
                                                   

 

 

Mikrov ěž Reflexion HIF-5880                               

 
 

 

Obj. č.: 34 53 28 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mikrověže Reflexion HIF-5880.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládací prvky 

 

1. Tlačítko CD/MP3/USB/SD 

2. Hlasitost + 

3. Hlasitost - 

4. Přehrávání/pozastavení/nahrávání 

5. Stop 

6. USB konektor 

7. Přepínač funkcí 

8. Kazetová mechanika 

9. 3,5 mm Jack výstup na sluchátka 

10. Pohotovostní LED 

11. LCD displej 

12. IR přijímač 

13. Zesílení basů 

14. Tlačítko program/mód/ID3 

15. Knoflík ladění frekvence 

16. Tlačítko SKIP+ následující skladba 

17. Tlačítko SKIP- předchozí skladba 

18. Slot na paměťové karty typu SD/MMC 

19. Přepínač AM/FM 
20. Tlačítka ovládání kazetového magnetofonu (reprodukce z magnetofonové kazety) 

- Tlačítko „RECORD“ – zapnutí nahrávání na magnetofonovou kazetu.  

- Tlačítko „PLAY“ – spuštění reprodukce z magnetofonové kazety.     

- Tlačítko „REWIND“ – rychlé přetáčení (převíjení) magnetofonové kazety zpět.     

- Tlačítko „F.FWD“ – rychlé přetáčení (převíjení) magnetofonové kazety vpřed.    

- Tlačítko „STOP / EJECT“ – ukončení reprodukce magnetofonové kazety a otevření mechaniky  

k vyjmutí a vložení magnetofonové kazety.    

- Tlačítko „PAUSE“ – dočasné přerušení reprodukce z magnetofonové kazety jakož i nahrávání                  

na magnetofonovou kazetu. 

21. Zdířka k připojení pravého reproduktoru 

22. Zdířka k připojení levého reproduktoru 

23. Síťový napájecí kabel 

24. FM drátová anténa 

25. Otevřít/zavřít 

26. CD mechanika 



Dálkové ovládání 

 

1. Volba předchozího adresáře (alba) 

2. Volba následujícího adresáře (alba) 

3. Tlačítko přetáčení vzad/SKIP- (předchozí skladba) 

4. Tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání 

5. Tlačítko stop/vymazat 

6. Tlačítko přetáčení dopředu/SKIP+ (další skladba) 

7. Tlačítko CD/MP3/USB/SD 

8. Tlačítko program/mód/ID3 

 
 

Zapojení 
 

Reproduktory zapojte do jejich přináležících zdířek (21 a 22). Pravý reproduktor do zdířky 21 a levý do 22. 
Přesvědčte se, že Vaše elektrická zásuvka používá napětí 230 V/ 50 Hz. Jestli ano, zapojte síťový napájecí          
kabel (23) do zásuvky. Poté nastavte FM drátovou anténu (24). 
 

Připojení stereofonních sluchátek 
 

Do zdířky [9] na zadní straně přístroje můžete připojit konektor kabelu stereofonních sluchátek  
(jack 3,5 mm) s impedancí 8 až 32  Ω. Sluchátka nejsou součástí balení. Po připojení sluchátek k přístroji            
dojde k automatickému vypnutí zvuku v jeho reproduktorech. 
 

Zesílení basů 
 

Pro zesílení basů stiskněte tlačítko (13). Pro vypnutí jej stiskněte znovu. 

AM/FM rádio  
Ruční nebo automatické naladění rozhlasových stanic   

1.  Přepněte přepínač funkcí (7) pro poslech rozhlasových stanic na „RADIO“  

2.  Stisknutím přepínače AM/FM (19) zvolte pásmo středních vln „AM“ nebo velmi krátkých vln „FM“.  

3.  Knoflíkem ladění frekvence nalaďte požadovanou radiostanici. 

4.  Tlačítky 2 a 3 nastavte hlasitost. 

5.  Pro vypnutí rádia přepněte přepínač funkcí (7) na „TAPE/OFF“ 

 

 

Anténa 
Pro poslech FM frekvencí připojte a rozviňte FM drátovou anténu (24). Zkuste ji rozprostřít do prostoru tak,       
abyste měli co nejkvalitnější signál. Pro poslech AM frekvencí bude použita interní feritová anténa. Stačí         
zařízení natočit tak, abyste měli co nejkvalitnější signál. 

