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VÝSTRAHA 
Neotvárajte – riziko elektrického šoku 

 
VÝSTRAHA: Pre zníženie rizika elektrického 
šoku neodstraňujte kryt zariadenia. Zariadenie 
neobsahuje nijaké súčasti opraviteľné 
používateľom. Opravy zverte miestnemu 
autorizovanému American Audio dodávateľovi. 
 

Blesk v rovnostrannom trojuholníku má 
užívateľa upozorniť na neizolované 
„nebezpečné napätie“ v puzdre produktu, 
ktoré môže byť dostatočne vysoké, aby 
spôsobilo nebezpečenstvo elektrického 
šoku. 

 
 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku 
má upozorniť užívateľa na dôležité 
údržbové (servisné) a prevádzkové 
inštrukcie v literatúre dodávanej s CD 
prehrávačom. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE LEN
PRE U.S.A. A KANADSKÝ MODEL 
 
POZNÁMKA: 
Tento CD prehrávač používa polovodičový laser. 
Odporúčame ho používať v miestnosti s teplotou 
41° F – 95° F / 5° C – 35° C 
 
VAROVANIE: 
Pre zníženie rizika požiaru alebo elektrického šoku, 
nevystavujte tento CD prehrávač vode alebo 
vlhkosti. 
 
VÝSTRAHA: 
1. S napájacou šnúrou manipulujte opatrne. 
Nepoškodzujte 
a nedeformujte ju, mohli by ste tým spôsobiť riziko 
požiaru alebo 
elektrického šoku pri používaní jednotky. Keď 
vyťahujete zástrčku 
zo zásuvky, ťahajte za zástrčku, nie za napájaciu 
šnúru. 
 
2. Pre zabránenie vzniku požiaru alebo elektrického 
šoku neotvárajte vrchný kryt počas prevádzky 
jednotky. Ak máte s jednotkou problémy, zavolajte 
miestneho American Audio® technika. 
 
3. Neklaďte kovové predmety na prehrávač, ani doňho 
nelejte vodu. Môžete spôsobiť požiar, elektrický šok, 
alebo poruchu prístroja. 
 

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VÝSTRAHA 
Pre zabránenie vzniku elektrického šoku 
nepoužívajte túto (polarizovanú) šnúru 
s predlžovačkou, akoukoľvek objímkou alebo inou 
zástrčkou, ak nemôžete lopatky opatrne zasunúť 
na ich miesto. 
 
VÝSTRAHA: 
Použitím iných ovládacích prvkov alebo iných 
nastavení ako sú uvádzané v tejto príručke 
môžete spôsobiť vystavenie osôb nebezpečnému 
žiareniu. 
 
Prehrávač CD diskov nesmie byť nastavovaný 
alebo opravovaný nikým okrem kvalifikovaného 
opravára. 
 

POZNÁMKA: 
Táto jednotka môže rušiť príjem rádiových 
a televíznych vĺn. 
 
Pozorne si prosím prečítajte a úplne porozumejte 
všetkým pokynom v tejto príručke pred tým, ako 
sa pokúsite jednotku používať. Tieto pokyny 
obsahujú dôležité bezpečnostné informácie 
týkajúce sa používania a údržby tejto jednotky. 
Dbajte o dodržanie pokynov na všetkých 
varovných symboloch a nálepkách v tejto príručke 
ako aj na zariadení. Prosím ponechajte si 
príručku pre budúce použitie. 
 
VÝSTRAHA: Pre zabránenie vzniku elektrického 
šoku nepoužívajte túto (polarizovanú) šnúru 
s predlžovačkou, akoukoľvek nesprávnou 
objímkou alebo inou nevhodnou zástrčkou, ak 
nemôžete široké lopatky opatrne zasunúť do 
správnych širokých štrbín. 
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Elektrické bezpečnostné opatrenia

Blesk v rovnostrannom trojuholníku má užívateľa 
upozorniť na neizolované „nebezpečné napätie“ 
v puzdre produktu, ktoré môže byť dostatočne 
vysoké, aby spôsobilo nebezpečenstvo 

l kt i kéh š k ôb

Upozornenie: Pre zníženie nebezpečenstva elektrického šoku 
neodstraňujte kryt (alebo zadnú stranu). Vo vnútri sa 
nenachádzajú nijaké užívateľom udržiavateľné časti. Odvolajte 
sa na autorizovaného American Audio ® udržiavacieho 
technika.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má 
upozorniť užívateľa na dôležité údržbové 
(servisné) a prevádzkové inštrukcie 
v literatúre dodávanej so spotrebičom. 

PREČÍTAJTE SI INŠTRUKCIE – Všetky 
bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie si pozorne 
prečítajte predtým ako začnete produkt používať. 
PONECHAJTE SI INŠTRUKCIE – Všetky 
bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie si ponechajte 
pre budúce použitie. 
BERTE OHĽAD NA BEZPEČNOSTNÉ 
UPOZORNENIA – Všetky bezpečnostné upozornenia 
na produkte a v návode na použitie musia byť 
dodržané. 
RIAĎTE SA INŠTRUKCIAMI - Všetky bezpečnostné a 
prevádzkové inštrukcie musia byť dodržané. 
ČISTENIE – Puzdro môže byť čistené len leštiacou 
handričkou, alebo mäkkou a suchou handričkou. 
Nikdy ho nečistite voskom na nábytok, benzínom, 
insekticídom alebo inými prchavými kvapalinami, lebo 
by puzdro mohlo skorodovať. 
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA – Nepoužívajte prídavné 
zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, lebo 
by mohli spôsobiť nebezpečenstvo. 
VODA A VLHKOSŤ – Nepoužívajte tento produkt 
blízko vody - napríklad blízko vane, umývadla, 
kuchynského drezu, alebo práčky; vo vlhkej pivnici, 
blízko bazéna a podobne. 
NÁBYTOK – Nestavajte tento produkt na nestabilný 
vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stôl. Produkt 
môže padnúť a vážne zraniť dieťa alebo dospelú 
osobu, a spôsobiť vážne poškodenie produktu. 
Používajte len na vozíkoch, stojanoch, trojnožkách 
a stoloch odporúčaných výrobcom, alebo dodávaných 
s produktom. Akákoľvek inštalácia musí byť plnená 
podľa inštrukcií výrobcu, za použitia montážnych 
nástrojov odporúčaných výrobcom. 
VOZÍK – Produkt s vozíkom musí byť premiestňovaný 
opatrne. Rýchle zastavenia, neprimeraná sila 
a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíku 
s produktom. 

UZEMNENIE A POLARIZÁCIA 
• Ak je tento produkt opatrený zástrčkou 

pre striedavý prúd (zástrčka má jednu 
lopatku širšiu ako druhú), hodí sa do 
zásuvky len jednou stranou. Toto je 
bezpečnostné opatrenie. Ak sa Vám 
nepodarí úplne vsunúť zástrčku do 
zásuvky, skúste ju obrátiť. Ak sa Vám 
napriek tomu nedarí zástrčku vsunúť, 
kontaktujte Vášho elektrikára, aby 
vymenil zastaranú zásuvku. 
Neprekonávajte bezpečnostné 
opatrenie nasilu. 

