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Upozornenie: prečítajte si pred použitím zariadenia
1  Aby ste dosiahli čo možno najlepší výsledok,  

 prečítajte si tento návod na obsluhu pozorne. Uložte  
 si ho na bezpečné miesto pre budúce použite.

2  Zariadenie umiestnite na miesto s dobrou   
 ventiláciou, na suché čisté miesto - mimo priameho  
 slnečného svetla, prachu, vibrácií, tepelných zdrojov,  
 vlhkosti alebo chladu. Ponechajte dostatočný  
 priestor pre vetranie, zhora 30 cm, z ľavej a pravej  
 strany po 20 cm a 20 cm zo zadnej strany tohto  
 zariadenia. 

3  Zariadenie umiestnite mimo od elektrických  
 zariadení, motorov, alebo transformátorov, ktoré  
 môžu spôsobiť rušivé zvuky.

4  Nevystavujte zariadenie veľkým teplotným zmenám,  
 aby ste zabránili kondenzovaniu vlhkosti, ktoré môže

   spôsobiť úraz elektrickým prúdom, alebo poškodenie
   zariadenia. 

5  Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde je možnosť  
 pádu a chráňte ho pred vodou. Na zariadenie  
 nedávajte:   

  -  Iné zariadenia, môžu spôsobiť zmenu farby tohto  
   zariadenia.     
 -  Horiace predmety (napr. sviečky), ktoré môžu  
   spôsobiť požiar, alebo osobný úraz.  
 -  Nádoby s vodou, ktoré sa môžu prevrátiť a  
   spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo   
   poškodenie zariadenia.

6  Nezakrývajte toto zariadenie novinami, obrusmi  
 záclonami a pod., čo môže zabrániť dobrej ventilácii.  
 V prípade zvýšenia teploty vo vnútri zariadenia  
 môže vzniknúť požiar a spôsobiť úraz.

7  Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti, pokým nie  
 sú ukončené ostatné prepojenia.

8  Neotáčajte toto zariadenie naopak. Môže to  
 spôsobiť  prehriatie a poškodenie zariadenia. 

9  Nepoužívajte nadmernú silu na tlačidlá a ovládacie  
 prvky.

10  Pri odpájaní sieťovej šnúry od elektrickej siete  
 ťahajte vždy za konektor, nie za kábel.

11  Zariadenie nečistite chemickými rozpúšťadlami,  
 môže to poškodiť ich povrch. Použite čistú jemnú  
 tkaninu.

12  Na napájanie zariadenia je možné použiť len určené  
 napätie. Použitím vyššieho napätia môžete spôsobiť  
 požiar, úraz alebo poškodenie zariadenia. YAMAHA  
 nepreberá záruky spôsobené použitím nesprávneho  
 napätia.

13  Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej siete.

14  Nepokúšajte sa upravovať toto zariadenie. Ak
   je potrebná oprava, kontaktujte vášho predajcu  

 YAMAHA. Za žiadnych okolností neotvárajte kryt  
 zariadenia.

15  Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas (napr.  
 prázdniny), odpojte sieťovú šnúru od elektrickej  
 siete.

16  Nainštalujte toto zariadenie v blízkosti AC sieťovej  
 zásuvky a na miesto s jednoduchým prístupom ku  
 konektoru sieťovej šnúry.

17  Ak máte pocit že zariadenie nepracuje správne,
   pokúste sa problém odstrániť podľa časti   

 „Odstránenie možných problémov“.

18  Pred premiestňovaním zariadenia, tlačidlom  
 STANDBY/ON ho vypnite a odpojte sieťovú AC  
 šnúru od elektrickej siete.

19  VOLTAGE SELECTOR (len všeobecné modely a  
 modely pre Áziu) VOLTAGE SELECTOR na zadnom

  paneli tohoto zariadenia musí byť nastavený pre
  vašu miestnu sieť PRED pripojením k AC sieťovej
  zásuvke. Napätia sú:
  Všeobecný model .... AC 110/120/220/230-240 V,
  50/60 Hz
  Model pre Áziu ............ AC 220/230-240 V, 50/60 Hz

Zariadenie nie je úplne vypnuté, ak nie je odpojená 
sieťová šnúra od elektrickej siete aj keď je 
zariadenie vypnuté tlačidlom STANDBY/ON. Tento 
stav sa nazýva pohotovostný režim. V tomto stave 
zariadenie spotrebuje malé množstvo energie.

VAROVANIE
ABY STE ZABRÁNILI ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM ALEBO POŽIARU, NEVYSTAVUJTE 
TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.
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Funkcie
Zabudovaný 2 kanálový výkonový zosilňovač
 Minimálny RMS výstupný výkon 
  50 W + 50 W (8 Ω), 0.04% THD, 20 Hz do 20 kHz
  Vysoký dynamický výkon, nízka impedancia

Dômyselný AM/FM tuner
 40-Stanicové náhodné ladenie predvolieb
 Automatické ladenie predvolieb
 Presúvacia kapacita predvoľby staníc
 Schopnosť ladenia RDS 
  (len model určený pre Európu)

Ostatné vlastnosti
 Tlačidlo PURE DIRECT používané na reprodukciu  

 najčistejšieho zvuku
 Ovládač nepretržitej kolísavej hlasitosti
 Časovač SLEEP
 Diaľkový ovládač

• y zobrazuje tip pre operáciu.
• Niektoré operácie je možné uskutočniť za použitia tlačidiel na prístroji a aj na diaľkovom ovládači. V prípade že 

sa názvy tlačidiel na diaľkovom ovládači líšia od názvov na prístroji, potom sú názvy tlačidiel diaľkového ovládača 
uvedené v zátvorkách.

• Tento návod je vytlačený ešte pred produkciou. Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť v dôsledku zvýšenia 
výkonu atď. V tomto prípade má produkt prvenstvo.

Dodávané príslušenstvo
Po rozbalení si skontrolujte či balenie obsahuje nasledovné položky.

Diaľkový ovládač Batérie (x2) 
(AAA, R03, UM-4)

AM rámová anténa

Interiérová FM anténa
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Ovládacie prvky a funkcie
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(U.S.A. and Canada models)Model pre USA a Kanadu

 STANDBY/ON
Slúži na zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do 
pohotovostného režimu.

Poznámka
V pohotovostnom režime spotrebuje zariadenie len 
veľmi málo energie, ktorú potrebuje na snímanie 
infračervených signálov z diaľkového ovládača.

 Senzor diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.

 Displej na prednom paneli.
Zobrazuje informácie o prevádzkovom stave zariadenia.

 EDIT
Výmena určenia dvoch predvolieb staníc medzi sebou, 
keď je TUNER zvolený ako vstupný zdroj.

 FM/AM
Prepína pásmo príjmu medzi FM a AM, keď je TUNER 
zvolený ako vstupný zdroj.

 TUNING /
Slúži na voľbu frekvenciu ladenia, keď je TUNER 
zvolený ako vstupný zdroj.

 TUNING MODE
Slúži na prepínanie režimu ladenia medzi automatickým 
(indikátor AUTO svieti) a manuálnym (indikátor AUTO
zhasne), keď je TUNER zvolený ako vstupný zdroj.

 MEMORY
Slúži na uloženie stanice do systémovej pamäti. Prepne 
zariadenie do režimu automatického ladenia predvolieb.

 PURE DIRECT a indikátor
Umožňuje vám počúvať zdroj v najčistejšom možnom
zvuku. Indikátor nad sa rozsvieti, keď je zapnutá táto 
funkcia.

 TAPE MONITOR
Umožňuje vám počúvať zvuk prehrávaný na kazetovom
prehrávači pripojenom ku TAPE konektorom na zadnom
paneli tohoto zariadenia.
Ak je na nahrávanie použitý 3-hlavový kazetový 
rekordér, môžete taktiež monitorovať nahrávaný zvuk.
Indikátor TAPE MON sa rozsvieti na prednom paneli, 
keď stlačíte TAPE MONITOR.

Poznámky
• Keď svieti TAPE MON indikátor, nemôžete zvoliť 

žiaden vstupný zdroj.
• Pre počúvanie zdroja zvoleného pomocou voliča 

INPUT, opäť stlačte TAPE MONITOR, tak aby zhasol 
indikátor TAPE MON.

• Keď je TAPE (kazetový rekordér) zvolený pomocou 
voliča INPUT, táto funkcia sa nezapne, aj keď stlačíte 
TAPE MONITOR.



6

Ovládacie prvky a funkcie
 VOLUME
Slúži na zvýšenie alebo zníženie úrovne výstupu zvuku. 

Poznámka
Toto nemá vplyv na úroveň OUT (REC).

 Volič INPUT
Slúži na výber vstupného zdroja, ktorý chcete počúvať. 

 A/B/C/D/E
Slúži na výber skupiny predvolieb staníc (A až E) keď 
zvolíte TUNER ako vstupný zdroj.

 Konektor PHONES
Má na výstupe zvuk pre súkromné počúvanie 
prostredníctvom slúchadiel.

Poznámka
Stlačte SPEAKERS A a B, tak aby indikátory SP A/B 
zhasli ešte pred pripojením slúchadiel ku konektoru 
PHONES.

 SPEAKERS A/B
Zapnutie alebo vypnutie sady reproduktorov pripojených 
ku SPEAKERS A a/alebo SPEAKERS B konektorom 
na zadnom paneli, pri každom stlačením príslušného 
tlačidla.

 BASS
Zvýšenie alebo zníženie nízkofrekvenčného rozsahu. 
Poloha 0 produkuje nevýrazný rozsah.