FM stereo a mono příjem 
Až naladíte určitou frekvenci, tak pro stereofonní poslech FM rádia přepněte přepínač AM/FM do polohy FM ST 
(stereo). Na displeji se objeví značka stereo. Pokud je příjem příliš slabý a je-li signál na dané frekvenci rušený, je 
často lepší přepnout rádio na monofonní poslech. Pro výběr mono poslechu FM rádia přepněte přepínač AM/FM 
do polohy FM (mono). Příjem by pak měl být lepší. 

Kazetová mechanika 
1. Stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“ k otevření kazetové mechaniky. 

2. Vložte kazetu dovnitř tak, aby páska kazety směřovala dolu a strana, kterou chcete přehrávat,   
směřovala k Vám. 

3. Než začnete kazetu přehrávat, uzavřete kazetovou mechaniku (8). 

4. Na konci přehrávání stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“, abyste kazetovou mechaniku otevřeli                            
a kazetu vyjmuli. 

 

Přehrávání kazety 
1. Přepněte přepínač funkcí (7) na „TAPE/OFF“. 

2. Vložte kazetu do mechaniky a zavřete ji. 

3. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro přehrání kazety. 

4. Tlačítko „PAUSE“ použijte pro pozastavení přehrávání. Stiskem tlačítka „STOP / EJECT“ přehrávání 
ukončíte. 

 

Nahrávání na kazetu z rádia 

Nahrávání z rádia 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) na „RADIO“ 

2. Nastavte požadovanou rozhlasovou stanici a vložte kazetu určenou k záznamu. 

3. Současně stiskněte tlačítka „RECORD“ a „PLAY“ pro započetí nahrávání. 

4. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“. 
 

 Nahrávání na kazetu z CD, USB nebo SD/MMC 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) na „CD/MP3/USB/SD“ 

2. Tlačítkem CD/MP3/USB/SD (1) nastavte požadovaný vstup. 

3. Podle zvoleného vstupu vložte CD do CD mechaniky (otevřít 25) a mechaniku zavřete, nebo vsuňte  
USB paměťové zařízení do USB konektoru (6), nebo vložte SD/MMC paměťovou kartu do příslušného 
slotu (18). 

4. Pro otevření kazetové mechaniky stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“ a vložte kazetu určenou k záznamu. 

5. Současně stiskněte tlačítka „RECORD“ a „PLAY“ pro započetí nahrávání. 

6.     Spusťte přehrávání vybraného média tlačítkem přehrávání/pozastavení/nahrávání (4). 

7.     Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko stop (5). Poté stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“. 

 
  



Používání CD mechaniky 
 
Vložení CD  
 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD“.  

2. CD mechaniku otevřete stiskem tlačítka otevřít (25).  

3. Vložte do mechaniky CD popsanou (potištěnou) stranou nahoru a kryt mechaniky opět uzavřete. 

4. Přístroj CD automaticky načte a zobrazí na svém displeji počet titulů (zvukových nahrávek) na  

   CD (pokud se bude jednat o formát audio). V případě MP3 nebo WMA zobrazí  

   přístroj na svém displeji doplňující informace, které se týkají těchto zvukových formátů (názvy  

   adresářů neboli složek či alb, názvy titulů atd.). Poté začne přístroj reprodukovat z CD první  

   zvukovou nahrávku (titul). 

5.  Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko stop (5). Zařízení se nachází v módu „stop“. 

 

Přehrávání audio a MP3 CD 
 
Přehrávání/pozastavení/stop  
 

1. Stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači                             
pro přehrávání první skladby. Na displeji se objeví symbol přehrávání a číslo skladby. 

2. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4). Na displeji bliká 
symbol přehrávání. Pro pokračování v přehrávání tlačítko stiskněte znovu. 