• Ak je tento produkt opatrený troj - 
drôtovou uzemňujúcou zástrčkou, bude 
sa hodiť len do troj - drôtovej 
uzemňujúcej zásuvky. Ak sa Vám 
nedarí zasunúť zástrčku do zásuvky, 
kontaktujte Vášho elektrikára, aby 
vymenil Vašu zastaranú zástrčku. 
Neprekonávajte bezpečnostné 
opatrenie nasilu. 

OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA – Napájacie káble by 
mali byť uložené tak, aby sa na ne nestúpalo, a aby neboli 
stláčané objektmi na ne položenými, hlavne tam, kde káble 
vychádzajú z produktu a tam, kde vchádzajú do zásuvky. 
UZEMNENIE VONKAJŠEJ ANTÉNY – Ak je vonkajšia 
anténa alebo káblový systém sú pripojené k produktu, uistite 
sa, že sú uzemnené, aby ste spotrebič ochránili pred 
kolísaním prúdu alebo nahromadenou statickou elektrinou. 
Článok 810 Národného Elektrického Kódu, ANSI/NFPA 70, 
obsahuje informácie týkajúce sa správneho uzemnenia 
stožiaru a podpornej konštrukcie, uzemnenia drôtu 
vchádzajúceho do anténovej vybíjacej jednotky, veľkostí 
bleskozvodov, umiestnenia anténovej vybíjacej jednotky, 
zapojenia na bleskozvod, a požiadavky uzemňovacej 
elektródy. Viď obrázok A. 
BLESKY – Pre ďalšiu ochranu tohto produktu pri búrke a pri 
dlhšom nepoužívaní vypojte anténu a káblový systém, aby 
ste produkt ochránili pred poškodením z bleskov a 
kolísajúceho prúdu. 
DRÔTY VYSOKÉHO NAPÄTIA – Vonkajší anténový systém 
by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemných stĺpov 
vysokého napätia, alebo iného elektrického alebo iného 
vedenia, do ktorého by mohla anténa spadnúť. Pri montáži 
antény venujte extrémnu pozornosť tomu, aby sa anténa 
nedotkla podobného vedenia, lebo kontakt s ním môže mať 
smrteľné následky. 
PREŤAŽENIE –Nepreťažujte zásuvky v stenách, ani 
predlžovačky, lebo by to mohlo viesť k elektrickému šoku 
alebo požiaru. 

KONTAKT S PREDMETMI A KVAPALINAMI – Nikdy nevkladajte 
akékoľvek predmety do tohto produktu cez diery, alebo štrbiny, 
lebo by sa mohli dotknúť častí s nebezpečným napätím a mohli 
by spôsobiť elektrický šok alebo požiar. Nikdy nelejte nijaké 
kvapaliny na produkt. 
ÚDRŽBA – Nesnažte sa opravovať tento produkt sami, lebo 
otváranie alebo odstránenie krytov by Vás mohlo vystaviť 
nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Pri údržbe 
sa odvolajte na údržbového kvalifikovaného technika. 
POŠKODENIE VYŽADUJÚCE ÚDRŽBU – Odpojte produkt od 
elektrickej siete a obráťte sa na kvalifikovaného údržbového 
technika za nasledujúcich podmienok: 

• Ak je napájacia zásuvka alebo napájací 
kábel poškodený. 

• Ak bola do produktu naliata kvapalina 
alebo do neho vpadli nejaké objekty. 

• Ak bol produkt vystavený vode alebo 
dažďu. 

• Ak produkt nepracuje podľa ďalej 
uvedených prevádzkových inštrukcií. 
Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré 
sú pokryté v návode obsahujúcom 
prevádzkové inštrukcie. Nesprávne 
nastavenie ostatných ovládacích prvkov 
môže mať za následok potrebu vykonať 
ďalšie opravné práce vykonávané 
údržbovým technikom pre uvedenie 
produktu do pôvodného stavu. 

• Ak bol produkt akokoľvek poškodený alebo 
spadol. 

• Ak produkt prejavuje zreteľne viditeľné 
zmeny výkonu – toto indikuje dôvod pre 
údržbu. 

NÁHRADNÉ ČASTI – Keď sú potrebné náhradné časti, uistite sa, 
že údržbový technik použil časti uvádzané výrobcom, alebo že 
majú rovnaké charakteristiky ako originálne časti. Nesprávne 
náhrady môžu mať za následok požiar, elektrický šok, alebo iné 
nebezpečenstvá. 
KONTROLA BEZPEČNOSTI – Po akejkoľvek oprave alebo 
údržbe požiadajte údržbového technika, aby uskutočnil kontrolu 
bezpečnosti produktu, a zistil, či je produkt schopný bezpečnej 
prevádzky. 
MONTOVANIE NA STROP ALEBO STENU – Tento produkt 
nesmie byť montovaný na strop alebo steny. 
TEPLO – Tento produkt by mal byť umiestnený mimo objektov 
vyžarujúcich teplo, ako napríklad radiátory, pece, alebo 
zosilňovače. 

VETRANIE – Štrbiny a otvory v puzdre sú 
určené na vetranie, ktoré zaisťuje 
bezpečnú prevádzku produktu, a ochraňuje 
ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť 
zakryté alebo zablokované. Nikdy nesmú 
byť zablokované uložením produktu na 
pohovku, posteľ, koberček, alebo podobný 
povrch. Tento produkt nesmie byť 
umiestnený do pevnej inštalácie ako 
napríklad polica na knihy alebo konzola, 
pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné 
vetranie, alebo tak neprikazovali inštrukcie 
výrobcu. 
UMIESTNENIE - Produkt musí byť 
umiestnený na stabilnom mieste. 
ČAS NEPOUŽÍVANIA – Napájacia šnúra 
musí byť vytiahnutá zo zásuvky, keď je 
spotrebič dlhší čas nepoužívaný.  

DRÔT  VCHÁDZAJÚCI 
DO ANTÉNY

SVORKA 

UZEMŇOVACIE BLESKOZVODY 
(NEC SEKCIA 810-21) 

SYSTÉM ELEKTRICKÝCH 
UZEMŇOVACÍCH ELEKTRÓD (NEC 
ČASŤ 250, ČASŤ H) 

SVORKY

VYBÝJACIA JEDNOTKA 
ANTÉNY (NEC SEKCIA 810-20) 

ZARIADENIE 
ELEKTRICKEJ ÚDRŽBY 

Obrázok A
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Bezpečnostné pokyny 

Sériové a modelové číslo tejto jednotky 
je umiestnené na zadnom paneli. Prosím 
zapíšte si sem tieto čísla pre budúce 
použitie. 
 
Modelové č 
Sériové č 
 
Poznámky o nákupe: 
Dátum zakúpenia 
Meno dodávateľa 
Adresa dodávateľa 
 
 
Telefónne číslo dodávateľa 

1. Prečítajte si pokyny – prečítajte si všetky 
bezpečnostné a prevádzkové pokyny pred tým, 
ako budete CD prehrávač používať. Uschovajte si 
bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre budúce 
použitie. 
 