 TREBLE
Zvýšenie alebo zníženie vysokofrekvenčného rozsahu. 
Poloha 0 produkuje nevýrazný rozsah.

 BALANCE
Úprava vyváženia výstupu zvuku ľavého a pravého 
reproduktora na kompenzáciu nevyvážení zvuku, 
spôsobených umiestnením reproduktorov alebo 
podmienkami miestnosti počúvania.

 LOUDNESS
Slúži na zachovanie plného tónového rozsahu pri
akejkoľvek úrovni hlasitosti, na kompenzáciu straty
citlivosti ľudského sluchu pri vysokých a nízkych
frekvenčných rozsahoch pri nízkej hlasitosti.

 Tlačidlá čísel predvolieb staníc
  (1 až 8)
Slúžia na priamu voľbu čísla predvoľby stanice (1až 8), 
keď zvolíte TUNER ako vstupný zdroj.
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Ovládacie prvky a funkcie

Displej na prednom paneli

SP

HOLDPTY
A  B TAPE MON MEMORY AUTO TUNED STEREO SLEEP

EON
PS
RT

PTY
CT

MUTE

09

1 3 4 6 7 852

 Indikátory SP (SPEAKERS) A/B
Rozsvieti sa v súlade so zvolenou sadou reproduktorov.
Oba indikátory sa rozsvietia, keď zvolíte obe sady 
reproduktorov.

 Indikátor TAPE MON (MONITOR)
Rozsvieti sa, keď je zapnutá funkcia TAPE 
monitorovania.

 Indikátor MEMORY
Bliká približne 5 sekúnd po stlačení MEMORY na 
prednom paneli. Pokiaľ bliká indikátor MEMORY, uložte 
zobrazenú stanicu do systémovej pamäti pomocou 
A/B/C/D/E a jedného z tlačidiel čísla predvoľby stanice 
na prednom paneli.

 Indikátor AUTO
Rozsvieti sa, keď je zariadenie je v režime 
automatického ladenia.

 Indikátor TUNED
Rozsvieti sa, keď zariadenie ladí stanicu.

 Indikátor STEREO
Rozsvieti sa, keď zariadenie prijíma silný signál z FM 
stereo vysielania keď svieti indikátor AUTO.

 Indikátor SLEEP
Rozsvieti sa, keď je zapnutý časovač Slep.

 Indikátor MUTE
Bliká, keď je aktívna funkcia stlmenia (MUTE).

 Mnohoinformačný displej
Zobrazuje informácie pri úprave alebo zmene nastavení.

  Len modely určené pre Európu

  RDS indikátory
Indikátor v tvare štvorca vedľa názvu každého RDS 
režimu sa rozsvieti vtedy, keď zvolíte príslušný RDS 
režim.

  PTY HOLD indikátor
  Rozsvieti sa počas vyhľadávania staníc v režime 

PTY SEEK.

  EON indikátor
  Rozsvieti sa pri prijímaní RDS staníc, ktoré 

poskytujú službu EON údajov.
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Ovládacie prvky a funkcie

Zadný panel

GND

AM
ANT

FM
ANT

75Ω
UNBAL.

CD/DVD

AUX

IN
(PLAY)

IN
(PLAY)

OUT
(REC)

OUT
(REC)

TAPE

MD

AUDIOTUNER

AUDIO GND

REMOTE

PHONO

IN OUT

A OR B: 4ΩMIN. /SPEAKER
   A + B: 8ΩMIN. /SPEAKER

A OR B: 8ΩMIN. /SPEAKER

IMPEDANCE SELECTOR
SET BEFORE POWER ON

SELECTEUR D'IMPEDANCE

SPEAKERS
CLASS 2 WIRING

A

B

AC OUTLETS
SWITCHED

6 74 5

1 2 3

 Anténne konektory
Slúži na pripojenie FM a AM antén.

 Konektory AUDIO
Slúžia na pripojenie audio komponentov.

 Konektory REMOTE
Tieto konektory slúžia na vstup/výstup signálov 
diaľkového ovládača.

 Konektory PHONO a GND konektor
Slúžia na pripojenie gramofónu.

 Konektory SPEAKERS
Slúžia na pripojenie reproduktorov.

 Prepínač IMPEDANCE SELECTOR
Slúži na prepínanie nastavenia impedancie.

 AC OUTLET(S) (SWITCHED)
Slúžia na dodávanie elektrickou energiou vašich iných 
audio komponentov.

  Len všeobecné a modely určené pre Áziu

VOLTAGE SELECTOR

(Model pre USA a Kanadu)
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Ovládacie prvky a funkcie

Diaľkový ovládač
 

 A/B/C/D/E
Slúži na výber skupiny predvoľby stanice (A až E) keď 
zvolíte TUNER ako vstupný zdroj.

 Tlačidlá ovládania RDS/CD prehrávača/
Kazetového prehrávača

Slúži na ovládanie funkcií RDS, YAMAHA CD 
prehrávačov alebo YAMAHA kazetových prehrávačov.

Poznámka
Funkcie RDS (FREQ/TEXT, PTY SEEK MODE a PTY 
SEEK START) sú použiteľné len pre európsky model 
a len vtedy, keď zvolíte TUNER ako vstupný zdroj a 
AMP/DEVICE prepínač je v polohe AMP.

 Prepínač AMP/DEVICE
Prepína funkciu tlačidiel ovládania číslo  medzi 
ovládaním tohoto zariadenia a ovládaním YAMAHA
CD prehrávačov alebo YAMAHA kazetových prehrávačov.

 POWER
Slúži na zapnutie tohoto zariadenia.

 STANDBY
Slúži na prepnutie zariadenia do pohotovostného 
režimu.

Poznámka
V pohotovostnom režime spotrebuje zariadenie len 
veľmi málo energie, ktorú potrebuje na snímanie 
infračervených signálov z diaľkového ovládača.

 SPEAKERS A/B
Zapnutie alebo vypnutie sady reproduktorov pripojených 
ku konektorom SPEAKERS A a/alebo SPEAKERS B na 
zadnom paneli, vždy keď stlačíte príslušné tlačidlo.

 VOLUME +/–
Slúži na zvýšenie alebo zníženie úrovne výstupu zvuku.

Poznámky
• Nemá vplyv na úroveň OUT (REC).
• Keď stlačíte VOLUME +/– na ovládanie úrovne 

výstupu zvuku tohoto zariadenia, VOLUME na 
prednom paneli sa otáča.

 MUTE
Slúži na stlmenie výstupu zvuku. Opätovným stlačením 
obnovíte výstup zvuku na predchádzajúcu úroveň.

 Prepínač CD/TAPE
Slúži na prepínanie funkcie tlačidiel ovládania číslo  
medzi ovládaním YAMAHA CD prehrávačov a YAMAHA 
kazetového prehrávača, keď prepnete prepínač AMP/
DEVICE do polohy DEVICE.

Táto časť popisuje funkciu každého ovládača na
diaľkovom ovládači, použitého na ovládanie tohoto
zariadenia alebo ostatných komponentov vyrobených 
spoločnosťou YAMAHA. Funkcie tlačidiel použitých 
na ovládanie vašich ostatných audio komponentov sú 
rovnaké, ako funkcie príslušných tlačidiel na týchto 
komponentoch. Pre viac informácií si pozrite návody na 
obsluhu týchto komponentov.
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 Vysielač infračerveného signálu
Vysiela infračervené signály.

 SLEEP
Slúži na nastavenie časovača Sleep.

 Tlačidlá výberu vstupu
Slúžia na výber vstupného zdroja.

 PRESET ∧/∨
Slúži na výber čísla predvoľby stanice (1 až 8), keď 
zvolíte TUNER ako vstupný zdroj.
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Ovládacie prvky a funkcie

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

  Poznámky o batériách
• Vymeňte všetky batérie, ak sa rozsah ovládania diaľkového ovládača sa zníži.
• Použite AAA, R03, UM-4 batérie pre diaľkový ovládač.
• Skontrolujte správnosť polarity. Pozrite si zobrazenia v priestore pre batérie každého diaľkového ovládača.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
• Nepoužívajte staršie batérie v kombinácii s novými.
• Nepoužívajte súčasne odlišné typy batérií (ako sú alkalické a mangánové batérie). Pozorne si prečítajte obal na 

batériách, lebo odlišné typy batérií môžu mať rovnaký tvar a farbu.
• Odporúčame vám používa alkalické batérie.
• Ak došlo k vytečeniu batérií, ihneď ich vyberte. Vyhnite sa kontaktu s vytečeným materiálom alebo zabráňte jeho 

kontaktu s odevom, atď. Pred vložením nových batérií dôkladne vyčistite priestor pre batérie.
• Nevyhadzujte batérie spolu s domovým odpadom; likvidujte ich v súlade s vašimi miestnymi predpismi.

1 3

2

1  Otvorte kryt priestoru pre batérie.

2  Vložte dodávané batérie do každého diaľkového 
ovládača podľa označení polarity (+ a -) v 
priestore pre batérie.

3  Zatvorte kryt späť na svoje miesto.

Použitie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač vysiela infračervené signály. 
Počas prevádzky nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača na zariadení.

