
08. Výrobek převážejte řádně a bezpečně zabalený, aby nedošlo k jeho poškození či zranění osob.
09. Ventilační otvory nepřekrývejte. Ventilační otvory zajišťují ventilaci přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.  Nepokládejte 
výrobek na postel, sedací soupravy, koberce, peřiny a podobné povrchy.  Pokud přisunujete přístroj ke zdi,  stěně nábytku, je 
třeba jej nepřisunout úplně, aby byla zajištěna dostatečná ventilace.
10. Zdroj napájení/elektrické sítě musí být v souladu s technickými údaji uvedenými na štítku přístroje.
11. Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě za bouřky nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat.
12. Nepřetěžujte elektrické zásuvky, hrozí riziko vzniku požáru či zranění elektrickým proudem.
13. Sami přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej nijak upravovat či opravovat. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifiko-
vaný servis.
14. Pokud přístroj nefunguje správně, došlo-li k poškození elektrické přívodní šňůry, přístroj upadl,  byl vystaven vlhku, přístroj 
dále nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisem.
15. Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla (trouby, radiátory, apod.).
16. Přívodní šňůra nesmí vést přes ostré hrany. Chraňte přívodní šňůru před poškozením.

VAROVÁNÍ:
Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu el. proudem, nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhku. Vyvarujte  
se postříkání nebo polití přístroje jakoukoli tekutinou. Nepokládejte na přístroj nádoby s tekutinami. Vyvarujte se nebezpečí 
vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ:
Uvnitř přístroje je nebezpečné vysoké napětí. Přístroj nerozebírejte. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servis.
Při neodborném zásahu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Laserová bezpečnost – CLASS I PRODUCT – LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY I
V mechanice přístroje je vysílán laserový paprsek. Nedívejte se dovnitř přístroje přes otevřenou  
mechaniku ani jiným otvorem. Vyvarujte se poškození zraku!

Pozor:  Vidlice elektrické zástrčky musí být řádně a úplně vložena do elektrické zásuvky.

Před použitím
01. Vyberte pečlivě místo pro přístroj. Nepokládejte na přímé slunce nebo poblíž zdrojů tepla.  
Také nepokládejte v blízkosti předmětů, které způsobují vibrace, chraňte před prachem, chladem, horkem a vlhkem. 
02. Přístroj nerozebírejte, neodborným zásahem můžete způsobit vznik požáru nebo zapříčinit úraz osob elektrickým prou-
dem. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný servis.
03. Disky, které vkládáte do CD mechaniky přístroje, musí být čisté a nepoškrábané.
04. Při vytahování elektrické zástrčky z elektrické zásuvky, vždy uchopte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
05. CD mechaniku otevírejte jen pro vložení či vyjmutí disku a poté ji zavřete. Nenechávejte ji zbytečně otevřenou.
06. Nečistěte jednotku chemikáliemi, mohly by poškodit povrch. Používejte suchý čistý hadřík.
07. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Vždy odpojte před čištěním a pokud nebudete 
přístroj delší dobu používat (například pokud odjíždíte na dovolenou).
08. Návod uschovejte pro pozdější potřebu.

JAK SPRÁVNĚ MANIPULOVAT S CD DISKY

CD disky
Pro vyjmutí disku z obalu, zatlačte dolů na prostředek obalu a nadzvedněte disk držíc jej za okraj. Pro 
čištění povrchu CD disku použijte antistatickou speciální utěrku. Abyste zabránili poškození povrchu CD 
disku, ukládejte jej do obalu. Nepokládejte CD disky na přímé slunce nebo v blízkosti zdrojů horka jako 
jsou radiátory, trouby apod., chraňte je před působením prachu, horka, chladu či vlhka. Pro popisování 
disků používejte speciální popisovače na CD disky. Do disketové mechaniky nevkládejte CD disky nepravi-
delných tvarů. Tyto CD disky by mohli poškodit CD mechaniku.
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1. REPRODUKTORY
2. AM/FM STUPNICE
3. ON/OFF ZAP/VYP + HLASITOST
4. LED DISPLAY
5. VÝSTUP NA SLUCHÁTKA
6. TÓNOVÁ CLONA
7. CD MECHANIKA
8. VOLBA FUNKCÍ (BT/FM/AM/CD)
9. LADĚNÍ STANIC
10.TLAČÍTKO OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) 
11. TLAČÍTKO PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/PAUSA)
12. TLAČÍTKO STOP
13. TLAČÍTKO REPEAT (OPAKOVÁNÍ)
14. TLAČÍTKO PROGRAM  (POŘADÍ SKLADEB)
15. PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED
16. PŘEHRÁVÁNÍ VZAD
17. SD/MMC SLOT PRO PAMĚŤOVÉ KARTY
18. USB VSTUP
19. FM ANTÉNA
20. SÍŤOVÝ KABEL 
21. INDIKÁTOR BLUETOOTH
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INDIKÁTOR SKLADEB

MP3

OPAKOVANÍ

PROGRAMPŘEHRÁT/ PAUSA

POPIS ČÁSTÍ



Základní operace
1. Zapojte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky.
2. Otočte knoflíkem hlasitosti do polohy ON, nastavte požadovanou hlasitost.
3. Funkčním tlačítkem vyberte režim provozu (CD, rádio, BT, USB, karta).
4. Při použití sluchátek se automaticky vypne výstup zvuku z reproduktorů přístroje. 
5. Otočením knoflíku tónové clony nastavte požadovaný tón reprodukce / korekce zvuku.