3. Tlačítkem stop (5) ukončíte přehrávání. 
 
Upozorn ění! 
 

Pokud se na MP3-CD nachází více adresářových struktur, bude každé 3 sekundy zobrazen aktuální adresář               
a číslo skladby. Pokud byly MP3 skladby otagovány (Tagy obsahují další informace jako např. název skladby)               
a uloženy na CD, můžete informace z tagů zobrazit na displeji běžícím textem. (Znaky se posunují směrem              
do leva, abyste mohli přečíst zbytek informací.) Pro zobrazení tagu přehrávané skladby na displeji stiskněte                 
po 2 sekundy tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). Pokud se chcete vrátit 
k předchozímu tagu, stiskněte tlačítko znovu po 2 sekundy. 
 
Funkce SKIP (opustit)/hledat (dop ředu nebo vzad) u audio CD  
 

1. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži 
(16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji. 

2. Pokud stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3)           
déle než 1 sekundu, začnete hledat ve skladbě požadované místo převíjením dopředu nebo vzad. 

3. Pokud se věž nachází v módu „stop“, můžete také pro výběr skladby nejdříve stisknout tlačítko SKIP ± 
(dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3) a teprve poté spustit přehrávání 
tlačítkem přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4). 

 
Funkce SKIP (opustit)/hledat (dop ředu nebo vzad) u MP3 CD  
 

Upozorn ění! 
Pokud jste pro MP3 soubory na CD nevytvořili žádnou adresářovou strukturu, můžete se mezi skladbami            
přepínat stejně jako na audio CD. 
 

1. Pro výběr požadovaného adresáře na CD stiskněte tlačítko volba předchozího/následujícího adresáře 
(alba) (1,2) na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí např. F01. (adresář jedna) 

2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži 
(16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji. 

3. Pokud stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3)           
déle než 1 sekundu, začnete hledat ve skladbě požadované místo převíjením dopředu nebo vzad. 

4. Pokud se věž nachází v módu „stop“, můžete také pro výběr skladby nejdříve stisknout tlačítko SKIP ± 
(dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3) a teprve poté spustit přehrávání 
tlačítkem přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4). 

 
Opakování a náhodné p řehrávání  
 

Pro vybrání módu přehrávání u určité skladby, složky (jen u MP3) nebo všech skladeb stiskněte tlačítko 
program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). 
 

U Audio CD 
 

(1) Opakování � (2) opakovat všechny � (3) náhodné � (4) vypnout mód 

 
 

 
Způsob p řehrávání     
 
Opakování skladby 

Opakovat vše 

Náhodné 

Vypnout mód 

 
U MP3 CD 
 

(1) Opakování � (2) opakovat všechny � (3) opakovat složku � (4) náhodné (5) vypnout mód 

 
 
Způsob p řehrávání     
 

Opakování skladby  

Opakovat vše   

Opakovat složku            

Náhodné   

Vypnout mód   

 
 
Opakování (repeat)  
 
Pomocí této funkce může skladby opakovat. 
 
Opakované p řehrávání audio CD  
 

1. Pro opakování právě hrající skladby na audio CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo           
na dálkovém ovladači (8). 

2. Pro opakování přehrávání celého CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém 

ovladači (8) dvakrát. Na displeji se objeví . 
3. Pro ukončení opakování stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) 

znovu dvakrát. Symbol opakovaného přehrávání zmizí. 
 
Upozornění: 
Funkce opakovaného přehrávání je dostupná jak během naprogramovaného tak i běžného přehrávání CD. 
 
Opakované p řehrávání MP3 CD 
 

1. Pro opakování právě hrající skladby na MP3 CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo             
na dálkovém ovladači (8). 

2. Pro opakování přehrávání celého CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém 

ovladači (8) dvakrát. Na displeji se objeví . 
3. Pokud chcete opakovat jen jednu složku, stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo                        

na dálkovém ovladači (8) třikrát. Na displeji se objeví . 
4. Pro ukončení opakování stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) 

znovu dvakrát. Symbol opakovaného přehrávání zmizí. 
 
Upozorn ění! 
 