3030 Približne 6 m

  Manipulácia a diaľkovým ovládačom
• Oblasť medzi diaľkovým ovládačom a hlavným 

zariadením musí byť bez väčších prekážok.
• Na diaľkový ovládač nevylievajte žiadnu vodu alebo 

iné kvapaliny.
• Dbajte na to, aby vám ovládač nespadol.
• Nenechávajte a neskladujte diaľkový ovládač v 

podmienkach nasledujúceho typu:
 - miesta s vysokou vlhkosťou, ako je blízko vane
 - miesta s vysokou teplotou ako napríklad blízko
  ohrievača alebo sporáka;
 - na miestach vystavených extrémne nízkej teplote.
 - na prašných miestach.
• Nevystavujte tento senzor diaľkového ovládača 

silnému svetlu, napríklad blikajúcemu svetlu; inak 
nemusí diaľkový ovládač pracovať správne. Ak je 
to potrebné, umiestnite hlavné zariadenie mimo 
priameho slnečného svetla.
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Prepojenia
Upozornenie
• Nepripájajte toto zariadenie alebo iné komponenty k napájaniu elektrickou energiou, pokiaľ nie sú kompletné všetky 

prepojenia medzi komponetami.
• Zabráňte vzájomnému kontaktu odizolovaných vodičov reproduktorov alebo ich kontaktu s akoukoľvek kovovou 

časťou tohoto zariadenia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tohoto zariadenia a/alebo reproduktorov.
• Všetky prepojenia musia byť správne: L (ľavý) k L, R (pravý) k R, „+“ k „+“ a „–“ k „–“. Ak sú prepojenia nesprávne, 

z reproduktorov nebude počuť žiaden zvuk a ak je polarita pripojenia reproduktorov nesprávna, zvuk bude 
neprirodzený a s nedostatkom basov. Taktiež si pozrite návod na obsluhu každého z vašich komponentov.

• Použite káble s prípojkou RCA typu pre audio/video zariadenia, s výnimkou reproduktorov.

y

• PHONO konektory sú určené na pripojenie gramofónu s MM alebo high-output MC prenoskou. Ak máte gramofón 
s low-output MC prenoskou, použite priamy zosilňovací transformátor alebo zosilňovač s MC-hlavou, keď pripojíte 
váš gramofón ku konektorom PHONO.

• Pripojte váš gramofón ku GND konektoru na redukciu šumu v signále. Avšak, môžete počuť menší šum bez 
pripojenia ku GND konektoru pre niektoré prehrávače platní.

GND

AM
ANT

FM
ANT

75Ω
UNBAL.

CD/DVD

AUX

IN
(PLAY)

IN
(PLAY)

OUT
(REC)

OUT
(REC)

TAPE

MD

AUDIOTUNER

AUDIO GND

REMOTE

PHONO

IN OUT

SPEAKERS

A

B

R L

LR LR

LRLR

LRLR

+ – – +

+ – –

MP3 prehrávač, atď. CD/DVD prehrávač, 
atď.

MD rekordér, 
atď.

Reproduktory A

Reproduktory B

Kazetový prehrávač,
atď. 

Gramofón

A
udio výstup

A
udio výstup

A
udio výstup

A
udio vstup

A
udio vstup

A
udio výstup

A
udio výstup

G
N

D
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Prepojenia

Pripojenie reproduktorov
Nezabudnite pripojiť ľavý kanál (L), pravý kanál (R), „+“ (červený) a „–“ (čierny) správne.

Upozornenie
Pred pripojením reproduktorov, skontrolujte či je vypnuté napájanie tohoto zariadenia.

1  Odstráňte približne 10 mm izolácie z konca 
každého kábla reproduktora a zatočte 
odizolované vodiče káblov dokopy pre 
zabránenie skratu.

2  Odskrutkujte poistku.

    

3  Vložte do otvoru na strane každého konektora 
jeden odizolovaný vodič.

  

4  Dotiahnutím poistky zabezpečte vodič.

    

10 mm

Červený: kladný (+)
Čierny: záporný (-)

Červený: kladný (+)
Čierny: záporný (-)

  Prepínač IMPEDANCE SELECTOR
Upozornenie
Nemeňte prepínač voliča impedancie (IMPEDANCE 
SELECTOR) pokiaľ je zapnuté napájanie tohoto 
zariadenia, lebo v opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia.

Zvoľte polohu prepínača (vľavo alebo vpravo) podľa
impedancie reproduktorov vášho systému.

Poloha 
prepínača Úroveň impedancie

Vpravo

Ak používate jednu sadu (A alebo B), 
impedancia každého reproduktora 
musí byť 8 Ω alebo vyššia.

Ak používate dve sady (A a B), 
impedancia každého reproduktora 
musí byť 16 Ω alebo vyššia.

Vľavo

Ak používate jednu sadu (A alebo B), 
impedancia každého reproduktora 
musí byť 4 Ω alebo vyššia.

Ak používate dve sady (A a B), 
impedancia každého reproduktora 
musí byť 8 Ω alebo vyššia.

Poznámky
• Model určený pre Kanadu nemôže používať dva 

samostatné sady reproduktorov (A a B) súčasne, 
keď je prepínač IMPEDANCE SELECTOR presunutý 
doprava.

• Ak nie je možné zapnúť toto zariadenie, prepínač 
IMPEDANCE SELECTOR nemusí byť úplne prepnutý 
do niektorej z polôh. Ak je toto príčinou, prepnite 
prepínač úplne do jednej z polôh, keď je napájanie 
tohoto zariadenia úplne vypnuté.
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Prepojenia

Pripojenie FM a AM antény
AM aj FM interiérové antény sú dodávané s týmto zariadením. Tieto antény by mali byť dostačujúce pre silný signál. 
Pripojte každú anténu správne podľa označených konektorov.

GND

AM
ANT

FM
ANT

75Ω
UNBAL.

TUNER

AUDIO GND

Uzemnenie (GND konektor)
Pre maximálnu bezpečnosť a minimálne 
rušenie, pripojte konektor antény GND k 
dobrému zemneniu. Dobré zemnenie je 
kovový stojan vchádzajúci do zeme.

Interiérová FM anténa 
(dodávaná)

Exteriérová AM anténa
Použite 5 až 10 m vinylový 
vodič roztiahnutý von z okna..

AM rámová anténa 
(dodávaná)

Exteriérová FM anténa 

Poznámky
• Správne nainštalovaná exteriérová anténa poskytuje čistejší príjem, ako interiérová. Ak zaznamenáte slabú 

kvalitu príjmu, exteriérová anténa môže zlepšiť kvalitu. Obráťte sa na vášho najbližšieho autorizovaného YAMAHA 
predajcu alebo servisné stredisko ohľadom otázok o exteriérových anténach.

• Ak pripojíte exteriérovú FM anténu k tomuto zariadeniu, nepripájajte interiérovú FM anténu k tomuto zariadeniu.
• Pre minimalizovanie rušenia z automobilov, umiestnite anténu čo najďalej od hustej premávky.
• Ponechajte napájací kábel alebo koaxiálny kábel čo najkratší. Nezväzujte alebo nerolujte zvyšok kábla.
• Anténa by mala byť umiestnená najmenej 2 metre od vystužených betónových stien alebo kovových konštrukcií.
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Prepojenia
5  Opakujte kroky 2 až 4 pre pripojenie druhého 

vodiča ku GND konektoru.

6  Nasmerujte AM rámovú anténu tak, any ste mali 
čo najlepší príjem.

Poznámky 
• Rámovú AM anténu by ste mali umiestniť čo najďalej 

od tohto zariadenia.
• Správne nainštalovaná exteriérová anténa 

zabezpečuje čistejší príjem než interiérová. Ak budete 
mať slabú kvalitu príjmu, exteriérová anténa môže 
zlepšiť kvalitu. je odporúčané pripojiť 5 až 10 m 
vinylového vodiča k AM ANT konektoru a roztiahnuť 
ho von z okna. Obráťte sa na vášho najbližšieho 
autorizovaného YAMAHA predajcu alebo servisné 
stredisko ohľadom otázok o exteriérových anténach.

• Rámová AM anténa by mala byť vždy pripojená, 
dokonca aj keď je k prístroju pripojená exteriérová AM 
anténa.

  Pripojenie AM rámovej antény

1  Nastavte rámovú AM anténu.

2  Zatlačte poistku.

3  Vložte jeden z vodičov AM rámovej antény do 
konektora AM ANT.

4  Uvoľnite poistku.



15

Prepojenia

Pripojenie sieťovej šnúry

Keď máte vykonané všetky prepojenia, pripojte sieťovú 
šnúru do AC sieťovej zásuvky.

REMOTE

IN OUT

A OR B: 4ΩMIN. /SPEAKER
   A + B: 8ΩMIN. /SPEAKER

A OR B:  8ΩMIN. /SPEAKER
A + B:16ΩMIN. /SPEAKER

IMPEDANCE SELECTOR
SET BEFORE POWER ON

SPEAKERS
CLASS 2 WIRING

VOLTAGE
SELECTOR

A

B

AC OUTLETS
SWITCHED

  Konektory REMOTE
Niektoré modely YAMAHA je možné pripojiť priamo 
ku konektoru REMOTE na zadnom paneli tohoto 
zariadenia. Ak vlastníte tieto výrobky, nemusíte používať 
infračervený vysielač. Až šesť komponetov YAMAHA 
môže byť pripojených podľa zobrazenia dole.

VOLTAGE SELECTOR

Sieťová šnúraKonektory REMOTE

(Všeobecný model)

AC OUTLET(S)

Záloha pamäti
Obvod zálohy pamäti chráni uložené dáta pred 
vymazaním. Keď odpojíte sieťovú šnúru od 
elektrickej zásuvky, alebo napájanie je prerušené na 
dlhšie ako jeden týždeň, uložené dáta budú stratené.

  AC zásuvky (SWITCHED)
Austrália modely ........................................................... 1
Ostatné modely ............................................................ 2

Použite tieto zásuvky na pripojenie sieťový šnúr
z vašich iných komponentov k tomuto zariadeniu.
AC zásuvky dodávajú elektrickú energiu do každého 
pripojeného komponentu vždy, keď je napájanie tohoto 
zariadenia zapnuté. Pre informácie o maximálnom 
napätí (celková spotreba elektrickej energie 
komponentov), si pozrite „Technické údaje“.

