Návod k obsluze

MP3 PŘEHRÁVAČ
DK-320
DK-998
DK-325
DK-325

128
128
128
256

MB
MB
MB
MB

Před uvedením do provozu důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou
v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
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Úvod
Pro správnou obsluhu tohoto zařízení pročtěte, prosím, před použitím pečlivě tento návod.
Výrobce si vyhrazuje právo změny provedení tohoto návodu bez předchozího upozornění.
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Příslušenství

Sluchátka, Baterie typu AAA - 1,5 V, propojovací kabel USB, ovladače na CD, návod k použití
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Upozornění
Pokud zařízení nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie, abyste zabránili poškození
výrobku v důsledku jejich vytečení.
Nepoužívejte zařízení v extrémně teplém, studeném, prašném nebo vlhkém prostředí.
Zkontrolujte, zda je před zapnutím deaktivováno tlačítko “Hold Key”.
Chraňte zařízení před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty, zabráníte tím povrchovému
poškození, narušení baterie apod.
Baterie vyměňte za těchto okolností:
a) Ikona baterie je prázdná a bliká.
b) Přehrávač se neustále vypíná po každém zapnutí.
c ) Přehrávač nereaguje ani po vyjmutí a opětovném vložení baterií.
Nepoužívejte zařízení v extrémně suchém prostředí, zabráníte tak poškození v důsledku
statické elektřiny.
Neodpojujte náhle zařízení při formátování, přenášení nebo stahování dat (hudby), zabráníte tím poruchám přístroje.
Při použití funkce USB Flash Disk ukládejte a načítejte soubory správně v souladu s Vaším
operačním systémem.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené ztrátou souborů apod.

Popis základních funkcí
Podpora MP3, WMA, USB, integrovaný radiopřehrávač FM (vybrané modely)
Synchronizace textového displeje.
Možnost rozšíření programového vybavení.
7 předvoleb EQ
Individuální nastavení EQ
GUI (Grafické uživatelské rozhraní) MENU SYSTEM
1. Angličtina
2. Čeština
3. Slovenština
Technologie VOX - nahrávání až 36 hodin (128MB).
Možnost uložení 9 složek s 99 soubory v každé z nich.
9 individuálních konfigurací souborů (viz CFG konfigurace souboru).
Správa souborů: snadné vymazání souboru.
Podporuje funkci DIY.
Funkce paměti vypnutí.
Podpora USB HDD.
A – B přehrávání.
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Úvod

Tento návod lze použít pro obsluhu níže uvedených přehrávačů MP3.Některé kapitoly návodu
jsou určeny pouze pro vybrané modely a jsou zvlášť označeny.

4.1
•

Tlačítka funkcí:
ON/OFF/Play/Pause/Stop: Zapnutí a vypnutí, přehrávání, přerušení, zastavení (dále popisováno jako tlačítko “Play” )
Mode: Slouží pro výběr pracovních režimů a menu
Next:Skok k následující skladbě; nebo rychlý posun vpřed
Previous:Skok k předchozí skladbě; nebo rychlý posun vzad
Volume +: Zvýšení hlasitosti
Volume -: Snížení hlasitosti
Hold: Zablokování přehrávače MP3

•
•
•
•
•
•

4.2
•
•

Vstupy a výstupy
USB: PC rozhraní
Headphone: Výstup pro sluchátka.

Port pro sluchátka

Spínač napájení On/Off
Přehrávání/Pauza/Zastavení

LCD displej

Řemínek na krk
Mikrofon
Mikrofon
Řemínek na krk
Předchozí
Režim
Následující

Následující
Port pro sluchátka

Režim

Spínač napájení
On/Off
Přehrávání/Pauza/
Zastavení

Předchozí
Tlačítko HOLD
Tlačítko HOLD

Zesílení hlasitosti
Zeslabení hlasitosti

USB

LCD displej

Zesílení hlasitosti
Zeslabení hlasitosti

Spínač napájení On/Off
Přehrávání/Pauza/Zastavení
Předchozí Režim Následující

USB
LCD displej

Mikrofon
Spínač napájení On/Off
Přehrávání/Pauza/Zastavení

LCD displej

Předchozí Režim Následující

Řemínek
na krk
Port pro
sluchátka

Mikrofon

USB
Tlačítko
HOLD

Zesílení
hlasitosti

Zeslabení
hlasitosti
Řemínek
na krk
Tlačítko
Zeslabení
Port pro HOLD Zesílení hlasitosti
sluchátka
hlasitosti
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USB