Funkce opakovaného přehrávání je dostupná jak během naprogramovaného tak i běžného přehrávání CD. 
 



 
Náhodné p řehrávání 
 
Tato funkce náhodně vybere pořadí skladeb k přehrání. 
 
Náhodné p řehrávání audio CD 
 

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži třikrát. Na displeji se objeví „Random“. 
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži 

(16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji. 
3. Pro ukončení náhodného přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo tlačítko stop          

na dálkovém ovládači (8) znovu dvakrát. Symbol náhodného přehrávání zmizí. 
 
Náhodné p řehrávání MP3 CD 
 

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži 4x. Na displeji se objeví „Random“. 
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži 

(16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji. 
3. Pro ukončení náhodného přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo tlačítko stop          

na dálkovém ovládači (8) znovu dvakrát. Symbol náhodného přehrávání zmizí. 
 
Funkce programování audio CD nebo MP3 CD 
 
Upozornění: 
Naprogramovat můžete až 20 skladeb z audio CD nebo 10 skladeb z MP3 CD a přehrávat je v libovolném pořadí. 
Programování není možné během přehrávání. Proto nejdříve stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém 
ovladači (5), abyste přehrávání ukončili. Poté postupujte následovně: 
 

1. Stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). Na displeji začne blikat 
„Program“. Následovně budou zobrazovány čísla programu a volná místa pro číslo Vámi volené skladby 
např. P01. 

2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži 
(16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). 

3. Uložte danou skladbu stiskem tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). 
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro naprogramování dalších skladeb. 
5. Až dokončíte programování požadovaných skladeb, stiskněte pro přehrávání naprogramovaných skladeb 

tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4). 
6. K vymazání naprogramovaných skladeb stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5) 

dvakrát nebo přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „RADIO“ nebo „TAPE/OFF“. 
 
Používání USB pam ěťových za řízení a SD/MMC paměťových karet  
 
Vsuňte Vaše USB zařízení do USB konektoru (6), popřípadě vsuňte paměťovou kartu SD/MMC po směru šipky           
na ní vyznačené do slotu na paměťové karty (18). Kartu vsuňte do slotu rovně a kartu přitom nijak ji neohýbejte.  
 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD/MP3/USB/SD“. Stiskem tlačítka CD/MP3/USB/SD (1) 
vyberte jako vstup buď USB konektor (6) nebo SD/MMC slot (18). 

2. Pokud bude paměťové médium rozeznáno, zobrazí se na displeji celkový počet složek                           
(pokud na zařízení nějaké jsou) a skladeb. 

3. Přehrávání se spustí automaticky. 
 
Upozorn ění! 
 

1. Z paměťových médií můžou být čteny a zapisovány jen skladby v MP3. 
2. Pokud do věže připojíte přehrávač MP3, může se stát, že kvůli rozdílnému druhu MP3 v těchto 

zařízeních nebude možné skladby přehrát. Nepovažujte toto chování za chybu. 
3. Věž nepodporuje externí harddisky. 
4. Také není možné přenášet jakákoliv data mezi věží a počítačem přímo pomocí USB kabelu 

připojeného do USB konektoru na věži a počítači. 
5. Kvůli nepřebernému množství USB zařízení na trhu je možné, že některá budou špatně nebo  

nebudou vůbec rozpoznána a nebudou tudíž přehrána. Toto chování také není chybou věže,                   
ale nekompatibilitou USB zařízení s věží. 

 
 
 
 

Přehrávání USB za řízení a SD/MMC karet 
 

1. Pokud se zařízení nachází v módu „stop“, stiskněte pro započetí přehrávání tlačítko 
přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4). Přehrávání první skladby  
začne a na displeji se zobrazí název skladby nebo její číslo. 

 
Upozorn ění! 
 

Pokud se na paměťovém médiu nachází více adresářových struktur, bude každé 3 sekundy zobrazen aktuální 
adresář a číslo skladby. Pokud byly MP3 skladby otagovány (Tagy obsahují další informace jako např. název 
skladby) a uloženy na CD, můžete informace z tagů zobrazit na displeji běžícím textem. (Znaky se posunují 
směrem do leva, abyste mohli přečíst zbytek informací.) Pro zobrazení tagu přehrávané skladby na displeji 
stiskněte po 2 sekundy tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). Pokud se chcete 
vrátit k předchozímu tagu, stiskněte tlačítko znovu po 2 sekundy. 
 