2. Venujte pozornosť upozorneniam – 
Dodržiavajte všetky varovania na CD prehrávači 
a v tejto príručke. 
 
3. Voda a vlhkosť – Prehrávač by nemal byť 
používaný v blízkosti vody – napríklad blízko 
vane, kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici alebo 
v blízkosti bazéna a podobne. 
 
4. Vetranie – CD prehrávač musí byť umiestnený 
tak, aby sa mohol za každých okolností dobre 
vetrať. Napríklad, nemal by byť používaný na 
posteli, pohovke, koberčeku alebo podobnom 
povrchu, ktorý by mohol zablokovať vetracie 
otvory. Tiež by nemal byť umiestnený ako 
vstavaný spotrebič, napríklad do skrinky, kde by 
mohlo byť vetranie obmedzené. 
 
5. Teplo – CD prehrávač by mal byť umiestnený 
mimo akýchkoľvek zdrojov tepla, ako je napríklad 
radiátor, krb, pec alebo iné spotrebiče (vrátane 
zosilňovačov). 
 
6. Elektrické zdroje – CD prehrávač by mal byť 
zapojený len do zásuvky správneho typu – t.j. 
takého, aký je určený v tejto príručke, alebo 
vyznačený na CD prehrávači. 
 
7. Opravy – Používateľ by sa nemal pokúšať 
o akékoľvek opravy CD prehrávača, ak nie je inak 
určené v používateľskej príručke. Všetky ostatné 
opravy smie vykonávať len kvalifikovaný opravár. 
Prehrávač by mal byť opravený, ak: 
 
A. Napájacia šnúra alebo zástrčka bola 
poškodená. 
B. Predmety padli do prehrávača, alebo bola na 
prehrávač vyliata kvapalina. 
C. CD prehrávač bol vystavený dažďu alebo vode. 
D. CD prehrávač nie je schopný normálnej 
prevádzky, alebo vykazuje výraznú zmenu vo 
výkone. 
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Každý SDJ-1TM bol dôkladne testovaný a bol odoslaný v perfektnom stave pre používanie. Dôkladne 
skontrolujte kartón, v ktorom je prehrávač zabalený, a uistite sa, že nebol poškodený počas doručovania. Ak je 
kartón poškodený, dôkladne skontrolujte Váš SD prehrávač a uistite sa, že nie sú poškodené, a že všetko 
príslušenstvo potrebné na prevádzku SD prehrávača boli doručené nepoškodené. V prípade, že nájdete 
poškodenie, alebo niektoré časti chýbajú, kontaktujte prosím našu bezplatnú zákaznícku linku pre ďalšie 
informácie. Prosím nevracajte SD prehrávač Vášmu dodávateľovi pred tým ako nás kontaktujete. 

Prosím uistite sa, že všetky zapojenia vykonáte pred tým, ako SD prehrávač zapojíte do elektrickej 
zásuvky. Všetky zoslabovače a nastavenia hlasitosti by mali byť nastavené na ich minimálne hodnoty 
pred tým, ako SD prehrávač zapnete, Ak bol SD prehrávač vystavený výrazným zmenám teploty, ako 
napríklad po prevoze, nezapínajte ho hneď. Kondenzovaná voda by mohla váš prehrávač poškodiť. 
Nechajte ho vypnutý, až pokiaľ nedosiahne izbovú teplotu. 
 
Podmienky prevádzky: 

• Keď tento SD prehrávač montujete, ubezpečte sa, že nebol ani nebude vystavený extrémne 
vysokým teplotám, vlhkosti alebo prachu! 

• Nepoužívajte SD prehrávač v extrémne horúcich (viac ako 30°C/100°F) alebo extrémne 
studených (5°C/40°C) podmienkach. 

• Udržiavajte jednotku mimo priameho slnečného žiarenia a vykurovacích telies. 
• Používajte SD prehrávač len vtedy, keď ste úplne pochopili jeho funkcie. Nedovoľte, aby 

prehrávač obsluhovala nekvalifikovaná osoba. Väčšina nehôd a porúch je následkom 
nesprávneho použitia. 

Opatrenia pri počiatočnom nastavovaní

Úvod: 

Ďakujeme Vám, a blahoželáme k zakúpeniu SD prehrávača SDJ-1TM  od firmy American Audio® Tento SD prehrávač je 
predstaviteľom pokračujúceho predsavzatia firmy American Audio robiť čo najlepšie a najkvalitnejšie audio produkty za čo 
najvýhodnejšiu cenu. Prosím prečítajte si tento manuál a úplne ho pochopte, pred tým ako sa pokúsite o použitie Vášho 
nového SD prehrávača. Tento návod obsahuje dôležité informácie týkajúce sa správneho a bezpečného použitia Vášho 
nového SD prehrávača. 

Zákaznícka podpora: 
American Audio® poskytuje bezplatnú zákaznícku linku pre poskytovanie pomoci pri nastavení a pre odpovede na akékoľvek 
otázky o problémoch, na ktoré ste mohli naraziť pri začiatočnom nastavovaní alebo používaní. Taktiež môžete navštíviť 
stránku www.AmericanAudio.us pre akékoľvek pripomienky a komentáre. Úradné hodiny sú od Pondelka do Piatka od 9:00 
do 17:30 Štandardného Pacifického Času. 
 Telefón: (800) 322-6337 
 Fax:       (323) 582-2941 
 E-mail:   support@americanaudio.us
Pre zakúpenie súčastí on-line navštívte http://parts.americandj.com 
Varovanie! Tento SD prehrávač neobsahuje žiadne časti uspôsobené na opravu užívateľom. Nepokúšajte sa o žiadne 
opravy bez toho, aby ste o to boli požiadaný autorizovaným American Audio technikom. Ak tak urobíte, ukončíte tak platnosť  
záruky na Váš výrobok. 
Ak náhodou Váš SD prehrávač potrebuje údržbu, kontaktujte prosím American Audio®. 
 
Ak je to možné, nezahadzujte kartón, v ktorom bol prehrávač prepravovaný do smetí, ale recyklujte ho. 

      Úvod 

Rozbaľovanie 
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• Prehľadávanie priečinkov 
• Rozšírené vyhľadávanie skladieb 
• Zoznamy Mp3 skladieb 
• ID3 Tagy 
• Veľký jasný digitálny displej 
• Ovládač zoslabovača „Q“ Start (a) 
• Ohýbanie výšky tónu pomocou 

kolesa ohýbania +/-100% 
• Prehrávanie dema 
• Automatické BPM 

• Music Master tempo 
• Automatický kľúčový bod 
• Úsekové vyhľadávanie za 1/75 sekundy 
• Kľúčový bod v reálnom čase („kľúčový bod vo vzduchu“) 
• Neobmedzená ochrana pred preskakovaním 
• Zobrazenie výšky tónu 
• Zámok vyhľadávania 
• Hladká slučka (neprerušené prehrávanie slučky) 
• Voliteľné jednotlivé alebo nepretržité prehrávanie 
• Nastaviteľné zmeny výšky tónu: +/-4%, +/-8% alebo +/-15% 
• Okamžitý štart za 10ms (zvuk sa začne prehrávať hneď po tom, 

ako je stlačené tlačidlo PLAY). 

