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NPRC90AT – PORTABLE CD/MP3/RADIO

1. Využi�  
NPRC90AT je určen pro použi� jako přenosný CD/MP3/RADIO přehrávač. Zařízení umí přehrávat hudbu ve formátu MP3 z CD
nebo z USB zařízení. Rovněž lze přehrávat hudbu z externích zařízení přes AUX konektor. 

 
 

 

Před prvním použi�m si velmi pozorně přečtěte tento návod. 

2. Bezpečnost  

VAROVÁNÍ  před nebezpečím zranění nebo smr�, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.  

 

 !

UPOZORNĚNÍ  na riziko poškození, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.  
 !

DALŠÍ INFORMACE jsou poznámky poskytující další doplňující informace, například postupy apod.  

2.1 Značky použité v tomto návodu

 

UPOZORNĚNÍ:  Vyvarujte se nali� teku�ny do zařízení.  

VAROVÁNÍ:  Nevkládejte nic do ven�lačních otvorů.  

2.2 Obecné bezpečnostní instrukce

 !

!

UPOZORNĚNÍ:  Ničím neblokujte ven�lační otvory.  

!

VAROVÁNÍ:  Pro ovládání nepoužívejte sílu. Zařízení se může poškodit, spadnout a způsobit zranění.  
 !

 

 

DALŠÍ INFORMACE: Toto zařízení je dvojitě izolováno a ods�něno. Proto ho není nutné jakkoliv uzemňovat. Před prvním
použi�m se vždy nejprve přesvědčte, že napě� v elektrické zásuvce odpovídá napě� uvedenému na informačním š�tku
zařízení. 

VAROVÁNÍ:  Toto zařízení je vybaveno laserem. Proto zařízení nerozebírejte, kontakt s laserovým paprskem může vážně
ohrozit vaše zdraví.

 !
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3. Před prvním použi�m 
3.1 Rozbalení

Zařízení rozbalujte opatrně.
Zkontrolujte nejprve obsah balení. V případě chybějící součás� okamžite kontaktujte prodejce.
Ochranné fólie a nálepky z přední čás� zařízení odstraňujte opatrně.

Doporučujeme uschovat originální krabice a obalové materiály pro případ, že by někdy v budoucnu bylo nutné zaslat zboží
do servisního centra. Toto je jediný způsob, jak bezpečně ochránit výrobek před poškozením při jeho přepravě. Pokud se
rozhodnete obaly a obalové materiály vyhodit, proveďte jejich ekologickou likvidaci s ohledem na životní prostředí.

3.2 Obsah balení

Originální balení obsahuje následující součás�:
1x NPRC90AT
1x Uživatelský návod
1x Přívodní elektrická šňůra

V případě, že zjis�te, že některá ze součás� chybí, okamžite kontaktujte prodejce.
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4. Instalace

UPOZORNĚNÍ:  Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému ohni nebo sálavému zdroji tepla. 

!

UPOZORNĚNÍ:  Nevystavujte zařízení přímému slunci a nenechávejte ho v létě v autě. 

!

Zařízení vždy pokládejte na vodorovnou a pevnou plochu.
Připojte zařízení k elektrické sí�.

UPOZORNĚNÍ:  Nevystavujte zařízení vysokým teplotém, přímému ohni nebo sálavému zdroji tepla. Zařízení rovněž
nevystavujte přímému slunci, například na terase nebo u okna. 

!

Toto zařízení je vybaveno gumovými nožičkami, aby se omezilo přenášení akus�ckých vln do podlahy nebo nábytku a také
aby se z důvodu akus�ckého tlaku a bezpečnos� zabránilo jeho pohybu. Nožičky jsou vyrobeny z materiálu nepodlehajícího
otěru a speciálně vyvinutého tak, aby při přemísťování zařízení nenechaly nožičky na podlaze nebo nábytku žádné stopy.

Nicméně, některé druhy nábytku ošetřené leš�dlem, konzervačními přípravky na dřevo nebo čis�cími spreji mohou způsobit
změkčení nebo naleptání gumových nožiček, které tak mohou po sobě zanechat stopy a potenciálně způsobit narušení
nebo poškození povrchu.