2.  Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4). Na displeji bliká 
symbol přehrávání. Pro pokračování v přehrávání tlačítko stiskněte znovu. 

3. Tlačítkem stop (5) ukončíte přehrávání. 
 
Upozorn ění! 
 

Funkce SKIP (opustit)/hledat (dopředu nebo vzad), opakované přehrávání, náhodné přehrávání a funkce 
programování můžete použít i u paměťových médií USB nebo SD/MMC. Pro použití těchto funkcí postupujte podle 
bodů výše počínaje bodem „Přehrávání audio a MP3 CD“ a konče bodem „Funkce programování audio CD nebo 
MP3 CD“. 
 
Digitalizace (enkódování) z CD nebo kazety  
 

Upozornění: 
Zařízení USB je výchozím cílovým umístěním, proto pokud se nachází nějaké USB zařízení v USB konektoru                
a zároveň je osazena SD/MMC karta, bude vždy vybráno USB zařízení. Pokud chcete zaznamenávat jen na 
SD/MMC kartu, bude jednodušší USB zařízení vysunout. 
Pokud kapacita paměťového zařízení během digitalizace dojde, budete na displeji upozorněni hlášením „FULL“. 
Vyměňte paměťové médium a začněte digitalizovat znovu. 
 
Bitrate (datový tok): 
 

Pro převod do formátu MP3 je bitrate pevně nastaven na 128 Kb/s. 
 
Upozornění: 
Některá audio CD nepůjdou zkopírovat kvůli ochraně proti kopírování. Neschopnost uchovat digitální kopii CD  
není chybou věže, ale je zapříčiněno přítomností ochrany proti kopírování. 
 
Převod do formátu MP3 a uložení audio CD a MP3 CD 
 
Funkce převodu do formátu MP3 Vám umožňuje převést audio CD do formátu MP3 a uložit soubory MP3 na USB 
nebo SD/MMC paměťové zařízení. V případě MP3 CD můžete soubory rovnou zkopírovat na USB nebo SD/MMC 
paměťové zařízení. 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD/MP3/USB/SD“. Stiskem tlačítka CD/MP3/USB/SD (1) 
vyberte CD mechaniku. 

2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži 
(16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Spusťte přehrávání skladby. 

3. Stiskněte po 3 sekundy tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém 
ovladači (4). Na displeji se zobrazí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“ podle toho, které paměťové 
médium používáte. 

4. Pro započetí převodu nebo kopírování znovu stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) 
na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí číslo skladby a symbol „REC“ začne 
blikat. Převod nebo kopírování započalo. 

 
 
Upozorn ění! 
 

Převod nebo kopírování skladeb probíhá v reálném čase, proto se skladby zároveň přehrávají. Zařízení USB je 
výchozím cílovým umístěním, proto pokud se nachází nějaké USB zařízení v USB konektoru a zároveň je osazena 
SD/MMC karta, bude vždy vybráno USB zařízení. Pokud chcete zaznamenávat jen na SD/MMC kartu, vysuňte 
USB zařízení. 
 
 
 



5. Pro přerušení převodu nebo kopírování stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači 
(5). Na displeji zmizí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“. Přehrávání bude ukončeno. 

6. Na konci skladby stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), tím převod nebo 
kopírování ukončíte. Pokud převod nebo kopírování neukončíte, automaticky se začne převádět          
nebo kopírovat následující skladba. 

 
Upozorn ění! 
 

Názvy skladeb nebo jiné informace nebudou při převodu uloženy. 
 
Převod do MP3 a uložení kazety  
 
Funkce převodu do formátu MP3 Vám umožňuje převést kazety do formátu MP3 a uložit soubor MP3 na USB  
nebo SD/MMC paměťové zařízení. 
 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „TAPE/OFF“. 
2. Vyberte skladbu, která se má převést. Spusťte přehrávání skladby. Na displeji se zobrazí „TAPE“. 
3. Stiskněte po 3 sekundy tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém 

ovladači (4). Na displeji se zobrazí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“ podle toho, které paměťové 
médium používáte. 

