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Toto zařízení bylo otestováno a splňuje požadavky na digitální zařízení třídy B ve shodě
s Nařízením FCC, část 15. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přijatelnou
ochranu před škodlivým rušením v bytové zástavbě. Tento přístroj používá a je zdrojem radiového signálu a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může být zdrojem
rušení radiové komunikace.
Výrobce nezaručuje, že se při určité instalaci rušení neobjeví. Pokud tento přístroj ruší
televizní nebo radiový příjem, což lze určit jednoduchým zapnutím a vypnutím přístroje,
doporučujeme uživateli rušení odstranit některým z následujících způsobů:
• Změnit nasměrování nebo přemístit anténu pro příjem signálu. (TV, rádio atd.)
• Zvýšit odstup mezi přijímačem a zařízením.
• Přístroj zapojit do síťové zásuvky napájecího okruhu, do kterého není zapojen přijímač.
• Další rady Vám poskytne prodejce nebo zkušený technik odborného servisu radiových
a televizních přijímačů

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ
• Nevystavujte výrobek vysokým teplotám. Pokud je instalujete do police, zajistěte dostatečné rozptýlení tepla.
• Se síťovým kabelem manipulujte opatrně. Při vypínání ze zásuvky jej držte za zástrčku.
• Chraňte výrobek před vlhkostí, vodou a prachem.
• Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vytáhněte kabel ze zásuvky.
• Má-li výrobek větrací otvory, nechte je volné.
• Nevhazujte do výrobku cizí předměty.
• Chraňte výrobek před kontaktem s insekticidy, benzínem a rozpouštědly.
• Výrobek nikdy nerozmontovávejte ani žádným způsobem neupravujte.

UPOZORNĚNÍ:
K úplnému odpojení tohoto přístroje od proudu odpojte koncovku napájecího kabelu ze
síťové zásuvky.
Síťová zásuvka se používá k úplnému přerušení napájení tohoto přístroje, proto musí být
snadno přístupná.
Baterie nevystavujte vysokým teplotám jako např. přímému slunci, ohni apod.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE PŘED OBSLUHOU PŘÍSTROJE
1. Před připojením a obsluhou si přečtěte všechny informace k přístroji.

UPOZORNĚNÍ
• Zachovejte správnou ventilaci přístroje. Proto nezakrývejte ventilační otvory např. novinami, ubrusem, záclonou apod.
• Na přístroj nepokládejte předměty s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky apod.
• Přístroj by měl být během používání chráněn před jakoukoliv vlhkostí či deštěm.
• Na přístroj nepokládejte předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy apod.

2. Tento návod si ponechte pro vyřešení případných nejasností v budoucnu.
3. Věnujte pozornost všem výstrahám a bezpečnostním informacím v tomto návodu k obsluze a na samotném výrobku. Postupujte dle všech instrukcí k jeho obsluze.
4. Zařízení čistěte pouze suchou útěrkou nebo vakuovým čističem.

• PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme, že se toto zařízení řídí následujícími standardy:
EN60950-1, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 a EN61000-3-3..
Dále směrnicemi 2006/95/EC a 2004/108/EC.

5. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj instalujte podle doporučení výrobce.
6. Přístroj mějte dále od radiátorů, topných těles, kamen nebo jiných zařízení, které vyzařují
teplo.
7. Přístroj připojujte k síti pouze pomocí dodávaného kabelu nebo přesné náhrady. Dodávaný
kabel neupravujte. Nepřerušujte zemnící vodič a/nebo přívod jednotlivých pinů. Zapojení
zemnění je důležité pro vaší bezpečnost. Pokud vidlice na dodávaném síťovém kabelu
nepasuje do vaší zásuvky, domluvte se s kvalifikovaným elektrikářem na výměně takové
zastaralé zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
8. Síťový kabel veďte tak, aby nebyl drcen, sevřen, ohýbán, vystaven žáru nebo jinému možnému poškození. Při odpojování kabelu od přístroje se řiďte běžným bezpečnostním opatřením.
9. Během bouřky nebo delšího nepoužívání přístroje odpojte síťový kabel ze zásuvky.
10. Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
11. Vhodné umístění výrobku na stojan, skříňku atd. konzultujte s prodejcem. Buďte opatrní při přesouvání výrobku na stojanu, regálu apod.,
aby nedošlo k jejich převrhnutí a ublížení na zdraví.
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POZNÁMKA K RECYKLACI:
Obalový materiál tohoto výrobku je recyklovatelný a může být znovu využit.
S jednotlivými materiály naložte dle místních recyklačních předpisů. Při likvidaci
přístroje dodržujte místní směrnice.
Baterie by neměly být nikdy vyhozeny do směsného odpadu nebo spáleny, ale
naloženo s nimi dle místních předpisů týkajících se nebezpečného odpadu.
Tento výrobek (kromě baterií) splňuje požadavky směrnice pro „Nakládání s
použitým elektrickým a elektronickým zařízením“ – WEEE.
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1. OBECNÉ INFORMACE
VLASTNOSTI
■ Standardní funkce
• Rychlé vyhledávání skladeb otočným ovladačem Jog
• Velký displej o rozměru 3,8" (320 x 240 bodů)
• Obsluha pomocí stolního panelu

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ A FUNKCÍ
Horní panel RC-F400S

w
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■ Pokročilé přehrávání
• Přehrávání souborů v režimu seznamu souborů
• Přehrávání s funkcí Hot-start
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B Displej
C Tlačítka funkcí
Odpovídají funkcím na displeji.