Hlavné funkcie 

(a) Ovládanie zoslabovača „Q“ Start: Táto funkcia sa používa v kombinácii s väčšinou audio mixérov American Audio® 
a American DJ®, ktoré tiež podporujú funkciu „Ovládanie Q Start“. Pre najlepšie výsledky túto funkciu používajte s dvoma SDJ-
1TM prehrávačmi. Zapojte Váš SDJ-1TM tak, ako je uvedené v tejto príručke. Po pripojení Vaše prehrávače zapnite. Pohybom 
regulátora intenzity na mixéri zľava doprava môžete zapnúť alebo vypnúť prehrávanie. Napríklad, keď používate dva SDJ-1 
prehrávače a mixér zoslabovača „Q“ Start, ak je regulátor intenzity úplne vľavo (prehrávač číslo jeden prehráva, prehrávač číslo 
dva je v režime pauza, alebo v režime kľúčového bodu), a pohnete regulátor aspoň 20% doprava, prehrávač číslo dva začne 
prehrávať a prehrávač číslo jeden sa vráti do režimu kľúčového bodu. Keď je regulátor napravo, a posuniete ho 20% doľava, 
prehrávač číslo jeden začne prehrávať a prehrávač číslo dva sa vráti do jeho kľúčového bodu. S pomocou tejto funkcie môžete 
vytvoriť veľkolepé efekty podobné scratchovaniu. Po nastavení kľúčových bodov na oboch stranách prehrávača môžete rýchlo 
zvoliť rôzne skladby a slučky pohybovaním regulátora na prehrávači vpred a vzad. Nové kľúčové body môžete jednoducho 
zvoliť na SDJ-1 prehrávači (pozrite nastavovanie kľúčových bodov na strane 16). Ovládanie „Q“ Start je ľahko použiteľné a keď 
sa naučíte túto funkciu používať, budete schopní vytvoriť úžasné efekty. 
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1. Kontrola obsahu 
Uistite sa, že Váš CK 1000Mp3 bol dodaný spolu: 
1) SDJ-1TM Ovládač   2) Užívateľská príručka (tento návod) 
3) Dve (2) „Q-Start“ 1/8“ mini zástrčky 4) Dve (2) súpravy stereo RCA káblov 
5) Karta záruky 
 
2. Inštalácia jednotiek 
1) Umiestnite Vašu jednotku na plochý povrch alebo do bezpečne umiestneného rámu 
2) Uistite sa, že je prehrávač umiestnený v dobre vetranom prostredí, kde nebude vystavený 
priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, alebo vysokej vlhkosti. 
3) Pokúste sa jednotku umiestniť čo najďalej od televízorov alebo rádiových prehrávačov, lebo 
jednotka môže spôsobiť vlnové rušenie.  
 
3. Zapojenia 
1) Uistite sa, že napájaciu elektrickú šnúru zapájate ako poslednú, inak by ste mohli jednotku 
poškodiť. 
2) Audio zapojenia: Pre zapojenie SDJ-1TM výstupov do vstupov mixéra použite priložené RCA 
káble. Nikdy nezapájajte výstupy tohto prehrávača do „phono“ vstupov mixéra. 
3) Zapojenie ovládacích zástrčiek: Pre zapojenie Vášho SDJ-1TM do zapojenia pomocou mini 
zástrčiek (A alebo B) alebo do kompatibilného American Audio alebo American DJ „Fader Q 
Start“ mixéra použite priložené 1/8“ mini zástrčky. 
 
VÝSTRAHA: 

• Uistite sa, že používate priložené 1/8“ ovládacie káble. Použitím akýchkoľvek 
iných káblov by ste mohli jednotku poškodiť. 

• Aby ste zabránili vážnemu poškodeniu jednotky, uistite sa, že jednotka je vypnutá 
vždy, keď ju zapájate. 

Počiatočné nastavenie 

Veľmi dôležité informácie o SD kartách: Keď používate Vašu SD kartu ako audio zdroj s SD 
prehrávačmi American Audio: 

• Uistite sa, že na Vašej SD karte sú len Mp3 súbory. 
• Nenechávajte na SD karte nijaké iné súbory; nijaké WAV súbory, fotky, atď... 
• SD prehrávače American Audio sú kompatibilné len s kartami do veľkosti 4GB. 
• SD prehrávače American Audio nie sú kompatibilné s SD HC kartami (kartami s vysokou 

kapacitou). 
 
Poznámka: 
Pri používaní Mp3 súborov vyššej kvality (viac ako 128kbps) odporúčame „vysokorýchlostné“ SD 
karty. Použitím týchto kariet zaručíte najvyšší možný výkon pri používaní SD prehrávača American 
Audio. 

Dôležité informácie o SD kartách 
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Všeobecné funkcie a ovládacie prvky 

Obrázok 1 

Obrázok 2 
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A. SD Prehrávač (obrázok 1) 
1. Tlačidlo režimu vyhľadávania – Stláčaním tohto tlačidla môžete prepínať medzi rýchlym 
vyhľadávaním (LED svieti) a pomalým vyhľadávaním (LED nesvieti). Rýchle vyhľadávanie sa 
automaticky vypne, ak nepoužívate koleso ohýbania (20) viac ako 15 sekúnd. 
 
- Keď ste v PLAY režime, môžete použiť koleso ohýbania (20) pre rýchle vyhľadávanie smerom 
vpred alebo vzad cez práve prehrávanú skladbu. Ak ste v režime PLAY a režim vyhľadávania nie 
je aktivovaný, koleso ohýbania sa bude správať ako ohýbač výšky tónu. 
 
- Keď ste v režime PAUSE, môžete použiť koleso ohýbania (20) pre vyhľadávanie smerom vpred 
alebo vzad cez práve pozastavenú skladbu. Ak je tlačidlo vyhľadávania aktivované, môžete rýchlo 
prechádzať cez túto skladbu, ak nie je tlačidlo aktivované, môžete prechádzať pomaly alebo úsek 
po úseku. 
2. SGL/CTN – Táto funkcia Vám umožní vybrať si medzi prehrávaním jednotlivých skladieb 
a nepretržitom prehrávaní skladieb (všetky skladby za sebou). Táto funkcia tiež funguje v režime 
FLIP FLOP. Pozrite stranu 20 pre FLIP FLOP. Podržte toto tlačidlo 1 sekundu pre zapnutie alebo 
vypnutie funkcie kľúčového bodu. Pozrite stranu 15 pre automatický kľúčový bod. 
3. LCD Displej – Tento vysoko kvalitný LCD displej zobrazuje všetky funkcie, ktoré sú 
momentálne zapnuté. Ikony displeja sú popísané na strane 13. 
4. Funkcia zamknutia tempa – Toto tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje funkciu zamknutia tempa. 
Táto funkcia Vám umožní používať posúvač výšky tónu (5) pre zrýchlenie alebo spomalenie 
rýchlosti prehrávania bez toho, aby ste akokoľvek ovplyvnili výšku tónov skladby. Keď táto funkcia 
nie je aktivovaná, ovplyvňovaná bude pôvodná výška tónu skladby, čo vám umožní „chipmunk“ 
efekt, keď budete skladbu prehrávať rýchlo, alebo efekt „James Earl Jones“ keď ju spomalíte. 