Aby nedošlo k poškození dřevěných povrchů, doporučujeme před ustavením zařízení na vybrané místo nejprve použít
samolepicí nábytkové podložky (filcové), které je nutno přilepit na spodní čás� gumových nožiček.

Z důvodů velkého množství výrobců a typů USB médií výrobce negarantuje, že všechna USB média a paměťové karty
budou v tomto přístroji přístupné, umožní přehrání hudby nebo videí uložených na těchto médiích a nebo poskytnou
všechny dostupné funkce.
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Ś
Ť

1.   Nejprve připojte plochou část přívodní šňury (s otvory) zezadu do zařízení, do konektoru označeného AC.
      Ujistěte se, že kabel je zcela zasunut a drží pevně.
2.   Nyní zasuňte druhou část přívodní šňůry do elektrické zásuvky.

 

 

 

*napájecí baterie nejsou součás� balení

!

Zařízení lze používat pouze na baterie. K tomu je zapotřebí instalace 8 ks baterií, model UM-1/D.

1.   Sejměte kryt baterií.
2.   Vložte baterie tak, aby byla dodržena jejich správná polarita (+) a (-), jak ukazuje obrázek.
3.   Nasaďte zpět kryt baterií.  

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná instalace baterií může být příčinou úniku elektrolytu a koroze, která může zařízení poškodit.
Veškerá poškození způsobená korozí, oxidací a únikem elektrolytu baterií jsou důvodem zániku záruky. 

!

POZNÁMKA: Napájecí baterie nejsou součás� balení. Tyto baterie plní funkci zdroje elektrické energie pro provoz zařízení.  

Nebudete-li zařízení používat delší dobu, vyjměte napájecí baterie.

4.2 Vložte napájecí baterie (volitelně)

4.1 Zapojení zařízení do elektrické sítě
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5. Funkce  

Ovládací tlačítka a prvky:
1.   VÝBĚR ZDROJE (FUNCTION)
2.   KONEKTOR NA SLUCHÁTKA
3.   USB PORT
4.   NASTAVENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI (VOLUME)
5.   HLUBOKÉ TÓNY (BASS)
6.   CD MECHANIKA
7.   ZAPNOUT / VYPNOUT (STANDBY)
8.   LADĚNÍ RÁDIA (TUNING)
9.   KONEKTOR EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ (AUX)
10. FREKVENČNÍ PÁSMA (AM/FM/FM ST.)

11. DISPLEJ
12. PŘÍSTUP K DALŠÍM SOUBORŮM (10+/F+)
13. PŘESKOČIT NA PŘEDCHOZÍ (PREV)
14. ZASTAVIT (STOP)
15. PŘEHRÁT / POZASTAVIT (PLAY/PAUSE)
16. PŘESKOČIT NA DALŠÍ (NEXT)
17. PROGRAM/OPAKOVÁNÍ (PROGRAM/REPEAT)
18. LED FM STEREO
19. LED POHOTOVOSTNÍ REŽIM (STANDBY)

5.1 NPRC90AT
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6. Ovládání  

Hlavní funkce
1.  Pro přepnu� přístroje z Pohotovostního režimu (STANDBY) do režimu Zapnuto s�skněte tlačítko (7).
     Pro opětovné uvedení přístroje do Pohotovostního režimu /STANDBY) s�skněte znovu tlačítko (7). 
2.  Posuňte přepínač (1) do pozice jednoho ze zdrojů RADIO/CD-MP3/USB/AUX.
3.  Pro nastavení hlasitos� použijte otočné kolečko (4), dokud nedosáhnete potřebné hlasitos�.
5.  Během přehrávání lze pro lepší dynamický poslech zvýšit úroveň basů. Tuto funkci ak�vujete s�sknu�m tlačítka (5).
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6.1 Funkce FM rádia

1.  Odklopte anténu a vytáhněte její teleskopickou část dle potřeby - pro dosažení nejlepšího příjmu signálu.
2.  Posuňte přepínač (1) do pozice RADIO. 
3.  Posuňte přepínač (10) do jedné z pozic AM/FM nebo FM stereo.
4.  Pro naladění frekvence stanice otáčejte kolečkem ladění (8), dokud nenajdete potřebnou stanici.
     Frekvence se zobrazí na displeji.
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6.2 Funkce CD

Příprava
1, Citlivě zatlačte na horní čás� dvířek mechaniky CD (6), dvířka se otevřou.
2, Vložte CD po�skem směrem nahoru a zavřere dvířka mechaniky CD (6).