LCD displej

Zesílení hlasitosti
Zeslabení hlasitosti

Předchozí

Režim Následující Spínač napájení On/Off
Přehrávání/Pauza/Zastavení
$
VOLTelefon Režim

›
VOL+

Přehrávání/Pauza
Stop

NABÍJENÍ/USB

Spínač napájení On/Off
Mikrofon

4.3

LCD Displej

LCD displej zobrazuje důležité informace o stavu přehrávače MP3.
Přehrávač zapnete přidržením tlačítka “Play” a stejným způsobem zjistíte momentální průběh
funkcí přehrávače.
Poté můžete tlačítko “Play” využít pro spuštění nebo zastavení přehrávání.Pokud toto tlačítko
přidržíte déle, přehrávač MP3 se vypne.

LCD displej
Opakování
segementu

Režim
opakování

Tlačítko HOLD
Indikátor stavu baterie

Pracovní režim

Poloha složky
Doba přehrávání

Přenosová rychlost / Formát
souboru
Režim přehrávání
Následovat a číst
Porovnat/ EQ

Počet
Pořadí skladeb
skladeb

Interpret / Titul / Text
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Hlavní menu

Pokud je přehrávač v režimu “STOP”, stiskněte tlačítko “Mode” pro vstup do hlavního menu.
Hudba
Zaznam

Music
Kvalitni zaznam

Record

Long REC
Long VOX

Konec

Exit

Hlas.zaznam
FM
Tel. Seznam

Fine REC

Delsi zaznam
Reakce na hlas
Voice
FM
Tele Book

Browse Tel (Listovat)
Import. tel seznam
Export. tel seznam

Potvrdit
Zrusit
Potvrdit

Browse Tel
Import Tel file
Export Tel file

Zrusit
Nastaveni

Cancel

Exit (Konec)
Adresar

Sys set

Slova
Kapacita pameti
Filtr pro zaznam
Osvetleni
Auto Vyp.
Font

Confirm
Cancel
Confirm

Exit
Directory
Lyrics
Memory Info
Rec Filter
Back Light
Auto Off
Font Set

English
Cesky
Slovensky
Konec

English
Cesky
Slovensky
Exit

Odstraneni souboru
Kontrast
Animace

Delete File
Contrast
Animation

Logo
Heslo
Casovac

Logo
Password
Sleep Timer

Verze F/W
Konec

F/W Version
Exit

Konec

Exit

V hlavním menu se pohybujte mezi jednotlivými položkami pomocí tlačítek “Next” nebo “Previous” nebo pomocí tlačítka “Mode” vstupte do podmenu.
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Režim Music (hudba)

V hlavním menu zvolte režim “Music” a poté stiskněte tlačítko “Play” pro přehrávání, přerušení
nebo zastavení.
Poznámka:
Jak je možné zvýšit nebo snížit hlasitost (u některých modelů):
1) Pokud je mp3 v režimu přehrávání “Play”, podržte stisknuté funkční tlačítko “Mode”, indikátor hlasitosti “volume indicator” (v pravém rohu obrazovky) bliká, hlasitost je možné zvýšit
stisknutím tlačítka “Next/ Volume +” nebo je možné ji snížit stisknutím tlačítka ” Previous/
Volume -“.
2) Totéž platí pro nastavení hlasitoti, pokud je mp3 v režmu FM.
Opakovani

Vyber EQ

Normal
Opakovani 1
Opakovani vsechny
Uvody
Natural
Rock
Pop
Classic
Soft
Jazz
DBB

Repeat

EQ Select

Opakovani A-B
Konec

6.1

Normal
Repeat One
Repeat All
Introduce
Natural
Rock
Pop
Classic
Soft
Jazz
DBB

A-B Replay
Exit

Podmenu režimu Music

V průběhu přehrávání můžete pomocí tlačítka “Mode” zvolit následující podmenu.