Poslech rádia
1. Zvolte požadované pásmo AM nebo FM.
2. Knoflíkem TUNING nalaďte požadovanou frekvenci.
3. Anténa - Pro optimální příjem FM signálu doporučujeme  povytáhnout - rozvinout vestavěnou drá-
tovou anténu umístěnou dole na zadní části přístroje. Dle potřeby upravte také délku, směr a polarizaci 
antény, dokud se příjem nezlepší.

Bluetooth
1. Volič funkcí přepněte do polohy BT.
2. Rozbliká se modrá kontrola BT (ve spodní části stupnicového ukazatele ladění).
3. Na příslušném přístroji (mobilní telefon, tablet, notebook) aktivujte funkci Bluetooth a zapněte vyhle-
dávání. Po vyhledání „Music centra“ (název E-618M) proveďte vzájemné spárování  
(modrá kontrolka začne trvale svítit).
4. Poté můžete přehrávat skladby z přístroje přes rádio.

Poslech z USB a SD/MMC paměťové karty  
1. Volič funkcí přepněte do polohy CD.
2. Do příslušné zdířky zasuňte USB popř. paměťovou kartu .
3. Stiskněte po dobu cca 2-3 sekund tlačítko PLAY/PAUSE.
4. Po načtení se na displeji objeví počet skladeb na nosiči.
5. Dále postupujte stejně jako při obsluze CD přehrávaní (viz. níže).

Poslech CD disků (Přehrávání Audio CD, MP3 CD)
1. Zapněte přístroj, nastavte požadovanou hlasitost.
2. Volič funkcí přepněte do polohy CD.
3. Stiskněte tlačítko Otevřít/Zavřít .
4. Vysuňte CD mechaniku, vložte CD potištěné stranou vzhůru a opět stiskněte tlačítko Otevřít/Zavřít .
5. CD mechanika zajede zpět, displej zobrazí počet skladeb a spustí přehrávání od první skladby.



Upozornění:
- Nikdy nevkládejte do CD mechaniky více než jeden CD disk.
- CD disk je třeba řádně položit doprostřed. Pokud byste CD disk nevložili správně, můžete poškodit CD   
   mechaniku tak, že by dvířka již nešla otevřít, proto dbejte na správné vložení CD disku.
- Během zavírání a otevírání CD mechaniky se jí nedotýkejte.
- Pro listování (přeskakování) skladeb vpřed i vzad použijte příslušné tlačítko vpřed/vzad
- Pro přímé přeskočení na začátek další skladby stiskněte tlačítko Dopředu.
- Pro návrat na začátek skladby stiskněte tlačítko Zpět. Pro návrat na začátek předchozí skladby stiskněte  
   tlačítko Zpět dvakrát.

Přetáčení zpět a dopředu
- V jakémkoli místě lze CD disk přetáčet zpět a dopředu u zvolené skladby a to tak, že stisknete a podržíte  
  tlačítko Zpět či tlačítko Dopředu.

Upozornění: 
Nikdy netlačte současně obě tlačítka Zpět a Dopředu, mohlo by dojít k poškození přístroje.
Jelikož se CD disky přetáčejí rychle, během přetáčení uslyšíte zkreslený zvuk. Po uvolnění tlačítka pro 
přetáčení se CD disk začne opět přehrávat v běžné rychlosti.

Opakování skladeb 
- Stiskněte tlačítko REP. pro opakování aktuální skladby (kontrolka REP. bliká). Pokud si přejete zopakovat 
přehrávání celého disku, stiskněte tlačítko REP. dvakrát (kontrolka REP. trvale svítí).

Programování 
- Pro programování pořadí skladeb stiskněte tlačítko PRO. Na displeji začne blikat kontrolka PROG.  Po-
mocí tlačítek Dopředu/ Zpět vyberte pořadové číslo skladby, kterou chcete začínat. Stiskněte opět tlačítko 
PROG. Vyberte další skladbu a opět potvrďte stiskem PROG. Stiskem tlačítka STOP lze smazat naprogra-
mované pořadí skladeb. Pro přehrání naprogramovaných skladeb stiskněte tlačítko Play/Pause.

Poznámka:
Programování lze provádět pouze pokud disk stojí, nepřehrává a není přetáčen. 
Pro start přehrávání stiskněte Play/Pause. Pro pauzu stiskněte toto tlačítko Play/Pause znovu. 
Pro návrat k přehrávání stiskněte opět tlačítko Play/Pause. 
Pro úplné zastavení přehrávání CD disku stiskněte tlačítko Stop.

UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte odpojit přístroj z elektrické zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat. Před vytaže-
ním zástrčky z elektrické zásuvky zastavte tlačítkem Stop přehrávání CD disku!



TECHNICKÉ ÚDAJE

Zesilovač
Výstup: 2W+2W
Frekvenční rozsah: 60-20 000Hz

Rádio
FM rozsah: 88-108MHz
AM rozsah: 530-1600KHz

CD přehrávač
Frekvenční rozsah: 60-20 000Hz +/-4dB
Poměr signálu k šumu: 55dB (IEC-A)

Přehrávání
Audio CD, MP3 CD, MP3 ze slotu USB pro flash disk a slotu SD/MMC 

Bezdrátové streamování
Bluetooth

Systém reproduktorů
Typ: 1 pásmový
Impedance:  8 Ohm 
Výkon: Max. 10 W

Všeobecně
Napájení:  AC 230V~50Hz
Příkon: 19 W

Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje správně, kontaktujte servisní středisko.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a  elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti pro-
duktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napo-
máháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 

mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.



Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení ) 
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslu-
šenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