Přehrávání CD
1.  Posuňte přepínač (1) do pozice CD/MP3. 
2.  Nyní s�skněte tlačítko (15), čímž se spus� přehrávání skladeb.

Funkce dostupné během přehrávání DVD
     Pro přechod na další skladbu, s�skněte tlačítko (16). Pro přechod na předchozí skladbu s�skněte tlačítko (13).
     Pro rychlý posun hudby vpřed s�skněte a přidržte tlačítko (16). Pro rychlý posun hudby vzad s�skněte a přidržte
     tlačítko (13). Takto můžete najít požadované místo ve skladbě.
     Pro pozastavení přehrávání s�skněte tlačítko (15). Pro obnovení přehrávání s�skněte tlačítko znovu.
     Pro vypnu� přehrávání s�skněte tlačítko (14).
     Pro přístup ke skladbám s číslem 10 a vyšším s�skněte a podržte tlačítko 10+/F+ (12)
     S�skněte tlačítko 10+/F+ (12) pro výběr další složky na MP3 disku.
     
Funkce pro opakování jedné/všech skladeb na CD nebo MP3
     Pro opakování aktuální skladby s�skněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (A).
     Pro opakování všech skladeb s�skněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (B)
     Pro opakování všech MP3 skladeb ve složce s�skněte tlačítko (17), dokud se na displeji současně nezobrazí ikona (B)
     s ikonou složky.
     S�skněte tlačítko (17) tolikrát, dokud nezmizí ikona opakování.     

Používání programu
1.  Při vypnutém přehrávání hudby s�skněte tlačítko (17) pro ak�vaci režimu programování.
2,  Pro výběr skladby použijte tlačítko (16) nebo (13). S�skněte tlačítko (17) pro potvrzení výběru skladby.
3.  Opakujte postup v bodě 2 tak dlouho, dokud nevyberete požadované skladby.
4.  Pro přehrání výběru s�skněte tlačítko (15). Jakmile výběr skladeb dohraje, můžete ho opět spus�t tlačítky (17) a (15).
5.  Pro ukončení přehrávání s�skněte tlačítko (14).
6. Pro smazání programu během přehrávání s�skněte tlačítko (14) dvakrát.
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6.3 Funkce USB

!

Příprava a přehrávání z USB
1.  Vložte USB médium do USB portu (3), který naleznete na horní čás� přístroje.
2.  Posuňte přepínač (1) do pozice USB.
3.  Jamile provede přístroj načtení obsahu USB, zobrazí se počet skladeb na displeji (11).
4.  Pro přehrání skladeb s�skněte tlačítko (15). 

Funkce dostupné během přehrávání z USB
     Pro přechod na další skladbu, s�skněte tlačítko (16). Pro přechod na předchozí skladbu s�skněte tlačítko (13).
     Pro rychlý posun hudby vpřed s�skněte a přidržte tlačítko (16). Pro rychlý posun hudby vzad s�skněte a přidržte
     tlačítko (13). Takto můžete najít požadované místo ve skladbě.
     Pro pozastavení přehrávání s�skněte tlačítko (15). Pro obnovení přehrávání s�skněte tlačítko znovu.
     Pro vypnu� přehrávání s�skněte tlačítko (14).
     Pro přístup ke skladbám s číslem 10 a vyšším s�skněte a podržte tlačítko 10+/F+ (12)
     S�skněte tlačítko 10+/F+ (12) pro výběr další složky na USB médiu.
     Jakmile nechcete USB médium používat, jednoduše ho citlivě vytáhněte.
     