6.2

Opakování

Zvolte režim opakování (Repeat). Vyberte jednu z následujících možností:
Normal: Přehraje všechny skladby složky a zastaví přehrávání.
Repeat One (opakování jedné skladby):Opakovaně přehrává jednu skladbu.
Repeat All (opakování všech skladeb):Přehrává opakovaně všechny skladby složky.
Introduce (úvod):Přehraje prvních 10 sekund každé skladby.

6.3

EQ (ekvalizér)

Zvolte “EQ Select” a vyberte jeden z režimů ekvalizéru.
POZNÁMKA: Podmenu „User“ (vlastní) lze využít pouze po nastavení souboru CFG.

6.4

A-B Replay (A – B přehrávání)

Zvolte “A-B Replay” pro přehrávání vybrané části skladby (segmentu).Můžete zaznamenat a
porovnat s vybranou částí.
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6.4.1 Opakované přehrávání segmentu
Pokud bliká “A”, zvolte počátek segmentu stisknutím tlačítka “Next”. Začne blikat “B”.
Pokud bliká “B”, zvolte konec segmentu dalším stisknutím tlačítka “Next”. Nyní začne přehrávání segmentu.
A – B přehrávání

Pro nové nastavení segmentu stiskněte tlačítko “Previous” a začne blikat “A”. Poté nastavte
podle výše uvedeného postupu začátek a konec segmentu.
6.4.2 “Follow and Read” & “Compare” (nahraj sebe a srovnej)
Po zvolení segmentu, viz výše, stiskněte tlačítko “Next” pro zadání “Follow and Read”.
Pomocí mikrofonu nahrajte Váš hlas. Délka nahrávky bude stejně dlouhá, jako segment “A-B”.
Mikrofon

Po skončení potvrďte nahrávku tlačítkem “Next”.Začne přehrávání segmentu skladby a poté
nahraného segmentu.Vy můžete provést srovnání obou segmentů.
Pokud nahrávku nepotvrdíte tlačítkem “Next”, vstoupíte opět do podmenu “Follow and Read” a
můžete pomocí mikrofonu opět nahrávat až do stisknutí tlačítka “Next”.
Režim “A-B Replay” ukončíte stisknutím tlačítka “Mode”.
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Režim nahrávání

Pro volbu režimu nahrávání stiskněte tlačítko “Mode”.Přidržte déle tlačítko “Play” pro zastavení
nahrávání a vytvoření „souboru nahrávky“.Stisknutím tlačítka “Play” spustíte opět nahrávání
nebo stisknutím tlačítka “Mode” opusťte režim nahrávání.
Poznámky:
1. V režimu Long VOX se nahrávání přeruší, pokud není aktivní zdroj zvuku a pokud se zvuk
obnoví, nahrávání opět začne.
2. Obecně se nahrávaný soubor uloží do kořenové složky.
3. Pokud doba nahrávání přesáhne 60 minut, časový údaj se zobrazí ve formátu hh:mm.
4. Pokud dojde v průběhu nahrávání k vybití baterie, nahrávání se přeruší a nahrávka se
uloží.LCD displej indikuje vybití baterie; vyměňte baterie a můžete pokračovat v nahrávání.
5. Do každé složky lze uložit nejvýše 99 souborů.Po naplnění složky se na displeji objeví
hlášení “Out of Amount”.
6. V případě, že je zaplněná paměť, objeví se hlášení “Out of space”.
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Hlasový režim

Zvolte Voice Mode (hlasový režim) a pro přehrávání nahraného souboru stiskněte “Play”. Stiskněte “Mode” pro volbu následujících podmenu.
Opakovani

Normal
Opakovani 1
Opakovani vsechny
Uvody

Opakovani A-B
Konec

8.1

Repeat

Normal
Repeat One
Repeat All
Introduce

A-B Replay
Exit

Repeat (opakování)

Viz 6.2

8.2

A-B Replay (A – B přehrávání)