 

 

 

 

http://www.americanaudio.us/


 

5. Posúvač výšky tónu – Tento posúvač sa používa na nastavenie stupňa výšky tónu 
prehrávania. Posúvač je nastavený zotrvá nastavený až pokiaľ nie je posúvač nastavený inak 
alebo nie je funkcia výšky tónu vypnutá. Toto nastavenie sa dá vykonať s SD kartou, alebo aj bez 
nej. Nastavenie výšky tónu zotrvá vo svojej hodnote aj pokiaľ bola SD karta odstránená a bude 
ovplyvňovať aj prehrávanie ďalších SD kariet vložených do jednotky. Napríklad, ak nastavíte 
výšku +2% na jednej SD karte, odstránite ju a vložíte inú, táto karta bude mať tiež výšku +2%. 
Veľkosť zmeny výšky tónu použitej na SD kartu sa zobrazí na LCD (3). 
6. Sloty na SD kary – Toto sú SD sloty, do ktorých môžete vložiť Vaše SD karty, jednu do 
každého slotu. Sloty nie sú schopné čítať karty väčšie ako 4GB. Neprečítajú ani SDHC kartu, 
musí to byť štandardná SD karta. Sloty prečítajú len súbory vo formáte Mp3. Prosím pozrite stranu 
8 pre detailnejšie informácie o SD kartách. 
7. Tlačidlo výberu SD karty – Toto tlačidlo Vám umožní výber medzi SD kartami v slotoch 1 a 2. 
Toto Vám umožní vybrať, ktorá karta bude prehrávaná na ktorej strane. LED budú zobrazovať, 
ktorý slot je aktívny. Červená LED znamená slot 1, zelená LED znamená slot 2. 
8. Tlačidlo času – Tlačidlo TIME prepne čas zobrazovaný na časovom meradle medzi hodnotami 
uplynulého prehrávacieho času a zostávajúceho času prehrávanie skladby. Toto tlačidlo Vám tiež 
umožní vstup do menu predvolieb. Pre menu predvolieb pozrite stranu 20. 
9. Tlačidlo TAP/BPM – Toto tlačidlo sa používa na manuálne nastavenie BPM (Údery za minútu) 
skladby. V niektorých prípadoch nemusí vstavaný merač BPM fungovať tak, ako by mal. Toto 
tlačidlo Vám umožní vypnúť vstavaný nastavovač BPM a manuálne nastaviť BPM skladby. Pre 
manuálne nastavenie BPM; niekoľkokrát stlačte toto tlačidlo v rytme nízkych tónov hudby, 
jednotka automaticky prepočíta Vaše stláčanie na BPM skladby. BPM sa zobrazí na LCD (3). Pre 
návrat na automatický nastavovač BPM, stlačte a podržte toto tlačidlo aspoň dve sekundy 
a potom ho uvoľnite. 
10. Otočný gombík prehľadávania skladby/priečinku – Otáčaním tohto gombíka môžete 
prehľadávať buď priečinky alebo skladby. Na LCD bude zobrazená skladba a priečinok. Otáčajte 
gombíkom pre prehľadávanie skladieb alebo priečinkov smerom vpred alebo vzad. Stlačením 
tohto gombíka vyvoláte menu skladby, teda napr. interpreta, názov skladby, žáner a prenosovú 
rýchlosť. 
11. Tlačidlo priečinka – Tlačidlo priečinka má dve funkcie. Používa sa na prepínanie funkcie 
otočného gombíka prehľadávania skladby/priečinku (10) medzi prehľadávaním skladby 
a priečinku. Keď ste v režime prehľadávania priečinkov, bude svietiť LED priečinku. Toto tlačidlo 
sa tiež používa pre nahrávanie zvolenej hudby do pamäte pre prehrávanie dema. Pre prehrávanie 
dema pozrite strany 20 a 22. 
12.  Tlačidlá dnu, von a tlačidlo opakovania slučky – 
Tlačidlo dnu - „Kľúčový bod vo vzduchu“ – Táto funkcia Vám umožňuje nastaviť kľúčový bod 
(pozrite kľúčový bod na strane 16) bez prerušenia hudby („vo vzduchu“). Toto tlačidlo tiež 
nastavuje počiatočný bod hladkej slučky (pozrite hladkú slučku na strane 17). 
Tlačidlo von - Toto tlačidlo sa používa na nastavenie konečného bodu slučky. Slučka je spustená 
pomocou tlačidla „Dnu“ a stlačením tlačidla „Von“ nastavíte konečný bod slučky. Slučka sa bude 
prehrávať až pokiaľ znovu nestlačíte tlačidlo „Von“. 
Tlačidlo opakovania slučky - Ak bola vytvorená hladká slučka (pozrite nastavovanie  hladkej 
slučky na strane 17), ale SD prehrávač nie je aktívny v režime hladkej slučky (slučka nie je 
prehrávaná), stlačením tlačidla na opakovanie slučky ihneď aktivujete režim hladkej slučky. Pre 
východ zo slučky, stlačte tlačidlo „Von“. Slučka a opakovanie slučky sa zobrazí na LCD displeji (3) 
keď je funkcia opakovania slučky k dispozícii. 
13. Hlavný vypínač – Stlačte a podržte toto tlačidlo aspoň a 2 sekundy pre zapnutie alebo 
vypnutie jednotky. 

