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CZ
PŘENOSNÉ RÁDIO MINI 

model : YG-608B 
Návod k použití 

 
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.  

Důkladně si přečtěte tento návod a uchovejte jej pro další použití.

Popis výrobku a ovládacích částí: 
➀ závěsné poutko 
➁ reproduktor 
➂ teleskopická anténa 
➃ stupnice s vlnovými rozsahy 
➄ vstup pro DC 3V adaptér 
➅ kolečko pro ladění
➆ přepínač pásma (FM, MW, SW1, SW2)
➇ kolečko pro ovládání hlasitosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napájení: 
1. Otevřete dvířka prostoru pro baterie.
2. Vložte dvě baterie „UM-1“ nebo „R-20“ 1,5V podle uvedené polarity (nejsou součástí balení).
3. Při použití DC 3V adaptéru se baterie automaticky odpojí.
Poznámka: Před použitím DC adaptéru zkontrolujte, zda je napětí 3V, a zda je pól „+“ uvnitř a pól „-“ vně konektoru. Při použití nesprávného adaptéru bude rádio poškozeno. 

Provoz rádia: 
1. Otočte kolečkem pro ovládání hlasitosti ➇ ve směru zvyšování hlasitosti - rádio se zapne a zároveň se postupně zvyšuje i hlasitost. Otáčejte olečkem pro 
ovládání hlasitosti ve směru snižování hlasitosti - hlasitost se bude postupně snižovat, až se nakonec rádio vypne (přepne se do polohy OFF).
2. Pomocí přepínače pásma ➆ vyberte požadované vlnové pásmo (FM, MW, SW1, SW2)
3. Otočením kolečka pro ladění ➅ vyberte požadovanou stanici.

Teleskopická anténa: 
1. Vysuňte teleskopickou anténu ➂ pro optimální příjem na FM a SW.
2. Přístroj je vybaven vestavěnou feritovou anténou pro MW.
Poznámka: Tato vestavěná anténa je směrová, takže příjem ze vzdálené stanice MW může být vylepšen natočením rádia do optimálního směru. 
 
Upozornění: 
1. Chraňte rádio před otřesy a pádem z výšky.
2. Vyvarujte se vystavení rádia teplotním extrémům, přímému slunečnímu záření a vlhkosti.
3. Pro vyčištění použijte měkký hadřík, navlhčený ve slabém roztoku mýdla.
4. Přelaďte stanici, pokud zvuk kolísá, nebo působí zkresleně.
5. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli jejich vytečení a následné oxidaci kontaktů. 
   
Informace o záruce: 
Prodejce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. 
Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.  
Při uplatnění reklamace v rámci záruky je třeba předložit originální kupní doklad (s datem nákupu).  

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Doda-
vatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. 
Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. 
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