Viz 6.4
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Telefonní Seznam

(Tato funkce je k dispozici jen u některých modelů) Tento přehrávač MP3 je možné použít
k uchování kontaktních informací, zahrnujících: Jméno, Mobil, Telefon, Email, ICQ, Fax.
K uložení kontaktů proveďte download této aplikace (Telbook.exe) a kontaktní informace upravte. Pak je importujte do přehrávače MP3.
Prohlížení souboru s Telefonními čísly
Klikněte na Mode a spustíte prohlížení souboru s telefonními čísly (Browse Tel), jednotlivými kontakty
je možné procházet pomocí tlačítek “Prev” nebo “Next”. Stisknutím tlačítka “Play” bude vybraný
kontak zobrazen, nebo opětovným stisknutím tlačítka “Mode” prohlížení kontaktů ukončíte.
Import souboru s Telefonními čísly:
Po zkopírování souboru Telbook.bin do vašeho přehrávače mp3 stiskněte “mode” k potvrzení
importu kontaktních informací.
Export souboru s Telefonními čísly:
Kontaktní informace budou exportovány stisknutím tlačítka “Mode”.
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Režim radiopřehrávače FM

V režimu FM stiskněte “Next” (další) nebo “Previous” (předchozí) pro ruční vyhledání stanic
vysílajících v pásmu FM.
Delším přidržením “Next” nebo “Previous” spustíte automatické vyhledávání.
Rezim vyhledavani
Ulozit stanici
Uroven vyhledavani
Navrat

Search Mode
Save Station
Search Level
Return
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Funkce Sys

11.1

Adresář

Zvolte “Music Directory “ (adresář hudby) pro nastavení předvoleného adresáře.Začne přehrávání z tohoto adresáře.
Zvolte “Record Directory“ (adresář nahrávek) pro nastavení předvoleného hlasového adresáře.Začne přehrávání nahraného souboru z tohoto adresáře.

11.2

Text

Zadejte jednu z možností zobrazení textu.
Poznámky:
1. Přehrávač podporuje LRC V2.0
2. Celkový objem textových dat musí být menší než 1000 bytů.

11.3

Memory Info (údaje o paměti)

Zobrazení celkové kapacity a její využité části.

11.4

Rec Filter (filtr nahrávání)

Nastavení nahrávání v režimu Long VOX v rozmezí 0 až 6. Vyšší hodnoty nastavení použijte
v hlučnějším prostředí.
Přehrávač je přednastaven na hodnotu 2. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte “Next” nebo “Previous”.

11.5

Back Light (podsvícení)

Dobu podsvícení nastavíte v rozmezí 0 až 30 sekund stisknutím “Next” nebo “Previous”. Stisknutím “Mode” čas potvrdíte.

11.6

Auto Off (automatické vypnutí)

Čas automatického vypnutí nastavíte v rozmezí 0 až 60 sekund stisknutím “Next” nebo “Previous”. Stisknutím “Mode” čas potvrdíte.
Automatické vypnutí nastavte, pokud je přehrávač zastavený (“STOP”).

11.7

Font Sets (nastavení jazyka)

Stisknutím “Next” nebo “Previous” zvolte požadovaný jazyk. Stisknutím “Mode” volbu potvrdíte.

11.8

Delete File (vymazání souboru)

Pro výběr jednoho souboru určeného k vymazání zvolte “Delete One” a stiskněte “Next” nebo
“Forward”. Pro vymazání stiskněte “Play”. Pro opuštění režimu stiskněte “Mode”.
Odstraneni souboru

Odstranit hudbu

Odstranit 1
Odstranit vsechny
Konec
Odstranit hlas.zaznam Odstranit 1
Odstranit vsechny
Konec
Konec

Delete File

Del Music

Del Record

Exit
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Delete One
Delete All
Exit
Delete One
Delete All
Exit

Pro vymazání všech složek zvolte “Delete All”. Pomocí tlačítek “Next” nebo “Previous” zvolte
“Yes” (ano) nebo “No” (ne) a potvrďte tlačítkem “Play”.
POZNÁMKA: Režim mazání pracuje v určité složce; pro výběr různých složek použijte
Adresář.