  VOLTAGE SELECTOR - volič napätia
  (Len ázijský a všeobecné modely)
VOLTAGE SELECTOR na zadnom paneli tohto
zariadenia musí byť nastavený podľa miestnej
elektrickej siete PRED pripojením k elektrickej sieti.
Napätia sú nasledovné:
Ázia ...................................220/230–240 V AC, 50/60 Hz
Všeobecný ..........110/120/220/230–240 V AC, 50/60 Hz

OUTOUT IN

REMOTE

IN

REMOTE

OUT IN

REMOTE REMOTE

Prijímač 
infračerveného

signálu

Toto zariadenie YAMAHA
komponent

YAMAHA
komponent
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Prepojenia
1  Stlačením STANDBY/ON na prednom paneli 

(alebo POWER na diaľkovom ovládači) zapnite 
toto zariadenie.

STANDBY
/ON

POWER

Stlačením STANDBY/ON na prednom paneli (alebo 
POWER na diaľkovom ovládači) prepnete zariadenie do 
pohotovostného režimu.

                                               alebo          

                Predný panel                        Diaľkový ovládač

Zapnutie a vypnutie tohoto 
zariadenia

Po dokončení všetkých prepojení zapnite toto 
zariadenie.

STANDBY 
/ON

INPUT

PHONES

BASS

TAPE MONITORPURE DIRECT

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

VOLUME

l TUNING hFM/AM

EDIT

A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

TUNING MODE

AUTO/MAN'L

TREBLE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

BALANCE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

RL

LOUDNESS

5 7

1
FLAT

6

4 8

2 10
–30dB

3 9

SPEAKERS

BA

1

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

SLEEP 1
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Prehrávanie a nahrávanie
Upozornenie
Mimoriadnu pozornosť by ste mali venovať, keď prehrávate CD kódované v DTS. 
Ak prehrávate CD kódované v DTS na DTS-nekompatibilnom CD prehrávači, budete počuť len nechcený šum, 
ktorý môže poškodiť vaše reproduktory. Skontrolujte, či váš CD prehrávač podporuje CD kódované v DTS. Taktiež, 
skontrolujte úroveň výstupu zvuku vášho CD prehrávača skôr, ako prehrávate CD kódované v DTS.

Prehrávanie zdroja

STANDBY
/ON

INPUT

PHONES

BASS

SPEAKERS

TAPE MONITORPURE DIRECT

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

VOLUME

l TUNING hFM/AM

EDIT

A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

TUNING MODE

AUTO/MAN'L

BA

TREBLE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

BALANCE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

RL

LOUDNESS

5 7

1
FLAT

6

4 8

2 10
–30dB

3 9

1 25 4

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

+

–

u

d

SLEEP

A/B/C/D/E

MUTE

PRESET VOLUME

2

4

1

1  Otáčaním voliča INPUT na prednom paneli 
(alebo stlačením jedného z tlačidiel voľby vstupu 
na diaľkovom ovládači) zvoľte požadovaný 
vstupný zdroj.

INPUT

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

SLEEP

or

Poznámka
Nemôžete zvoliť žiadny vstupný zdroj, pokiaľ svieti 
indikátor TAPE MON na displeji predného panela.

                                               alebo                                                
         

          Predný panel                                     Diaľkový ovládač

2  Stlačením SPEAKERS A a/alebo SPEAKERS B 
na prednom paneli alebo na diaľkovom ovládači 
zvoľte reproduktory A a/alebo B.

SPEAKERS
BA A

B

SPEAKERS

Poznámky
• Môžete zvoliť SPEAKERS A ako aj B.
• Skontrolujte, či je prepínač IMPEDANCE SELECTOR 

správne prepnutý.

3  Prehrávajte zdroj.

4  Otáčaním VOLUME na prednom paneli (alebo 
stláčaním VOLUME +/– na diaľkovom ovládači) 
upravte úroveň výstupu zvuku.

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

VOLUME

+

–
VOLUME

5  Opäť stlačte STANDBY/ON na prednom paneli 
(alebo STANDBY na diaľkovom ovládači) pre 
ukončenie používania tohoto zariadenia a jeho 
prepnutie do pohotovostného režimu.

STANDBY
/ON

STANDBY

                                               alebo                                                
         

          Predný panel                                     Diaľkový ovládač

                                                       alebo                                        
                 

              Predný panel                                   Diaľkový ovládač

                                               alebo                                                
         

          Predný panel                                     Diaľkový ovládač
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Prehrávanie a nahrávanie

Úprava tónovej kvality

  Úprava ovládača BALANCE
Upravuje vyváženie výstupu zvuku ľavého a pravého
reproduktora na kompenzáciu nevyváženia zvuku
spôsobeného umiestnením reproduktorov alebo
podmienkami miestnosti počúvania.

BALANCE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

RL

  Použitie tlačidla PURE DIRECT
Vedie vstupné signály z vašich audio zdrojov.
Dôsledkom čoho vstupné signály premosťujú ovládač
BASS, TREBLE, BALANCE a LOUDNESS, takže sú
eliminované všetky zmeny audio signálov a vytvára sa
najčistejší možný zvuk.

PURE DIRECT

  Úprava ovládačov BASS a TREBLE
Upravujú rozsah vysokých a nízkych frekvencií.

BASS
Zvýšenie alebo zníženie nízkofrekvenčného rozsahu.

TREBLE
Zvýšenie alebo zníženie vysokofrekvenčného rozsahu.

BASS

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

TREBLE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

  Úprava ovládača LOUDNESS
Zaisťujú plný tónový rozsah pri akejkoľvek úrovni
hlasitosti, takže kompenzuje stratu citlivosti ľudského
sluchu pre rozsah vysokých a nízkych frekvencií pri
nízkej hlasitosti.

Upozornenie
Ak je zapnuté tlačidlo PURE DIRECT s ovládačom 
LOUDNESS nastaveným na určitú úroveň, vstupné 
signály premostia ovládač LOUDNESS, výsledkom 
čoho je náhle zvýšenie úrovne výstupu zvuku. Pre 
ochranu vášho sluchu alebo reproduktorov pred 
nežiadúcim poškodením, nezabudnite stlačiť tlačidlo 
PURE DIRECT PO znížení úrovne výstupu zvuku alebo 
PO kontrole, či je ovládač LOUDNESS nastavený 
správne.

1  Otočte ovládač LOUDNESS na prednom paneli 
do polohy FLAT.

LOUDNESS

5 7

1
FLAT

6

4 8

2 10
–30dB

3 9

2  Otáčaním VOLUME na prednom paneli (alebo 
stlačením VOLUME +/– na diaľkovom ovládači) 
nastavte úroveň výstupu zvuku na úroveň 
najhlasnejšieho počúvania, pri ktorej by ste mali 
počúvať.

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

VOLUME

+

–
VOLUME

3  Otáčajte ovládač LOUDNESS, pokiaľ 
nedosiahnete požadovanú hlasitosť.

LOUDNESS

5 7

1
FLAT

6

4 8

2 10
–30dB

3 9

                                                       alebo                                        
                 

              Predný panel                                   Diaľkový ovládač
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Prehrávanie a nahrávanie

Nahrávanie zdroja
Poznámky
• Ovládač VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE a 

LOUDNESS a tlačidlá PURE DIRECT nemá žiaden 
vplyv na nahrávaný zdroj.

• Skontrolujte autorské práva vo vašej krajine pre 
nahrávanie z platní, CD, rozhlasu, atď. Nahrávanie 
materiálu chráneného autorskými právami môže byť 
porušením autorských práv.

STANDBY
/ON

INPUT

PHONES

BASS

TAPE MONPURE DIRECT

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

VOLUME

l TUNING hFM/AM

EDIT

A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

TUNING MODE

AUTO/MAN'L

TREBLE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

BALANCE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

RL

LOUDNESS

5 7

1
FLAT

6

4 8

2 10
–30dB

3 9

SPEAKERS

BA

2 3

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

1  Prehrávajte zvolený zdroj z ktorého chcete 
nahrávať.

2  Otáčaním voliča INPUT na prednom paneli 
zvoľte zdroj, z ktorého chcete nahrávať.

INPUT

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

SLEEP

or

Poznámka
Nemôžete zvoliť žiadny vstupný zdroj, pokiaľ svieti 
indikátor TAPE MON na displeji predného panela.

                                               alebo                                                
         

          Predný panel                                    Diaľkový ovládač

3  Otáčaním VOLUME na prednom paneli (alebo 
stláčaním VOLUME +/– na diaľkovom ovládači) 
upravte úroveň výstupu zvuku zvoleného zdroja, 
z ktorého chcete nahrávať.

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

VOLUME

+

–
VOLUME

4  Začnite nahrávanie na MD rekordéri, kazetovom 
rekordéri alebo VCR pripojenom k tomuto 
zariadeniu.

y

Ak používate na nahrávanie 3-hlavový kazetový 
prehrávač, môžete monitorovať zvuk nahrávania 
stlačením TAPE MONITOR.

                                                       alebo                                        
                 

              Predný panel                                   Diaľkový ovládač
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Prehrávanie a nahrávanie

Požitie časovača sleep
Použite túto funkciu na automatické prepnutie tohoto 
zariadenia do pohotovostného režimu po uplynutí istého 
času. Časovač sleep je užitočný, keď idete spať pokiaľ 
toto zariadenie prehráva alebo nahráva zdroj. Časovač 
sleep taktiež automaticky vypne všetky externé 
komponenty pripojené k AC OUTLET(S).