Všeobecné funkcie a ovládacie prvky (pokračovanie) 
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14. Nastavenie veľkosti dielikov posunu výšky tónu – Toto tlačidlo aktivuje posúvač výšky tónu (5). 
Pre aktivovanie posúvača výšky tónu (5) toto tlačidlo stlačte a podržte aspoň 2 sekundy. Keď je 
posúvač výšky tónu (5) aktivovaný, môžete toto tlačidlo použiť na nastavenie veľkosti dielikov posunu 
na 4%, 8% alebo 16%. Pre viac informácii pozrite stranu 24. 
15. Tlačidlá ohýbania tónu – 
(-) Tlačidlo ohýbania tónu – (-) tlačidlo ohýbania tónu vytvorí chvíľkové „spomalenie“ do BPM (úderov 
za minútu) práve prehrávaného disku počas prehrávania. Toto Vám umožňuje zosúladiť údery medzi 
dvoma prehrávačmi alebo inými zdrojmi hudby. Pamätajte na to, že toto je chvíľková funkcia. Keď 
zložíte z tlačidla prst, BPM sa automaticky vrátia na normálnu hodnotu. Podržaním tohto tlačidla znížite 
výšku tónu na hodnotu nastavenú nastavovačom veľkosti dielikov posunu výšky tónu (14). Používajte 
túto funkciu a spomalenie na tempo iného prehrávača. Používajte túto funkciu pre spomalenie na tempo 
iného zdroja hudby. Táto funkcia je len chvíľková, pre presnejšie nastavenie použite posúvač výšky tónu 
(5), aby ste BPM zosúladili s iným prehrávajúcim zdrojom hudby. 
(+) Tlačidlo ohýbania tónu – (+) tlačidlo ohýbania tónu vytvorí chvíľkové „zrýchlenie“ BPM (úderov za 
minútu) práve prehrávaného disku počas prehrávania. Toto Vám umožňuje zosúladiť údery medzi 
dvoma prehrávačmi alebo inými zdrojmi hudby. Pamätajte na to, že toto je chvíľková funkcia. Keď 
zložíte z tlačidla prst, BPM sa automaticky vrátia na normálnu hodnotu. Podržaním tohto tlačidla zvýšite 
výšku tónu na hodnotu nastavenú nastavovačom veľkosti dielikov posunu výšky tónu (14). 
16. Tlačidlo rozšíreného vyhľadávania skladby – Kedykoľvek keď ste v režime prehrávania alebo 
pauzy, môžete toto tlačidlo použiť pre vyhľadanie ďalšej skladby, ktorú chcete prehrávať. Keď toto 
tlačidlo stlačíte, vstúpite do režimu rozšíreného vyhľadávania, ukazovatele skladby budú blikať. Na 
výber ďalšej skladby, ktorú chcete prehrať môžete použiť otočný gombík skladby/priečinku (10). Keď ste 
našli požadovanú skladbu, stlačte otočný gombík skladby/priečinku (10). Na displeji sa zobrazí 
„Searching...“ a potom „Found“, keď je skladba nájdená. Keď práve prehrávaná skladba skončí, stlačte 
otočný gombík skladby/priečinku (10) ešte raz. Týmto začnete prehrávať skladbu, ktorú ste vyhľadali. 
Prosím pozrite stranu 19 pre úplný návod. 
17. Tlačidlá úsekového vyhľadávania – Tieto vyhľadávacie tlačidlá Vám umožnia prechádzať 
skladbou vpred alebo vzad po jednotlivých úsekoch. Ak podržíte niektorý z nich, budete skladbou 
prechádzať rýchlejšie. 
18. Tlačidlo play/pause – Keď stlačíte tlačidlo play/pause (18), prepnete zariadenie z režimu 
prehrávania do režimu pauzy, alebo naopak. Keď ste v režime prehrávania, zelená LED bude svietiť, 
a keď ste v režime pauzy, zelená LED bude blikať. 
19. Kľúčový bod – Stlačením tlačidla kľúčového bodu počas prehrávania ihneď pozastavíte 
prehrávanie a vrátite zariadenie na posledný nastavený kľúčový bod (pozrite nastavovanie kľúčového 
bodu na strane 16). Keď je jednotka v režime kľúčového bodu, červená LED kľúčového bodu bude 
svietiť. LED bude blikať vždy, keď nastavíte nový kľúčový bod. Ak tlačidlo kľúčového bodu podržíte, 
budete tým chvíľkovo prehrávať určenú skladbu. Keď tlačidlo kľúčového bodu uvoľníte, jednotka sa 
automaticky vráti na kľúčový bod. Môžete tiež na tlačidlo kľúčového bodu poklopkať, a vytvoriť tým BOP 
efekt. 
20. Koleso ohýbania - Toto koleso má dve funkcie: 
A. Koleso sa tiež správa ako ohýbač výšky tónu počas prehrávania. Otáčaním kolesa v smere 
hodinových ručičiek dosiahnete zvýšenie výšky tónu až o 100%, a otáčanie kolesa proti smeru 
hodinových ručičiek dosiahnete zníženie výšky tónu až do -100%. Ohýbanie bude nastavené podľa 
toho, ako dlho nepretržite otáčate koleso ohýbania. 
B. Koleso ohýbania sa správa ako hľadač kľúčových bodov, keď je aktivované tlačidlo prehľadávania. 
Poznámka: Tlačidlá prehľadávania nebudú prehľadávať po úsekoch, keď je táto funkcia aktívna. 
Ak jedno z nich podržíte, budete rýchlo prechádzať cez skladbu. 
 

Všeobecné funkcie a ovládacie prvky (pokračovanie) 

 

 

 

 

http://www.americanaudio.us/


 

B. SD prehrávač – zadná strana (obrázok 2)
21. Audio výstup A – pravý a ľavý – Tieto konektory vysielajú pravý a ľavý analógový mono 
výstupový signál. Používajte ich pre posielanie štandardného zvukového signálu do mixéra alebo 
príjmača. Červený konektor predstavuje pravý výstupný kanál a biely konektor predstavuje ľavý 
výstupný kanál. 
22. Ovládací konektor kanálu A – Zapojte priloženú mini zástrčku z konektora Q na zadnej 
strane Vašej jednotky do ovládacieho výstupu kompatibilného American Audio alebo American DJ 
mixéra. Týmto aktivujete „Q-Start“ funkciu. Táto funkcia je prístupná len na American Audio alebo 
American DJ mixéroch série „Q“. 
23. Audio výstup B – pravý a ľavý - Tieto konektory vysielajú pravý a ľavý analógový mono 
výstupový signál. Používajte ich pre posielanie štandardného zvukového signálu do mixéra alebo 
príjmača. Červený konektor predstavuje pravý výstupný kanál a biely konektor predstavuje ľavý 
výstupný kanál. 
24. Ovládací konektor kanálu B – Zapojte priloženú mini zástrčku z konektora Q na zadnej 
strane Vašej jednotky do ovládacieho výstupu kompatibilného American Audio alebo American DJ 
mixéra. Týmto aktivujete „Q-Start“ funkciu. Táto funkcia je prístupná len na American Audio alebo 
American DJ mixéroch série „Q“. 
25. Elektrický konektor – Sem zapojte priložený adaptér. Používajte len priložený adaptér. 

Všeobecné funkcie a ovládacie prvky (pokračovanie) 
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Všeobecné funkcie a ovládacie prvky (pokračovanie) 