11.9

Contrast (kontrast)

Kontrast nastavíte v rozmezí hodnot 0 (nejsvětlejší) až 31 (nejtmavší) stisknutím “Next” nebo
“Previous”. Stisknutím “Mode” volbu potvrdíte.

11.10 Animation (animace)
(Pouze u vybraných modelů). Po zapnutí přehrávače zvolte typ animace.

11.11 Logo
(Pouze u vybraných modelů). Po zapnutí přehrávače zvolte typ loga.

11.12 Časovač vypnutí (Pouze u některých modelů)
Časovač vypnutí nastavte pomocí tlačítek “prev”, “next” a “Mode”.

11.13 Heslo
Upozornění: Po nastavení hesla si toto někam zapište. Ztráta hesla znamená, že nebudete moci přehrávač používat.
K ochraně uložených informací v přehrávači máte možnost jej chránit heslem. Pro nastavení
hesla použijte tlačítka (“Play”, “+” (volume), “-“ (volume), “Prev” nebo “Next”. Klikněte na “Mode“
a heslo bude potvrzeno. Heslo je možné zrušit zadáním prázdného hesla.
Poznámka: V příštím zapnutí přehrávače nebo při připojení jako úložný prostor USB budete
dotázáni na heslo.

11.14 F/W Verze
Ukázka programového vybavení.
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USB Flash Disk

Režim USB Flash Disk spustíte po připojení k USB portu počítače.(Poznámka: Nepřipojujte
k počítači, pokud probíhá přehrávání.)
Při přenášení dat se na displeji objeví hlášení “Busy”, neodpojujte přehrávač od počítače.
Po odpojení od počítače se obnoví přehrávání. Pravým tlačítkem myši vysunete přehrávač
(Poznámka: Některé PC systémy zobrazí hlášení Zařízení je vysunuto), nebo stiskněte
tlačítko Mode, pokud není nastaven režim USB Flash Disk.
Pokud připojíte přehrávač v režimu přehrávání k počítači, vypněte přehrávač a restartujte jej,
poté se obnoví režim USB Flash Disk.
Podporuje WIN98 / WIN ME / WIN 2K / WIN XP OS formát USB Flash Disk (ve WIN 2K / WIN XP
OS, podpora pouze FAT / FAT 16).
Podporuje WIN98 USB GDD BOOT. (Použijte nástroje formátování poskytované výrobcem,
přehrávač můžete formátovat jako disk systému Win98)

12

13

Zapnutí zobrazení DIY

Můžete změnit zobrazení přednastavené v přehrávači z výroby.
Zobrazení: 96 x 24 dot, 2-Color, formát Bitmap.
Název souboru: kj_pic.bmp.
Adresář: uložit kj_pic.bmp do kořenové složky
Poznámky: V případě neplatného formátu zobrazí přehrávač error (chyba)!
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Upgrade programového vybavení

Upozornění:
1. Vyjměte baterii z přehrávače
2. Nevyjímejte fyzicky přehrávač z počítače v průběhu upgradování.
3. Napájení USB nesmí být přerušeno.
4. Před započetím zálohujte všechna data.
Balíček pro upgrade může obsahovat dva soubory: $norfla$.ugr a $nanfla$.ugr, ale oba soubory
nejsou vždy potřebné.
Pokud oba soubory existují, musí být oba upgradovány. Nejdříve proveďte upgrade $norfla$.ugr,
poté $nanfla$.ugr:
1. Vyjměte baterii. Připojte přehrávač k počítači.
2. Uložte $norfla$.ugr do kořenové složky. Pravým tlačítkem myši vysuňte přehrávač (přehrávač z počítače fyzicky nevyjímejte). Nyní není přehrávač v systému počítače zobrazen.
3. LCD indikuje “Updating…”, vyčkejte, až se na displeji zobrazí “Update OK”.
4. Nyní se v systému počítače přehrávač zobrazí, kliknutím proveďte jeho volbu.
5. Počítač vyžádá formátování Flash. Klikněte “yes” a pro formátování použijte “FAT”.
6. Zkopírujte soubor $nanfla$.ugr do kořenové složky přehrávače. Pravým tlačítkem myši
vysuňte přehrávač (přehrávač z počítače fyzicky nevyjímejte). Nyní není přehrávač
v systému počítače zobrazen.
7. Displej přehrávače indikuje “Updating”, vyčkejte na hlášení “Update OK”
8. Nyní není přehrávač v systému počítače zobrazen.
9. Upgrade je nyní dokončen.
Po ukončení operace naleznete text succeed.txt, jež dokládá upgrade k poslední verzi.
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CFG soubor konfigurace