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

+

–

u

d

SLEEP

A/B/C/D/E

MUTE

PRESET VOLUME

1
3

Poznámka
Časovač sleep môže byť nastavený len pomocou 
diaľkového ovládača.

1  Stlačením jedného z tlačidiel voľby vstupu na 
diaľkovom ovládači zvoľte vstupný zdroj.

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

SLEEP

2  Spustite prehrávanie na zvolenom vstupnom 
zdroji.

3  Opakovaným stláčaním SLEEP nastavte časový 
údaj, po uplynutí ktorého sa toto zariadenie 
prepne do pohotovostného režimu.

  Po každom stlačení SLEEP, sa zmení zobrazenie na 
displeji predného panela nasledovne.

SLEEP

SLEEP 120 min SLEEP 90 min

SLEEP 60 minSLEEP 30 minSLEEP OFF

  Indikátor SLEEP bliká počas prepínania časového 
údaja pre časovač sleep.

SLEEP

4  Opakovane stláčajte SLEEP, aby sa SLEEP OFF 
zobrazilo na dipleji predného panela.

SLEEP

  Po niekoľkých sekundách, SLEEP OFF zmizne 
z displeja predného panela a indikátor SLEEP 
zhasne.

y

Nastavenie časovača sleep môže byť taktiež zrušené 
stlačením STANDBY na diaľkovom ovládači (alebo 
STANDBY/ON na prednom paneli), čím prepnete 
zariadenie do pohotovostného režimu.
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Prehrávanie a nahrávanie

Stlmenie výstupu zvuku

1  Stlačením MUTE na diaľkovom ovládači stlmíte 
výstup zvuku.

  Indikátor MUTE bliká na displeji predného panela.

MUTE

MUTE

2  Opätovným stlačením MUTE na diaľkovom 
ovládači obnovíte výstup zvuku.

  Indikátor MUTE zmizne z displeja predného panela.

MUTE
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FM/AM ladenie
Existujú dva spôsoby ladenia; automatické a manuálne. Zvoľte jeden zo spôsobov podľa vášho uprednostnenia a 
intenzity signálov stanice.

Automatické ladenie
Automatické ladenie je účinné vtedy, keď sú signály 
staníc silné a nie je žiadne rušenie.

STANDBY
/ON

INPUT BASS

TAPE MONITORPURE DIRECT

5 5

1
0
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3 3

+–

VOLUME

l TUNING hFM/AM

EDIT
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MEMORY

MAN'L/AUTO FM
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TREBLE
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1  Otáčaním voliča INPUT (alebo stlačením TUNER 
na diaľkovom ovládači) zvoľte TUNER ako 
vstupný zdroj.

INPUT

TUNER

2  Stlačením FM/AM na prednom paneli zvoľte 
pásmo príjmu (FM alebo AM).

  Na displeji predného panela sa zobrazí FM alebo 
AM.

FM/AM

3  Stlačte TUNING MODE na prednom paneli, 
aby sa na displeji na prednom paneli rozsvietil 
ukazovateľ AUTO.

TUNING MODE

AUTO/MAN'L

AUTO 
Lights u

                                                   alebo                                            
             

                Predný panel                              Diaľkový ovládač

Rozsvieti sa

4  Stlačte raz TUNING / na spustenie 
automatického ladenia.

  Keď stlačíte , naladíte vyššiu frekvenciu.
  Keď stlačíte , naladíte nižšiu frekvenciu.

l TUNING h

Poznámky
• Keď naladíte stanicu, frekvencia prijatej stanice sa 

zobrazí na displeji predného panela.
• Pre vyhľadanie ďalšej stanice, stlačte TUNING / 

ešte raz.
• Ak sa ladenie nezastaví na požadovanej stanici, 

pretože signály stanice sú slabé, skúste použiť spôsob 
manuálneho ladenia.
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FM/AM ladenie

Manuálne ladenie
Manuálne ladenie je účinné, ak je signál požadovanej 
stanice slabý. 

STANDBY
/ON
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TAPE MONITORPURE DIRECT
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EDIT
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1  Otáčaním voliča INPUT (alebo stlačením TUNER 
na diaľkovom ovládači) zvoľte TUNER ako 
vstupný zdroj.

INPUT

TUNER

2  Stlačením FM/AM na prednom paneli zvoľte 
pásmo príjmu (FM alebo AM).

  Na displeji predného panela sa zobrazí FM alebo 
AM.

FM/AM

3  Stlačte TUNING MODE na prednom paneli, aby 
z displeja na prednom paneli zmizol ukazovateľ 
AUTO.

TUNING MODE

AUTO/MAN'L

AUTO 
Lights u

4  Stlačte TUNING / pre manuálne naladenie 
požadovanej stanice.

  Podržte tlačidlo pre pokračovanie v ladení.

l TUNING h

Poznámky
• Keď naladíte stanicu, frekvencia prijatej stanice sa 

zobrazí na displeji predného panela.
• Ak naladíte FM stanicu, je automaticky prijímaná v 

režime mono, pre zvýšenie kvality signálu.

                                                   alebo                                            
             

                Predný panel                              Diaľkový ovládač

Zmizne

Automatické ladenie predvolieb
Môžete použiť funkciu automatického ladenia predvolieb 
na uloženie FM staníc. Táto funkcia umožňuje tomuto 
zariadeniu automatické naladenie FM staníc so silnými
signálmi a uloženie až 40 (8 staníc do každej z 5
skupín, A1 až E8) prijímaných staníc v poradí. Potom 
môžete jednoducho vyvolať akúkoľvek predvoľbu staníc 
voľbou čísel predvolieb staníc, kde sú uložené.

Poznámky
• Všetky dáta stanice uložené pod číslo predvoľby 

stanice sa vymažú vtedy, keď uložíte novú stanicu pod 
číslo tejto predvoľby stanice.

• Ak počet prijatých staníc nedosiahne 40 (E8), 
automatické ladenie predvolieb sa automaticky zastaví 
keď sú všetky vyhľadané dostupné stanice naladené a 
uložené.

• Len FM stanice s dostatočnou intenzitou signálu 
sú uložené automaticky automatickým ladením 
predvolieb. Ak je signál stanice, ktorú chcete uložiť 
slabý, skúste použiť spôsob manuálneho ladenia 
predvolieb.
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1  Otáčaním voliča INPUT (alebo stlačením TUNER 
na diaľkovom ovládači) zvoľte TUNER.

INPUT

TUNER

                                                   alebo                                            
             

                Predný panel                              Diaľkový ovládač
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FM/AM ladenie
2  Stlačením FM/AM na prednom paneli zvoľte FM 

ako pásmo príjmu.
  Na displeji predného panela sa zobrazí FM.

FM/AM

3  Stlačte a podržte MEMORY na prednom paneli, 
na viac ako 3 sekundy.

  Skupina predvolieb staníc a indikátor MEMORY a 
AUTO bliká na displeji predného panela.

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

4  Stlačte raz TUNING / na spustenie 
automatického ladenia predvolieb.

  Keď stlačíte , naladíte vyššiu frekvenciu.
  Keď stlačíte , naladíte nižšiu frekvenciu.
  Keď je automatické ladenie predvolieb úplné, 

frekvencia poslednej predvoľby stanice sa zobrazí 
na displeji predného panela.

l TUNING h

Poznámky
• Ak nestlačíte TUNING / v priebehu približne 5 

sekúnd pokiaľ bliká indikátor MEMORY a AUTO, 
automatické ladenie predvolieb začne automaticky od 
aktuálne zobrazenej frekvencie a pokračuje smerom 
dopredu k vyšším frekvenciám.

• Prijímané stanice sú postupne naprogramované po 
8 staniciach do každej skupiny predvoľby staníc (A1 
až A8). Ak sú všetky 8 stanice naprogramované do 
skupiny predvolieb staníc, ďalších 8 staníc je postupne 
naprogramovaných do ďalšej skupiny predvolieb 
staníc.

  Prispôsobenie automatického ladenia  
  predvolieb
Môžete spresniť skupinu predvolieb staníc a číslo 
predvoľby stanice z ktorého toto zariadenie ukladá FM 
stanice prijaté automatickým ladením predvoľby.

1  Stlačte a podržte MEMORY na prednom paneli 
na viac ako 3 sekundy.

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

2  Stlačte A/B/C/D/E a potom stlačením jedného z 
čísel predvolieb staníc na prednom paneli zvoľte 
skupinu predvoľby staníc a číslo predvoľby 
stanice, kde bude prvá prijatá stanica uložená.

  Napríklad, ak zvolíte C5, prvá prijatá stanica je 
automaticky naprogramovaná pod C5 a ďalšie 
prijaté stanice sú postupne naprogramované pod 
C6, C7, atď.

A/B/C/D/E

1 2 3 4 5 6 7 8

3  Stlačením TUNING / na prednom paneli 
spustite automatické ladenie predvolieb.

  Keď stlačíte , naladíte vyššiu frekvenciu.
  Keď stlačíte , naladíte nižšiu frekvenciu.
  Keď je automatické ladenie predvolieb úplné, 

frekvencia poslednej predvoľby stanice sa zobrazí 
na displeji predného panela.

l TUNING h

Poznámka
Automatické ladenie predvolieb sa zastaví vtedy, keď  
sú všetky prijaté stanice uložené až do E8.
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FM/AM ladenie

Manuálne ladenie predvolieb
Taktiež môžete manuálne uložiť až 40 staníc (8 staníc 
do každej z 5 skupín, A1 až E8). Potom môžete 
jednoducho vyvolať akúkoľvek predvoľbu staníc 
výberom  čísel predvolieb staníc, kde sú uložené.