D Tlačítko 1
• Přidržením stisknutého tlačítka se aktivuje rychlé přehrávání vzad.

E Tlačítko ¡
• Přidržením stisknutého tlačítka se aktivuje rychlé přehrávání vpřed.

F Otočný ovladač 4/¢
• Ovladačem otáčejte k přeskakování skladeb nebo změně položek menu.
• Ovladač stiskněte k registraci nastavení v režimu menu.

G Tlačítko a kontrolka 2/ ;

(zelená)

Toto tlačítko stiskněte k spuštění nebo přerušení přehrávání.

H Tlačítko a kontrolka 71 (žlutá)
• Toto tlačítko stiskněte k zastavení přehrávání.
• Stiskněte k zrušení vstupu kláves.

I Tlačítka a kontrolky horkého startu 1–20 (zelená)
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• Odpovídají seznamu horkých startů.
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1. OBECNÉ INFORMACE

2. PŘED POUŽITÍM
ZAPOJENÍ

Zadní panel RC-F400S

■ Propojení DN-F400 a RC-F400S
•
•
•

ON
OFF
POWER

RS232C

z

Použijte přímý kabel RS-232C dodávaný s RC-F400S.
Po připojení konektor zafixujte utažením šroubků na konektoru.
Podrobnosti o propojení s DN-F400 najdete v návodu k obsluze DN-F400.

DC IN 5V

x

c v

z Vypínač napájení

UPOZORNĚNÍ:
• Před zapojováním by měl být vypínač POWER ON/OFF v pozici OFF (vypnuto).
• Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
• Při odpojování napájecího kabelu se vždy ujistěte, že jej držíte za zástrčku. Škubáním
apod. můžete kabel poškodit, způsobit úraz el. proudem nebo vznik požáru.

• Tento přepínač použijte k zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) napájení přístroje.

x Sériový konektor RS-232C

• Zde připojte DN-F400 pomocí přímého kabelu dodávaného s RC-F400S.

c Vstup stejnosměrného proudu

• Zde připojte přiložený napájecí adapter.

v Montážní otvor pro držák napájecího kabelu
• Zde připevněte držák, který brání v odpojení napájecího kabelu z konektoru. (Viz strana 4)

Podrobnosti o obsluze RC-F400S najdete v návodu k obsluze DN-F400.
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2. PŘED POUŽITÍM

3. TECHNICKÁ DATA

■ Připevnění držáku napájecího kabelu

■ OBECNÉ INFORMACE

1. Zapojte koncovku napájecího adapteru do vstupu napájení „DC IN“.

• Ovládání funkcí DN-F400
• Zobrazování ID3 tagů MP3 souborů

■ NAPÁJECÍ ADAPTER
Napájení:
Spotřeba:

5 V (stejnosměrný proud)
5W

■ SKŘÍŇ
Rozměry (Š x V x H):
Váha:
2. Převlečte otvor v držáku přes kabel napájecího adapteru. Poté držák přisuňte k montážnímu otvoru.
Montážní
otvor
Mounting hole

217 x 38 x 172 mm
0,8 kg

■ PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Provozní teplota:
Provozní vlhkost:
Skladovací teplota:
Skladovací vlhkost:

+5 °C až +35 °C
25 % až 85 %, bez kondenzace
–20 °C až +60 °C
25 % až 85 %, bez kondenzace

■ ROZMĚRY

217.00ｍｍ
8.54inch

38.0ｍｍ
9.50ｍｍ 1.50inch
0.37inch

172.00ｍｍ
6.77inch

3. Připevněte držák k RC-F400S pomocí přiloženého šroubku.

Poznámka
• Z důvodu dalšího zlepšení podléhají technická data a návrh změnám bez předchozího
upozornění.
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D&M Holdings Inc.

Výhradní dovozce do ČR:

EUROSTAR Ostrava spol. s r. o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice u Prahy
Tel.: 323 606 877, Fax: 323 606 878
e-mail: info@eurostar-ostrava.cz, www.eurostar-ostrava.cz

Dovozce garantuje, že zařízení popsané v tomto návodu k obsluze odpovídá technickým předpisům a je ve shodě se zákonem
č. 22/1997, 168/1997 a 169/1997 Sbírky.