Obrázok 3 

D. Panel LCD displeja (obrázok 3) 
26. Ukazovateľ kľúčového bodu - Tento ukazovateľ 
bude svietiť, keď je jednotka v režime kľúčového 
bodu, a bude blikať vždy keď nastavíte nový kľúčový 
bod. 
27. Ukazovateľ priečinku – Tento ukazovateľ 
znázorňuje, v ktorom priečinku sa nachádzate. 
28. Časový displej – Tieto ukazovatele zobrazujú 
minúty, sekundy a úseky. Merač bude zobrazovať 
buď uplynulý alebo zostávajúci čas skladby.3 
29. Časový pás – Tento pás zobrazuje vizuálny 
odhad zostávajúceho času skladby alebo disku. 
Tento pás začne blikať, keď skladba končí. 
30. Auto BPM ukazovateľ – Tento ukazovateľ bude 
zobrazovať, že automatický nastavovač BPM je 
aktívny. 
31. Merač BPM – Tento merač bude zobrazovať 
BPM práve prehrávanej skladby. 
32. Merač výšky tónu – Tento merač bude 
zobrazovať výšku tónu pridanú alebo odobranú 
pomocou posúvača výšky tónu (5). 
33. Zámok tempa – Tento ukazovateľ bude 
zobrazovať, či je funkcia zamknutia tempa aktívna. 
34. Ukazovateľ slučky a znovu prehrania slučky – 
Tento ukazovateľ sa objaví, keď bola nastavená 
slučka, alebo keď je funkcia opätovného prehrania 
slučky aktívna, alebo pripravená na aktivovanie. 
35. Ukazovateľ automatického kľúčového bodu - 
Tento ukazovateľ bude zobrazovať, či je funkcia 
automatického kľúčového bodu zapnutá, alebo 
vypnutá. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo 
„SGL/CTN“ (2) pre zapnutie alebo vypnutie funkcie 
automatického kľúčového bodu. 
36. Ukazovateľ výšky tónu – Tento ukazovateľ sa 
rozsvieti keď je aktivovaný posúvač výšky tónu (5). 
37. Textový displej – Tento ukazovateľ zobrazí 
názov skladby a albumu, ak prehrávate SD kartu.. 
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38. Ukazovateľ uplynulého/zostávajúceho času – 
Ak je na LCD displeji (3) zobrazené REMAIN, 
zobrazenie času (28) na LCD bude ukazovať 
zostávajúci čas prehrávania práve prehrávanej 
skladby. Keď je na LCD displeji (3) zobrazené 
ELAPSED, zobrazenie času (28) na LCD bude 
ukazovať uplynulý čas prehrávania práve prehrávanej 
skladby. Tieto ukazovatele môžete medzi sebou 
prepínať pomocou tlačidla času (8). 
39. Ukazovateľ opakovania – Tento ukazovateľ 
zobrazuje, či je funkcia opakovania aktivovaná. Keď je 
funkcia opakovania aktivovaná, práve prehrávaná 
skladba sa bude opakovať, až pokiaľ nie je funkcia 
opakovania deaktivovaná. Pre zapnutie/vypnutie 
funkcie opakovania musíte vstúpiť do menu 
predvolieb. Pozrite menu predvolieb na strane 20. 
40. Ukazovateľ jednotlivého prehrávania – Tento 
ukazovateľ zobrazuje, že prehrávač je v režime 
jednotlivého prehrávania. Skladba bude prehraná raz 
a potom sa prehrávač vráti na kľúčový bod. Ak 
ukazovateľ jednotlivého prehrávania nesvieti, jednotka 
je v režime nepretržitého prehrávania. V režime 
nepretržitého prehrávania bude jednotka prehrávať 
všetky skladby za sebou. Keď skončia všetky 
zostávajúce skladby, jednotka sa vráti na kľúčový bod. 
41. Ukazovateľ skladby – Tento štvormiestny 
ukazovateľ zobrazuje, či je práve prehrávaná skladba 
nastavená ako kľúčový bod, alebo či je prehrávaná. 
42. Ukazovatele prehrávania a pauzy – Ukazovateľ 
PLAY bude svietiť, keď je jednotka v režime 
prehrávania, a ukazovateľ PAUSE bude blikať, keď je 
jednotka v režime pauzy. 
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1. Vkladanie/vysúvanie SD karty 
SD-1 môže prehrávať len SD karty maximálnej veľkosti 4GB. Nemôže čítať SD karty väčšie ako 4GB. Nemôže 
čítať SDHC karty, musia to byť štandardné SD karty. Môže prehrávať len súbory vo formáte Mp3. Prosím 
pozrite stranu 8 pre viac informácií o SD kartách. Keď vkladáte SD kartu do prehrávača, vkladajte ju tak, aby 
bol štítok SD karty otočený smerom k Vám. Pre vysunutie karty ju jemne stlačte, až pokiaľ nevyskočí von. 
UPOZORNENIE: 

• NIKDY sa nepokúšajte vložiť do prehrávača SD karty väčšie ako 4GB alebo SDHC karty. 
• NIKDY sa nepokúšajte kartu vysunúť, keď je jednotka v režime prehrávania. 

Základná obsluha

Obrázok 4: Pre vysunutie SD karty stlačte SD kartu dnu, až pokiaľ nevyskočí von. Pamätajte: Keď vkladáte 
SD kartu, vždy ju vkladajte tak, aby štítok karty smeroval hore a kontakty dole. 

2. Výber skladieb 
Pomocou otočného gombíka skladby/priečinku (10) vyberte požadovanú skladbu. Otočením gombíka 
skladby/priečinku (10) raz vyberiete nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, podľa toho, ktorým 
smerom gombík otáčate. Ak LED tlačidlo priečinka (11) svieti, ste v režime prehľadávania priečinkov. 

Obrázok 5: Otočením otočného gombíka skladby/priečinku 
proti smeru hodinových ručičiek prejdete na predchádzajúcu 
skladbu. 

Obrázok 6: Otočením otočného gombíka 
skladby/priečinku po smere hodinových ručičiek prejdete 
na nasledujúcu skladbu. 
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3. Spustenie prehrávania – Obrázok 7 
Vložte SD kartu do prehrávača tak, ako je 
vysvetlené na strane 14(vkladanie/vysúvanie SD 
kariet). Stlačením tlačidla Play/Pause (18), keď 
je SD karta v prehrávači okamžite spustíte 
prehrávanie. Ukazovateľ Play (42) bude svietiť 
hneď ako začnete prehrávať. Bod, z ktorého 
začnete prehrávať (kľúčový bod) sa automaticky 
uloží do pamäte ako kľúčový bod. Jednotka sa 
vráti na tento kľúčový bod (bod, z ktorého ste 
začali prehrávať), keď stlačíte  a uvoľníte tlačidlo 
kľúčového bodu (19). 

Základná obsluha (pokračovanie)

Obrázok 7 

4. Pauza – Obrázok 7 
Táto funkcia pozastaví prehrávanie presne v bode, v ktorom ste stlačili tlačidlo play/pause (18). Stláčaním 
tlačidla play/pause (18) môžete jednotku prepínať medzi režimom pauzy a prehrávania. Keď je jednotka 
v režime pauzy, bude na LCD displeji (3) svietiť ukazovateľ pauzy (42). LED na tlačidle play/pause (18) bude 
opakovane blikať. 

5. Zastavenie prehrávania – Obrázky 7 a 8 
Zastavenie prehrávania nezastaví čítaciu 
jednotku, ale iba pozastaví skladbu, alebo sa 
vráti na kľúčový bod – preto, aby ste mohli 
bez zdržania opäť začať prehrávať. Existujú 
dve možnosti, ktorými môžete zastaviť 
(pozastaviť) prehrávanie: 
1) Stlačte tlačidlo play/pause (18) počas 
prehrávania. Týmto pozastavíte prehrávanie 
presne v tom bode, v ktorom ste stlačili 
tlačidlo play/pause (18). 
2) Stlačte tlačidlo kľúčového bodu (19) počas 
prehrávania. Týmto pozastavíte prehrávanie 
a vrátite zariadenie na posledný nastavený 
kľúčový bod. 