STANDBY
/ON

INPUT
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TAPE MONITORPURE DIRECT
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1  Opakovaním krokov 1 až 4 v časti „Automatické 
ladenie“ alebo „Manuálne ladenie“ nalaďte 
stanicu.

  Keď naladíte stanicu, frekvencia prijímanej stanice 
sa zobrazí na displeji predného panela.

2  Stlačte MEMORY na prednom paneli.
  Indikátor MEMORY bliká na displeji predného 

panela približne 5 sekúnd.

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

MEMORY 
Flashes

3  Opakovaným stláčaním A/B/C/D/E na prednom 
paneli zvoľte skupinu predvoľby stanice (A až E).

  Zvolená skupina predvoľby stanice je zobrazená na 
displeji predného panela.

A/B/C/D/E

Bliká

4  Stlačením jedného z tlačidiel čísla predvoľby 
stanice na prednom paneli zvoľte číslo 
predvoľby stanice (1 až 8), kde chcete uložiť 
stanicu.

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka
Táto činnosť musí byť vykonaná v priebehu 5 sekúnd, 
pokiaľ bliká indikátor MEMORY na displeji predného 
panela. V opačnom prípade, bude proces manuálneho 
ladenia predvolieb automaticky zrušený.

5  Stlačením MEMORY na prednom paneli uložte 
stanicu.

6  Opakujte kroky 1 až 5 pre uloženie ostatných 
staníc.

Poznámky
• Všetky údaje stanice uloženej pod číslo predvoľby 

stanice sú vymazané vtedy, keď uložíte novú stanicu 
pod toto číslo prevoľby stanice.

• Režim príjmu (stereo alebo mono) je uložený spolu s 
frekvenciou stanice.



26

FM/AM ladenie

Výber predvolieb staníc
Ktorúkoľvek uloženú stanicu môžete ľahko naladiť tak, 
že jednoducho vyberiete číslo predvoľby, pod aké ste 
stanicu uložili.
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1  Opakovaným stláčaním A/B/C/D/E na prednom 
paneli (alebo na diaľkovom ovládači) zvoľte 
požadovanú skupinu predvoľby stanice (A až E).

  Na displeji na prednom paneli sa zobrazí zvolená 
skupina predvoľby stanice.

A/B/C/D/E A/B/C/D/E

2  Stlačením jedného z tlačidiel čísla predvoľby 
stanice na prednom paneli (alebo PRESET ∧/∨ 
na diaľkovom ovládači) zvoľte číslo predvoľby 
požadovanej stanice (1 až 8).

  Na displeji na prednom paneli sa objaví skupina 
a číslo predvoľby spolu s pásmom a frekvenciou 
stanice.

1 2 3 4 5 6 7 8

u

d

PRESET

                                                alebo          

           Predný panel                        Diaľkový ovládač

Predný panel

alebo          

Diaľkový ovládač

Výmena predvolieb staníc
Môžete vymeniť priradenie dvoch predvolieb staníc 
medzi sebou. Nasledujúci proces popisuje príklad, kde 
je predvoľba stanice E1 vymenená s inou predvoľbou 
stanice A5.
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1  Opakujte kroky 1 a 2 v časti „Výber predvolieb 
staníc“ pre výber predvoľby stanice E1.

2  Stlačte EDIT na prednom paneli.
    E1 a indikátor MEMORY bliká na displeji predného 

panela.

EDIT MEMORY 
Flashes

3  Opakovaním krokov 1 a 2 v časti „Výber 
predvolieb staníc“ zvoľte ďalšiu predvoľbu 
stanice A5.

  A5 a indikátor MEMORY bliká na displeji predného 
panela.

MEMORY
Bliká

4  Opäť stlačte EDIT na prednom paneli.
  E1-A5 sa zobrazí na displeji predného panela, 

indikujúc tým, že priradenia dvoch predvolieb staníc 
budú vymenené.

EDIT

Bliká
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RDS (len modely určené pre Európu)

Príjem RDS staníc
RDS (Radio Data System) je systém na prenos 
údajov používaný FM stanicami v mnohých krajinách. 
Funkcia RDS je realizovaná medzi stanicami siete. 
Toto zariadenie môže prijímať rozličné RDS dáta ako je 
PS (služba programu), PTY (typ programu), RT (rádio 
text), CT (čas) a EON (vylepšené iné siete) keď prijíma 
stanice RDS vysielania.

  Režim PS (názov služby programu)
Zobrazí sa názov prijímanej RDS stanice.

  Režim PTY (typ programu)
K dispozícii je 15 typov programov na klasifikovanie
RDS staníc.

NEWS Správy

AFFAIRS Súčasné dianie

INFO Všeobecné informácie

SPORT Šport

EDUCATE Vzdelanie

DRAMA Dráma

CULTURE Kultúra

SCIENCE Veda

VARIED Ľahké pobavenie

POP M Pop

ROCK M Rock

M.O.R. M Hudba počas cesty (ľahké 
počúvanie)

LIGHT M Ľahká klasika

CLASSICS Vážna hudba

OTHER M Iná hudba

  Režim RT (rádio text)
Informácie o programe (ako je titul skladby alebo 
názov interpreta) prijímanej RDS stanice sú zobrazené 
pomocou maximálne 64 alfanumerických znakov, 
vrátane prehlasovacieho znamienka. Ak RT údaje 
používajú iné znaky, zobrazia sa s podčiarknutím (_).

  Režim CT (čas)
Aktuálny čas je zobrazený a aktualizovaný každú 
minútu. Ak sú údaje nepredvídateľne prerušené, môže 
sa zobraziť „CT WAIT“.

  EON (vylepšené iné siete)
Pozrite si „EON funkcia“.

Zmena RDS režimu
Štyri režimy sú dostupné pre zobrazovanie RDS údajov.
PS, PTY, RT a/alebo CT indikátory, ktoré korešpondujú
so službami RDS údajov poskytovanými stanicou, sa
rozsvietia na displeji predného panela.

y

Keď vykonávate túto činnosť, najskôr presuňte prepínač 
AMP/DEVICE do polohy AMP.

1  Stlačením TUNER na diaľkovom ovládači
  prepnite toto zariadenie do režimu tunera.

TUNER

2  Opakovaným stláčaním FREQ/TEXT na 
diaľkovom ovládači zobrazte rozličné RDS údaje 
poskytované vysielajúcou stanicou.

        

FREQ/TEXT

DIR A

b

PS

PTY

RT

 

Diaľkový ovládač

Zobrazenie frekvencie
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RDS (len modely určené pre Európu)
Poznámky
• Nestláčajte FREQ/TEXT, pokiaľ sa indikátor RDS 

nerozsvieti na displeji predného panela. Nemôžete 
zmeniť režim, ak stlačíte tlačidlo predtým. Je to preto, 
lebo toto zariadenie neskončilo príjem všetkých RDS 
údajov zo stanice.

• RDS údaje, ktoré nie sú poskytované stanicou, 
nemôžu byť zvolené.

• Toto zariadenie nemôže využiť zdroj RDS údajov, ak 
nie je prijatý signál dostatočne silný. Hlavne, RT režim 
vyžaduje veľké množstvo údajov, takže je možné, že 
RT režim sa nemusí zobraziť, aj keď iné RDS režimy 
(PS, PTY, atď.) sú zobrazené.

• RDS údaje nemusia byť prijaté pri podmienkach 
slabého príjmu. V takýchto prípadoch, stlačte TUNING 
MODE (AUTO/MAN’L MONO), aby indikátor AUTO 
zmizol z displeja predného panela. Aj keď toto zmení 
režim príjmu na manuálny, RDS údaje sa môžu 
zobraziť, keď zmeníte zobrazenie na RDS režim.

• Ak intenzita signálu slabne kvôli externému rušeniu 
počas príjmu RDS stanice, služba RDS údajov môže 
byť náhle prerušená a „...WAIT“ sa zobrazí na displeji 
predného panela.

Funkcia PTY SEEK
Ak zvolíte požadovaný typ programu, toto zariadenie
automaticky vyhľadá všetky predvoľby RDS staníc,
ktoré vysielajú program požadovaného typu.

CD/DVD PHONO TUNER

MD TAPE AUX SPEAKERS

B

A

POWER

STANDBY

+

–

u

d

SLEEP

REC

EONFREQ/TEXT MODE STARTPTY SEEK

A/B

DISC

DIR A

p

DIR B

A/B/C/D/E

MUTE

PRESET VOLUME

TAPECDDEVICEAMP

w e f

b s a

DISPLAY

2

31

y

Keď vykonávate túto činnosť, najskôr presuňte prepínač 
AMP/DEVICE do polohy AMP.

1  Stlačením PTY SEEK MODE na diaľkovom 
ovládači prepnite toto zariadenie do režimu PTY 
SEEK.

  Typ programu prijatej stanice alebo „NEWS“ bliká na 
displeji predného panela.

  Pre odchod z režimu PTY SEEK, opäť stlačte PTY 
SEEK MODE.

MODE PTY SEEK

Diaľkový ovládač Bliká
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RDS (len modely určené pre Európu)
2  Stláčaním PRESET ∧/∨ na diaľkovom ovládači 

zvoľte požadovaný typ programu.
  Zvolený typ programu sa zobrazí na displeji 

predného panela.

POP M

u

d

PRESET

3  Stlačte PTY SEEK START na diaľkovom 
ovládači, aby ste spustili prehľadávanie 
všetkých dostupných RDS predvolieb staníc.