4. Pro započetí převodu nebo kopírování znovu stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) 
na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí „TAPE“ a „REC CARD ←“ nebo „REC  
→ USB“ a symbol „REC“ začne blikat. Převod započal. 

 
Upozorn ění! 
 

Převod nebo kopírování skladeb probíhá v reálném čase, proto se skladby zároveň přehrávají. Zařízení USB je 
výchozím cílovým umístěním, proto pokud se nachází nějaké USB zařízení v USB konektoru a zároveň je osazena 
SD/MMC karta, bude vždy vybráno USB zařízení. Pokud chcete zaznamenávat jen na SD/MMC kartu, vysuňte 
USB zařízení. 
 

5. Pro přerušení převodu stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5). Na displeji 
zmizí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“. Přehrávání bude ukončeno. 

6. Na konci skladby stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), tím převod ukončíte. 
Pokud převod neukončíte, automaticky se začne převádět následující skladba. 

 
Upozorn ění! 
 

Při převodu do MP3 nebudou pomlky mezi jednotlivými skladbami rozeznány. Proto, když budete převádět celou 
kazetu, budou všechny skladby na USB nebo SD/MMC paměťové zařízení uloženy jako jeden MP3 soubor. 
 
Upozorn ění! 
 

Názvy skladeb nebo jiné informace nebudou při převodu uloženy. 
 
Kopírování z USB na SD/MMC pam ěťové za řízení nebo opa čně 
 
Soubory MP3 můžete kopírovat z USB na SD/MMC paměťové zařízení nebo opačně. 
 

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD/MP3/USB/SD“. Stiskem tlačítka CD/MP3/USB/SD (1)           
vyberte buď USB nebo SD/MMC zařízení podle toho, které zařízení bude zdrojem. 

2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži 
(16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Spusťte přehrávání skladby. 

3. Stiskněte po 3 sekundy tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači 
(4). Na displeji se zobrazí „REC CARD ←USB“ nebo „REC CARD→ USB“. Pro vybrání, zdali se má 
kopírovat obsah z USB nebo na USB paměťového zařízení stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) 
na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). 

4. Pro započetí kopírování znovu stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo                
na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí číslo skladby a symbol „REC“ začne blikat. Kopírování 
započalo. 

5. Pro přerušení kopírování stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5). Na displeji zmizí 
„REC CARD ←“ nebo „REC → USB“. Přehrávání bude ukončeno. 

6. Na konci skladby stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), tím kopírování ukončíte. 
Pokud kopírování neukončíte, automaticky se začne převádět následující skladba. 

Upozornění: 
Převod nebo kopírování skladeb probíhá v reálném čase, proto se skladby zároveň přehrávají. 
 
 

Smazání MP3 skladeb z USB nebo SD/MMC za řízení 
 

1. Vsuňte Vaše USB nebo SD/MMC paměťové zařízení do věže. 
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži 

(16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Spusťte přehrávání skladby. 
3. Pro smazání stiskněte po 2 sekundy tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5). Na displeji  

začne blikat „DEL“. 
4. Pro potvrzení znovu stiskněte po 2 sekundy tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5)                       

a skladba bude smazána. 
 
Upozorn ění! 
 

Takto můžete smazat jakoukoliv MP3 skladbu z USB nebo SD/MMC paměťového zařízení. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mikrověže. Případné opravy 
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej 
vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky  
a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují 
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

 

Mikrověž nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit displej a pouzdro mikrověže.  

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                        
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad              
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



Technické údaje 
 

Provozní napětí:  230 V/50 Hz  

Příkon:     18 W 

Baterie pro dálkové ovládání:  1x CR2035 3 V 

Výstupní výkon (RMS):   2x 25 W při 4 Ω 

Frekvenční rozsah rádia: FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 525 – 1620 KHz 

 
 

Záruka  
 

Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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