Podobně, jako Config.sys v systému MS DOS, vytvoříte pro konfiguraci přehrávače soubor
nazvaný Mudisk.cfg:
1. Vytvořte textový soubor, nazvaný mudisk.cfg
2. Zkopírujte jej do kořenové složky přehrávače
3. Restartujte přehrávač.
Obsah souboru mudisk.cfg:
RecFilename:
RecFileBuildDate:2002,04,22
RecFileBuildTime:12,00,00
MusicRepeatMode:2
RplRepeatMode:2
MusicEQMode:0
EQSet:7, 7, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8
LightTimeSet:05Parameter function description:
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•

RecFilename: Název nahrávaného souboru.Maximálně 6 znaků. Další znaky nebudou brány v potaz. Původní RecFilename je “MOD”, název nahrávaného souboru je MODXX.ACT.
RecFileBuildDate: Datum vytvoření souboru. Rok, měsíc, den.
RecFileBuildTime: Čas vytvoření souboru. Hodiny, minuty, sekundy.
MusicRepeatMode: Režim opakování přehrávání hudby.Hodnoty: 0 (normální), 1 (opakování jednoho souboru), 2 (opakování všech), 3(úvod). Předvoleno 0.
RplRepeatMode: Režim opakování pro hlasové přehrávání. Hodnoty: 0 (normální), 1 (opakování jednoho souboru), 2 (opakování všech), 3(úvod). Předvoleno 0.
MusicEQMode: Nastavení ekvalizéru pro přehrávání hudby.Hodnoty jsou 0 (NATURAL), 1
(ROCK), 2 (POP), 3 (CLASSIC),4 (SOFT), 5 (JAZZ), 6(DBB), 7 (VLASTNÍ).
EQSet: Vlastní nastavení 10 pásmového ekvalizéru v režimu EQ USER. POZNÁMKA: Při
shodném nastavení 10 pásmového ekvalizéru není režim EQ “USER” činný.

•
•
•
•
•
•
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Technické údaje
64/128/256MB
1 AAA alkalická
96*26 bodů s modrým podsvícením
85mm*32mm*21mm
90 dB
9mW 2@32Ohm
20Hz¦20KHz
8KHz
MP3 / WMA
Ag8 / 36 hod (128M)
32 Kbps – 384 Kbps

Paměť
Baterie
LCD displej
Rozměry
S/N rádio
Sluchátkový výstup
Frekvenční rozsah
Testovací frekvence nahrávání
Typ souborů
Hlasové nahrávání/Délka
Rychlost WMA

VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU
Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Výrobek odevzdat na místo určené obcí pro ukládání odpadu nebo do sběrných surovin.
8 Kbps – 448 Kbps

Rychlost MP3

Výhradní zastoupení značky ECG pro Českou republiku:
K+B Expert, s.r.o
U Expertu 91, 250 69 Klíčany
okres Praha - východ
tel. 272 122 111, 112, 116-118
fax: 272 122 119
www.kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120
© Vyrobilo ZStudio Zlín, 2004
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Kappenberger + Braun Expert, spol. s r.o. (dále jen K+B) IČO: 40613666
Sı́dlo: U expertu 91, 250 69 Klı́čany, okr. Praha - východ
zapsaná v Obchodnı́m rejstřı́ku u Městského soudu v Praze, oddı́l C, vložka 3554

Vážený zákaznı́ku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek firmy K+B, že jste tak učinil po pečlivém zváženı́, jaké
má technické parametry a pro jaký účel jej budete použı́vat. Dovolte, abychom přispěli k Vašı́ pozdějšı́
spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujı́cı́mi informacemi:
• Před prvnı́m uvedenı́m výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze
a důsledně ho dodržujte.
• Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácı́ použı́vánı́. Pro profesionálnı́ použitı́ jsou určeny
výrobky specializovaných firem.