  Zvolený typ programu bliká a PTY HOLD indikátor 
sa rozsvieti na displeji predného panela počas 
vyhľadávania staníc.

  Na zrušenie vyhľadávania, opäť stlačte PTY SEEK 
START.

STARTPTY SEEK

PTY HOLD

• Zariadenie zastaví vyhľadávanie, keď nájde stanicu 
vysielajúcu zvolený typ programu.

• Ak nájdená stanica nie je požadovaná, opäť 
stlačte PTY SEEK START. Toto zariadenie obnoví 
vyhľadávanie ďalšej stanice vysielajúcej rovnaký typ 
programu.

Rozsvieti sa

Diaľkový ovládač

Funkcia EON
Táto funkcia používa EON službu dát na sieti RDS
staníc. Ak zvolíte požadovaný typ programu (NEWS,
INFO, AFFAIRS alebo SPORT), toto zariadenie
automaticky vyhľadá všetky predvoľby RDS staníc,
ktoré majú naplánované vysielať zvolený typ programu
a prepne z aktuálne prijatej stanice na novú stanicu,
keď sa začne vysielanie.

REC

EONFREQ/TEXT MODE STARTPTY SEEK

A/B

DISC

DIR A

p

DIR B

TAPECDDEVICEAMP

w e f

b s a

DISPLAY

2

y

Keď vykonávate túto činnosť, najskôr presuňte prepínač 
AMP/DEVICE do polohy AMP.

Poznámka
Táto funkcia môže byť použitá keď je prijatá RDS
stanica, ktorá poskytuje službu EON údajov. Keď je
takáto stanica prijatá, EON indikátor sa rozsvieti na
displeji predného panela.

1  Skontrolujte, či EON indikátor svieti na disleji.
  Ak EON indikátor nesvieti, nalaďte inú RDS stanicu
  tak, aby sa rozsvietil EON indikátor.

2  Opakovaným stláčaním EON na diaľkovom 
ovládači zvoľte požadovaný typ programu 
(NEWS, INFO, AFFAIRS alebo SPORT).

  Zvolený názov typu programu sa zobrazí na displeji.

EON

REC

DISC

• Ak typ predvoľby RDS stanice začne vysielanie 
zvoleného typu programu, zariadenie automaticky 
prepne z prijímaného programu na tento program. 
(EON indikátor bliká.)

• Keď vysielanie zvoleného programu skončí, zariadenie 
sa vráti k predchádzajúcej stanici (alebo ďalšiemu 
programu na rovnakej stanici).

  Zrušenie tejto funkcie
Opakovane stláčajte EON, až pokiaľ sa nezobrazí
žiaden typ programu na displeji predného panela.

Diaľkový ovládač
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Rozšírené nastavenia
  Parametre menu ADVANCED SETUP
Zmeňte počiatočné nastavenia (znázornené tučným
písmom pod každým parametrom) podľa potrieb vášho
prostredia počúvania.

Obnovenie výrobných nastavení  
Použite túto funkciu na vynulovanie všetkých
parametrov na počiatočné výrobné nastavenia.
Voľby: CANCEL, RESET
• Zvoľte CANCEL, ak nechcete vynulovať žiadne 

parametre tohoto zariadenia na výrobné nastavenia.
• Zvoľte RESET pre vynulovanie parametrov tohoto 

zariadenia na výrobné nastavenia.

Poznámky
• Toto nastavenie nemá vplyv na parametre v menu 

ADVANCED SETUP.
• Proces resetovania sa spustí pri budúcom zapnutí 

napájania tohoto zariadenia.

Tuner  
(len modely pre Áziu a všeobecné modely)
Použite túto funkciu na prepínanie voľby frekvenčného
kroku v súlade s frekvenčným rozložením vo vašej
oblasti.
Voľby: AM10/FM100, AM9/FM50
• Severná, Stredná a Južná Amerika:
 AM10/FM100 (kHz)
• Ostatné oblasti: AM9/FM50 (kHz)

Zmena parametrov menu
ADVANCED SETUP

Menu ADVANCED SETUP sa zobrazí na displeji
predného panela.

y

• Počas procesu ADVANCED SETUP, je výstup zvuku 
stlmený.

• Počas procesu ADVANCED SETUP, je použiteľné len 
STANDBY/ON, A/B/C/D/E a tlačidlá čísla predvoľby 
stanice (1 a 2) na prednom paneli.

STANDBY
/ON

INPUT

PHONES

BASS

TAPE MONITORPURE DIRECT

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

VOLUME

l TUNING hFM/AM

EDIT

A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8

MEMORY

MAN'L/AUTO FM

TUNING MODE

AUTO/MAN'L

TREBLE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

+–

BALANCE

5 5

1
0

1

4 4

2 2

3 3

RL

LOUDNESS

5 7

1
FLAT

6

4 8

2 10
–30dB

3 9

SPEAKERS

BA

2,41,2,5 3

0

12

2

8

4

∞

20

60

26

40

16

-dB

1  Stlačením STANDBY/ON na prednom paneli 
prepnite toto zariadenie do pohotovostného 
režimu.

STANDBY
/ON

2  Stlačte a podržte A/B/C/D/E na prednom paneli a 
potom stlačte STANDBY/ON.

  Toto zariadenie sa zapne a menu rozšíreného 
nastavenia (ADVANCED SETUP) sa zobrazí na 
displeji predného panela.

A/B/C/D/E

STANDBY
/ON

So súčasným podržaním,
stlačte
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Rozšírené nastavenia
3  (len modely pre Áziu a všeobecné modely)
  Stláčaním tlačidiel čísel predvolieb staníc (1 a 

2) na prednom paneli prechádzate cez menu a 
volíte parameter, ktorý chcete upraviť.

1 2

4  Opakovaným stláčaním A/B/C/D/E na prednom 
paneli prepínate medzi dostupnými parametrami.

A/B/C/D/E

5  Stlačením STANDBY/ON potvrdíte vaše 
nastavenie.

STANDBY
/ON

Poznámka
Vami vykonané nastavenie je aktivované pri budúcom
zapnutí tohoto zariadenia.



32

Odstránenie možných problémov
Ak zariadenie nepracuje správne, pozrite si tabuľku dole. Ak nie je dole uvedený váš problém alebo ak uvedené 
inštrukcie nepomáhajú, vypnite zariadenie, odpojte sieťovú šnúru a kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu 
alebo servisné stredisko formy YAMAHA.

   Všeobecné

Problém Príčina Riešenie

Zariadenie nie je 
možné zapnúť.

Nie je pripojená sieťová šnúra, alebo jej 
konektor nie je zasunutý úplne.

Pripojte pevne sieťovú šnúru.

Nastavenie impedancie je nesprávne. Nastavte impedanciu podľa vašich reproduktorov.

Bol aktivovaný ochranný obvod z 
dôvodu skratu, atď.

Skontrolujte, či sa náhodou káble k reproduktorom
nedotýkajú a potom opäť prístroj zapnite.

Prepínač IMPEDANCE SELECTOR na
zadnom paneli nie je prepnutý úplne.

Prepnite prepínač IMPEDANCE SELECTOR na 
niektorú stranu, keď je vypnuté napájanie zariadenia.

Zariadenie bolo vystavené silnému
elektrickému výboju (ako je blesk
alebo silná statická elektrina).

Uveďte zariadenie do pohotovostného režimu, odpojte 
sieťovú šnúru, po asi 30 sekundách ju opäť pripojte a 
štandardne ho používajte.

Bez zvuku Nesprávne vstupy alebo výstupy 
káblových pripojení.

Pripojte káble správne. Ak problém pretrváva, káble 
môžu byť poškodené.

Nebol zvolený príslušný vstupný zdroj. Zvoľte príslušný vstupný zdroj pomocou voliča INPUT
na prednom paneli (alebo jedného z tlačidiel voľby 
vstupu na diaľkovom ovládači).

Je zapnutá funkcia TAPE MONITOR. Vypnite funkciu TAPE MONITOR.

Prepínače SPEAKERS A/B nie sú 
nastavené správne.

Nastavte príslušný prepínač SPEAKERS A alebo B do 
polohy ON.

Nie sú pevne pripojené reproduktory. Zaistite pripojenia.

Zvuk náhle vypadne. Aktivoval sa ochranný okruh, pretože 
s spôsobil skrat, atď.

Skontrolujte, či je správne nastavenie IMPEDANCE 
SELECTOR.

Skontrolujte, či sa náhodou káble k reproduktorom
nedotýkajú a potom opäť prístroj zapnite.

Je počuť iba 
reproduktor na 
jednej strane.

Nesprávna inštalácia káblov. Pripojte káble správne. Ak problém pretrváva, káble 
môžu byť poškodené.

Nesprávne nastavenie ovládača 
BALANCE.

Nastavte ovládač BALANCE do príslušnej polohy.

Nedostatok basov a 
žiaden priest. zvuk.

Vodiče + a – sú pripojené naopak na 
zosilňovači alebo reproduktoroch.

Pripojte vodiče reproduktorov k správnej fáze + a –.

Počujete „hučanie“. Nesprávne pripojenie káblov. Pevne pripojte audio konektory. Ak problém pretrváva, 
káble môžu byť poškodené.

Žiadne pripojenie z gramofónu ku
GND konektoru.

Vykonajte GND prepojenie medzi gramofónom a
týmto zariadením.

Úroveň hlasitosti 
je nízka počas 
prehrávaní platne.

Platňa je prehrávaná na gramofóne
s MC prenoskou.

Gramofón by mal byť pripojený k tomuto zariadeniu 
cez zosilňovač s MC hlavou.