Funkce pro opakování jedné/všech skladeb na USB
     Pro opakování aktuální skladby s�skněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (A).
     Pro opakování všech skladeb s�skněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (B).
     Pro opakování všech MP3 skladeb ve složce s�skněte tlačítko (17), dokud se na displeji současně nezobrazí ikona (B)
     s ikonou složky.
     S�skněte tlačítko (17) tolikrát, dokud nezmizí ikona opakování.     

Používání programu
1.  S�skněte tlačítko 10+/F+ (12) pro výběr složky na USB médiu.
2.  Při vypnutém přehrávání hudby s�skněte tlačítko (17) pro ak�vaci režimu programování.
3,  Pro výběr skladby použijte tlačítko (16) nebo (13). S�skněte tlačítko (17) pro potvrzení výběru skladby.
4.  Opakujte postup v bodě 2 tak dlouho, dokud nevyberete požadované skladby.
5.  Pro přehrání výběru s�skněte tlačítko (15). Jakmile výběr skladeb dohraje, můžete ho opět spus�t tlačítky (17) a (15).
6.  Pro ukončení přehrávání s�skněte tlačítko (14).
7. Pro smazání programu během přehrávání s�skněte tlačítko (14) dvakrát.

*USB média nejsou součás� balení
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6.4 Vstup pro externí zařízení AUX

Příprava a přehrávání z externích zařízení přes AUX
1.  Posuňte přepínač (1) do pozice AUX.
2.  Připojte externí zařízení pomocí kabelu do konektoru AUX (9), který naleznete na horní čás� přístroje.
3.  Pro přehrání skladeb použijte ovládání externího přístroje. 

!

*externí zařízení nejsou součás� balení

6.4 Systém automa�ckého vypnu� (APS)
Systém automa�ckého vypnu� (APS) slouží k úspoře energie. V těchto situacích se zařízení automa�cky vypne
po 15 minutách:

     Přepínač (1) je v poloze CD/MP3 a v mechanice není vloženo CD nebo byly přehrány všechny skladby.
     Přepínač (1) je v poloze USB a v USB portu není vloženo žádné USB médium nebo byly přehrány všechny skladby.
     Přepínač (1) je v poloze AUX a do AUX konektoru není připojeno žádné externí zařízení.
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VAROVÁNÍ:  Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru z elektrické zásuvky.
Pro čištění zařízení používejte vždy suchý a jemný ubrousek. Je-li zařízení znečištěno tak, že nejde pouze otřít ubrouskem
použijte pro vyčištění navlhčený kapesník (nikoliv mokrý). Nikdy nepoužívejte chemikálie ani jiné abrazivní a agresivní
chemické prostředky.
  

 !

 

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná údržba a čištění může být příčinou zatečení kapaliny do zařízení, která může zařízení poškodit.
Veškerá poškození způsobená kapalinami jsou důvodem zániku záruky.

 !

  

8. Technická specifikace
NPRC90AT – Portable CD/MP3/RADIO
Napájení:  AC 220-240V, ~ 50/60 Hz
Baterie: 8x UM-1/D (nejsou součás� balení) 

FM rádio
Frekvenční rozsah FM: 87.5 - 108 Mhz
Frekvenční rozsah AM: 520 - 1620 kHz

Podporovaná média
Typy disků: CD-R(W), MP3 CD
Audio formáty: MP3

Vstupy pro média (max 16 GB)
USB 2.0 slot

Hudební výkon: 2x 5W
Rozměry: 385 x 160 x 244 mm 
Hmotnost:  3000 g

7.1 Jak se starat o disky CD/DVD

      Disk uchopte prsty za jeho obvod nebo střed. Vyvarujte se uchopení disku za jeho ak�vní plochu.
      Netlačte na disky a nevystavujte je přímému slunci nebo zdrojům sálavého tepla či vysokým teplotám.
      Pokud potřebujete vyčis�t disk, vždy použijte suchý a jemný hadřík určený pro čištění CD. Čištění provádějte citlivě,
      a to vždy ve směru od středu k jeho okraji. Nikdy nečistěte disk krouživými pohyby.
      Pro čištění nepoužívejte alkohol, chemické a agresivní nebo abrazivní látky, brusné pasty apod. Tyto prostředky
      mohou trvale disk poškodit.

7. Čištění a údržba