Dalšı́ informace Vám poskytne: Infolinka K+B
Tel. 272122419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.)
Fax 272122267
E-mail: service@kbexpert.cz
Záručnı́ podmı́nky:
• K+B odpovı́dá kupujı́cı́mu za to, že prodaná věc je při převzetı́ kupujı́cı́m ve shodě s kupnı́ smlouvou,
zejména, že je bez vad.
• Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebenı́ věci způsobené jejı́m použı́vánı́m.
• Záruka se nevztahuje na vady věci, vzniklé z důvodu opotřebenı́ součástı́ věci hlavnı́, resp. jejı́ho
přı́slušenstvı́, způsobené jejich použı́vánı́m, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovacı́ šňůry,
sı́t’ové napájecı́ šňůry, konektory, zásuvky apod.
• U věcı́ prodávaných za nižšı́ cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižšı́ cena sjednána.
• Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provoznı́ch podmı́nkách,
zejména v prostředı́ prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působenı́m chemických látek, proudovým přepětı́m, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizacı́, nevhodným
umı́stěnı́m nebo jeho uloženı́m, změnou povrchové úpravy způsobené vnějšı́m vlivem nebo způsobené
živelnı́ pohromou.
• Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozenı́m, mechanickým poškozenı́m,
neodborným uvedenı́m do provozu, nesprávnou montážı́, použitı́m vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických pamět’ových a jiných médiı́, zanedbanou údržbou, nesprávným
čištěnı́m, mazánı́m, seřizovánı́m, zapojovánı́m, propojovánı́m, závadami systému, do kterého byla
věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžovánı́m výkonových parametrů apod.
• Nárok na provedenı́ záručnı́ opravy zaniká v přı́padě zjištěnı́, že věc byla opravována neautorizovaným
servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážnı́ šrouby, nebo že byly provedeny
modifikace nebo adaptace k rozšı́řenı́ funkcı́ a parametrů věci nebo jejı́ úpravy pro možnost provozu
v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
• Nárok na záručnı́ opravu věci je možno uplatnit pouze po předloženı́ záručnı́ho listu správně a úplně
vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacenı́ kupnı́ ceny věci s typovým označenı́m
výrobku, datem a mı́stem prodeje. Na kopie záručnı́ho listu a účtenky nebo na záručnı́ list či účtenku
s chybějı́cı́mi nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat
u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přı́mo u některého z autorizovaných servisů, jejichž
aktuálnı́ seznam poskytuje infolinka K+B.
• Záručnı́ doba je 24 měsı́ců. Po tuto dobu odpovı́dá prodávajı́cı́ kupujı́cı́mu, že prodaná věc je ve
shodě s kupnı́ smlouvou. Předpokládá se, že věc - zbožı́, je ve shodě s kupnı́ smlouvou, jestliže:
• souhlası́ s popisem prodávajı́cı́ho a má vlastnosti spotřebnı́ho zbožı́, které prodávajı́cı́ spotřebiteli
předvedl ve formě vzorku nebo vzoru,
• hodı́ se k účelům, ke kterým se zbožı́ tohoto druhu obvykle použı́vá,
• vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zbožı́ tohoto druhu, a které může kupujı́cı́ rozumně,
s ohledem na charakter spotřebnı́ho zbožı́, zejména k veřejnému vyjádřenı́ v reklamě nebo na
etiketách prodávajı́cı́ho, výrobce nebo jeho zástupce, o konkrétnı́ch vlastnostech zbožı́ očekávat,
O rozpor zbožı́ se smlouvou se nejedná v přı́padě, že kupujı́cı́ v okamžiku uzavřenı́ smlouvy o rozporu
věděl nebo o něm musel vědět.
• Záručnı́ doba počı́ná běžet od převzetı́ věci kupujı́cı́m nebo ode dne uvedenı́ věci do provozu, pokud
kupujı́cı́ objednal uvedenı́ do provozu nejpozději do třı́ týdnů od převzetı́ věci a řádně a včas poskytl
k provedenı́ služby potřebnou součinnost.
• Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupujı́cı́ právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a
K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujı́cı́ho
ve lhůtě dohodnuté. Nenı́-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupujı́cı́ požadovat výměnu
věci nebo týká-li se vada jen součástı́ věci, výměnu součásti. Nenı́-li takový postup možný, může
kupujı́cı́ žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

• Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která bránı́ tomu, aby věc mohla být řádně užı́vána, jako věc
bez vady, má kupujı́cı́ právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přı́slušı́
kupujı́cı́mu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupujı́cı́ nemůže pro opětovné vyskytnutı́
vady po opravě, nebo pro většı́ počet vad, věc řádně užı́vat.
• Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupujı́cı́ právo na přiměřenou slevu
z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
• Práva z odpovědnostı́ za vady, musı́ kupujı́cı́ uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatnı́ kupujı́cı́ v reklamačnı́m řı́zenı́, kde pı́semnou formou vytkne vady, které věc má,
tj. označı́ vadné vlastnosti, nebo popı́še jak se vada projevuje, věc předá k posouzenı́ a současně
sdělı́, jaký způsob odstraněnı́ vady požaduje. Kupujı́cı́ je povinen neprodleně po výskytu reklamované
vady přestat věc užı́vat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody
jejı́ho vzniku. Práva z odpovědnostı́ za vady, se může kupujı́cı́ domáhat u soudu, jen jestliže vady
vytkl, nejpozději do 6 měsı́ců od převzetı́ věci. Práva z odpovědnostı́ za vady věci, pro které platı́
záručnı́ doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záručnı́ době.
• Doba od uplatněnı́ práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupujı́cı́ po skončenı́ opravy, byl
povinen věc převzı́t, se do záručnı́ doby nepočı́tá.
• Náklady na přepravu reklamované věci z mı́sta jejı́ho provozovánı́ do mı́sta uplatněnı́ reklamace, hradı́
kupujı́cı́. Náklady záručnı́ opravy hradı́ K+B. V přı́padě zjištěnı́, že se nejedná o ”záručnı́ vadu”, hradı́
náklady spojené s reklamacı́, kupujı́cı́.
• Pokud byla prodaná věc při převzetı́ kupujı́cı́m ve shodě s kupnı́ smlouvou, poskytuje K+B bezplatný
servis v rámci zákonné záruky u vybraných výrobků uvedených značek takto:
• 24 měsı́ců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECG (BTV)
• 12 měsı́ců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECG (VIDEO, mikrovlnné trouby)
• 12 měsı́ců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KENDO (BTV, VIDEO)
• 24 měsı́ců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORION (celý sortiment)
Právnı́ situace touto listinou nepředvı́dané budou řešeny v souladu s platnou právnı́ úpravou.

Kupujı́cı́ prohlašuje, že kupnı́ smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl,
vyzkoušel jejı́ funkčnost, seznámil se s jejı́ obsluhou, uvedenı́m do provozu a záručnı́mi podmı́nkami, a
že prodaná věc je při převzetı́ ve shodě s kupnı́ smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujı́cı́ho:

......................................

Upozorněnı́ pro prodejce:
Pro přı́padné uplatněnı́ reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejnı́ záruka) požaduje firma K+B kompletnı́ nepoužı́vaný výrobek v originálnı́m nepoškozeném obalu, řádně vyplněný
reklamačnı́ protokol, kopii dokladu prokazujı́cı́ho převzetı́ výrobku prodejcem a tento záručnı́ list. Předprodejnı́ záručnı́ doba na tento výrobek je jeden rok od nabytı́ výrobku prodejcem od dodavatele. K+B
přebı́rá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu
za podmı́nek uvedených na tomto záručnı́m listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli
v době trvánı́ předprodejnı́ záruky.