Nie je možné zvýšiť 
úroveň hlasitosti,
alebo zvuk je 
skreslený.

Komponent pripojený ku TAPE
OUT alebo MD OUT konektorom tohoto 
zariadenia je vypnutý.

Zapnite napájanie komponentu.
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Odstránenie možných problémov
Zvuk je zhoršený
pri počúvaní
pomocou slúchadiel
pripojených k CD
prehrávaču alebo
kazetovému
prehrávaču
pripojenému k
tomuto zariadeniu.

Napájanie tohoto zariadenia je vypnuté,
alebo toto zariadenie je prepnuté do
pohotovostného režimu.

Zapnite napájanie tohoto zariadenia.

Úroveň zvuku je
nízka.

Ovládač LOUDNESS je funkčný. Nastavte ovládač LOUDNESS do polohy FLAT.

Vstupný zdroj nie je
možné zmeniť, aj keď
sa otáča volič INPUT.

Je zapnutá funkcia TAPE MONITOR. Vypnite funkciu TAPE MONITOR.

Použitie ovládača
BASS, TREBLE,
BALANCE a
LOUDNESS nemá
vplyv na tónovú
kvalitu.

Tlačidlo PURE DIRECT je zapnuté. Tlačidlo PURE DIRECT musí  byť vypnuté, ak chcete 
použiť tieto ovládače.

  Tuner

Problém Príčina Riešenie

FM

FM stereo príjem je 
zašumený.

Vlastnosti FM stereo vysielania 
môžu spôsobiť tento problém, keď 
je vysielač príliš ďaleko alebo je 
slabý anténny vstup.

Skontrolujte pripojenia antény.
Skúste použiť vysoko kvalitnú smerovú FM anténu.

Vyskúšajte manuálne ladenie.

Je prítomné 
skreslenie a čistý 
príjem nemôžete 
dosiahnuť ani s 
dobrou FM anténou.

Objavilo sa viacsmerové rušenie. Nastavením smeru antény obmedzíte viacsmerové 
rušenie.

Požadovanú 
stanicu nemôžete 
naladiť pomocou 
automatického ladenia.

Signál je príliš slabý. Použite vysoko kvalitnú smerovú FM anténu.

Vyskúšajte manuálne ladenie.

Predtým uložená 
stanica nemôže byť 
viac naladená.

Toto zariadenie bolo na dlhšiu dobu 
odpojené.

Opäť nalaďte stanice.

AM

Požadovanú 
stanicu nemôžete 
naladiť pomocou 
automatického ladenia.

Signál je slabý alebo bola odpojená 
anténa.

Natiahnite pripojenie k AM rámovej anténe
a nasmerujte je pre čo najlepší príjem.

Vyskúšajte manuálne ladenie.

Objavujú sa 
nepretržité praskavé 
a sykotavé zvuky.

Šum je dôsledkom blesku, 
fluorescenčných lámp, motorov,
termostatov a iných elektrických 
zariadení.

Použite exteriérovú anténu a uzemnite jej vodič.
Trochu to pomôže, ale je veľmi ťažké úplne 
odstrániť všetky šumy.

Objavuje sa bzukot a 
kvílivé zvuky.

TV prijímač je používaný blízko. Presuňte zariadenie ďalej od TV.
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Odstránenie možných problémov
  Diaľkový ovládač

Problém Príčina Riešenie

Diaľkový ovládač 
nepracuje alebo 
nefunguje správne.

Nesprávna vzdialenosť alebo uhol. Diaľkový ovládač bude pracovať v maximálnom 
rozsahu 6 m a nie viac ako 30 stupňov na obe 
strany pred predným panelom.

Priame slnečné žiarenie alebo blikanie (z
fluorescenčnej lampy inverterového
typu, atď.) ožaruje senzor diaľkového 
ovládania na tomto zariadení.

Premiestnite toto zariadenie.

Batérie sú slabé. Vymeňte všetky batérie.
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Technické údaje
AUDIO časť
• Minimálny RMS výstupný výkon
  (8 Ω , 20 Hz do 20 kHz, 0.04% THD) .......... 50 W + 50 W
• Dynamický výkon (IHF)    

 (8/6/4/2 Ω) ............................................... 70/77/89/100 W
• Maximálny výstupný výkon [len Európske modely]
  (1 kHz, 0.7% THD, 4 Ω) ........................................... 55 W
• IEC výstupný výkon [len Európske modely]
  (1 kHz, 0.04% THD, 8 Ω) ......................................... 52 W
• Šírka pásma výkonu
  (0.08% THD, 25 W, 8 Ω) ........................ 10 Hz do 50 kHz
• Činiteľ tlmenia (SPEAKERS A)
  20 Hz do 20 kHz, 8 Ω ................................ 150 alebo viac
• Maximálny výstupný výkon (EIAJ)
  [len Ázia a všeobecné modely]
  (1 kHz, 10% THD, 8 Ω) ............................................ 85 W
........

• Maximálny vstupný signál
  PHONO (1 kHz, 0.04% THD) ............. 115 mV alebo viac
  CD/DVD, atď. (1 kHz, 0.04% THD) ........ 2.2 V alebo viac
• Frekvenčná odozva
  CD/DVD, atď. (20 Hz do 20 kHz) ..................... 0 ± 0.5 dB
  CD/DVD, atď. PURE DIRECT ON (10 Hz do 100 kHz)
  .......................................................................... 0 ± 1.0 dB
• RIAA odchýlka vyrovnania
  PHONO ............................................................... ± 0.5 dB
• Celkové harmonické skreslenie
  PHONO do OUT (REC)
  (20 Hz do 20 kHz, 3 V) ...................... 0.02% alebo menej
  CD/DVD, atď. do SPEAKERS
  (20 Hz do 20 kHz, 25 W, 8 Ω) ........... 0.02% alebo menej
• Odstup signálu od šumu (IHF-A Sieť)
  PHONO (5 mV skrátený vstup) ............. 82 dB alebo viac
  CD/DVD, atď. (150 mV skrátený vstup) 
   ............................................................. 108 dB alebo viac
• Zvyškový šum (IHF-A Sieť)
  PURE DIRECT ON ............................................... 100 µV
• Vstupná citlivosť/Impedancia vstupu
  PHONO ...................................................... 2.5 mV/47 kΩ
  CD/DVD, atď. ............................................ 150 mV/47 kΩ
• Výstupná úroveň/Impedancia výstupu
  OUT (REC) .......................... 150 mV/1.2 kΩ alebo menej
• Výstup slúchadiel/Impedancia
  (Vstup 1 kHz, 150 mV, 8 Ω , 0.04% THD)
  CD/DVD, atď. .............................................. 0.47 V/330 Ω
• Separácia kanálu
  CD/DVD, atď. (5.1 kΩ skrátený vstup, 1/10 kHz)
  .......................................................... 65/50 dB alebo viac
• Charakteristiky ovládania tónov
  BASY
  Boost/Cut (50 Hz) ................................................. ±10 dB
  Hraničná frekvencia .............................................. 350 Hz
  VÝŠKY
   Boost/Cut (20 kHz) ............................................... ±10 dB
  Hraničná frekvencia ............................................. 3.5 kHz
• Ovládanie nepretržitej hlasitosti
  Stlmenie (1 kHz) ................................................... –30 dB 

FM časť
• Ladiaci rozsah
  [USA a Kanada modely] ..................... 87.5 do 107.9 MHz
  [Ázia a všeobecné modely] ....... 87.5/87.50 do 107.9/108.00 MHz
  [Ostatné modely] ............................ 87.50 do 108.00 MHz
• Použiteľná citlivosť (IHF) ......................... 1.0 µV (11.2 dBf)
• Odstup signálu od šumu (IHF)
  Mono/Stereo ................................................. 76 dB/70 dB
• Harmonické skreslenie (1 kHz)
  Mono/Stereo ................................................... 0.2%/0.3%
• Oddelenie sterea (1 kHz) .......................................... 45 dB

• Frekvenčný rozsah ............... 20 Hz do 15 kHz, +0.5/–2 dB

AM časť
• Ladiaci rozsah
  [USA a Kanada modely] ........................ 530 do 1710 kHz
  [Ázia a všeobecné modely] ... 530/531 do 1710/1611 kHz
  [Ostatné modely] ................................... 531 do 1611 kHz

• Použiteľná citlivosť .............................................. 300 µV/m 

Všeobecné
• Napájanie
  [USA a Kanada modely] ......................... AC 120 V, 60 Hz
  [Ázia model] ........................ AC 220/230-240 V, 50/60 Hz
  [Všeobecný model] ... AC 110/120/220/230-240 V, 50/60 Hz
  [Austrália model] .................................... AC 240 V, 50 Hz
  [Európa model] ...................................... AC 230 V, 50 Hz
• Spotreba energie ..................................................... 130 W
• Spotreba v pohotovostnom režime ........................... 0.1 W
• Maximálna spotreba energie [len všeobecné modely]
  (8 Ω , 1 kHz, 10% THD) ......................................... 300 W
• Elektrické zásuvky
  [Austrália model] ................ 1 (Celkovo 100 W maximum)
  [Všeobecný model] .............. 2 (Celkovo 50 W maximum)
  [Ostatné modely] ................ 2 (Celkovo 100 W maximum)
• Rozmery (Š x V x H) .......................... 435 x 151 x 308 mm
• Hmotnosť .................................................................. 7.4 kg

* Právo na zmenu technických údajov vyhradené.



         NAY a.s.
                  Tuhovsk§ 15  

                     830 06 Bratislava
                     tel.: +421/(2)/4488 0647-8  
                     fax.: +421/(2)/4488 0649

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