Obrázok 8 

6. Automatický kľúčový bod 
Táto funkcia automaticky nastaví kľúčový bod na prvú skladbu práve vloženej SD karty. Prvý kľúčový bod bude 
vždy nastavený na začiatok skladby číslo 1. Ak vyberiete inú skladbu ešte pred tým, ako stlačíte tlačidlo play 
(18), nastavíte tým automaticky kľúčový bod na skladbu, ktorú ste vybrali. Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie 
automatického kľúčového bodu podržte tlačidlo SGL/CTN (2) 2 sekundy. 
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Základná obsluha (pokračovanie) 

Obrázok 9 

7. Vyhľadávanie po jednotlivých úsekoch 
Táto funkcia Vám umožní prechádzať cez skladby po jednotlivých úsekoch, aby ste mohli nájsť a nastaviť 
kľúčový bod, vzorku alebo bod slučky. Pre použitie tejto funkcia musí byť jednotka v režime pauzy alebo v režime 
kľúčového bodu. Keď ste v režime pauzy alebo v režime kľúčového bodu, stlačte tlačidlá vyhľadávania (17) pre 
prechádzanie cez skladbu (obrázok 12). Otáčaním kolesa po smere hodinových ručičiek sa budete posúvať cez 
jednotlivé úseky smerom vpred, a otáčaním kolesa proti smeru hodinových ručičiek sa budete posúvať cez 
jednotlivé úseky smerom vzad. Keď používate tlačidlá vyhľadávania (17),funkcia monitorovania (slúchadlová 
úroveň) Vám umožňuje počuť to, cez čo práve prechádzate. Keď nájdete váš požadovaný počiatočný bod, 
môžete ho nastaviť ako kľúčový (počiatočný) bod stlačením tlačidla play/pause (18), ako na obrázku 7. 

8. Nastavenie kľúčového bodu: 
 
Nastavenie kľúčového bodu: 
Kľúčový bod je presný bod, v ktorom začne prehrávanie, keď je stlačené tlačidlo play/pause (18). Ako kľúčový bod 
môžete nastaviť ľubovoľné miesto na disku alebo v skladbe. Existujú dve cesty, ktorými môžete nastaviť a vytvoriť 
kľúčový bod. Sú vysvetlené na obrázkoch 10 a 11. 

1) Môžete stlačiť tlačidlo „dnu“ (12) „vo vzduchu“ 
(počas prehrávania disku). Týmto nastavíte 
kľúčový bod bez prerušenia prehrávania. 
Stlačením tlačidla kľúčového bodu (19) sa vrátite 
na bod, ktorý ste zvolili stlačením tlačidla „dnu“ 
(19). Stlačením tlačidla kľúčového bodu (19) sa 
vrátite presne na tento bod. Obrázok 10 

2) Môžete tiež použiť koleso ohýbania (20) na 
nastavenie kľúčového bodu. Keď je disk v režime 
pauzy, alebo v režime kľúčového bodu, stlačte 
tlačidlo vyhľadávania (1) a použite koleso 
ohýbania (20) na prechádzanie cez skladbu 
a nájdite požadovaný kľúčový bod. Keď ste si 
zvolili Váš požadovaný kľúčový bod, stlačte 
tlačidlo play/pause (18) pre nastavenie kľúčového 
bodu. Stlačením tlačidla kľúčového bodu (19) sa 
vrátite na zvolený kľúčový bod. 

Obrázok 11 
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9. Vytvorenie a prehrávanie hladkej slučky
Hladká slučka je zvuková slučka, ktorá sa prehráva dokola bez prerušenia. Môžete ju použiť pre vytvorenie 
dramatického efektu vo Vašom mixovaní. Táto slučka nemá nijaké časové obmedzenia a môžete do nej zahrnúť celú 
dĺžku disku. Hladkú slučku môžete vytvoriť medzi dvoma ľubovoľnými miestami na disku. 

Základná obsluha (pokračovanie)

1) Stlačte tlačidlo play/pause (18) pre spustenie 
režimu prehrávania. 

Obrázok 12 

2) Stlačte tlačidlo „dnu“ (12). Týmto nastavíte 
počiatočný bod slučky. Bude svietiť LED 
Tlačidla „dnu“ (12). 

Obrázok 13 

3) Stlačte tlačidlo „von“ (12) pre nastavenie 
konečného bodu slučky (obrázok 14). LED  Tlačidla 
„dnu“ (12) a tlačidla „von“ (12) začnú hneď rýchlo 
blikať – to znamená, že režim hladkej slučky bol 
aktivovaný. 
 

Obrázok 14 
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Základná obsluha (pokračovanie)

Východ zo slučky – Pre východ z hladkej slučky 
stlačte tlačidlo „von“ (12). LED Tlačidla „dnu“ (12) 
a tlačidla „von“ (12) budú blikať. Prehrávanie 
hudby sa navráti do normálneho prehrávania. 
LED tlačidla „dnu“ (12) a tlačidla „von“ (12) budú 
svietiť, aby Vám pripomenuli, že slučka je  
uložená v pamäti. 

Obrázok 15 

Efekt clony – Slučku môžete použiť pre 
vytvorenie efektu clony. Keď sa slučka 
prehráva, opakovane stláčajte tlačidlo (12) pre 
vytvorenie tohto efektu.

Opätovné prehranie slučky – Funkcia 
opakovania slučky (12) Vám umožňuje 
kedykoľvek sa vrátiť na uloženú slučku. LED 
tlačidla „dnu“ (12) a tlačidla „von“ (12) budú 
znázorňovať, že slučka je uložená v pamäti, 
a môže byť kedykoľvek prehratá. Pre opätovné 
prehranie slučky stlačte tlačidlo opakovania slučky 
(12). LED tlačidla „dnu“ (12) a tlačidla „von“ (12) 
budú znovu blikať, aby Vám pripomenuli, že režim 
hladkej slučky bol aktivovaný a slučka sa hneď 
začne prehrávať. Obrázok 16 
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12.  Zmena displeja času (28)/časového pásu (29): 
Ak počas normálneho prehrávania stlačte tlačidlo času (8), zmeníte časové informácie (28 a 29) na LCD (3). 
Nasleduje prehľad typov časových zobrazení a ich rozdiely: 
 
1) REMAIN (58) – Toto zobrazuje na LCD (3) zostávajúci čas prehrávania práve prehrávanej skladby. 
2) ELAPSED (58) – Toto zobrazuje na LCD (3) uplynulý čas prehrávania práve prehrávanej skladby. 
 
Ukazovateľ časového pásu – Zobrazuje čas nastavený v merači času (28) ako grafický pás. Rovnako ako 
merač času (28), aj tento pás je závislý na nastavení časovej funkcie ELAPSED alebo REMAIN. Tento pás 
začne blikať, keď skladba končí bez ohľadu na to, ktorú funkciu ste zvolili. Používajte tento blikajúci pás ako 
grafické upozornenie na to, že skladba končí. 

Obrázok 17 
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13.  Rozšírené vyhľadávanie skladby 
Skladbu, ktorú chcete prehrávať ako ďalšiu 
môžete hľadať aj vtedy, keď je jednotka 
v režime prehrávania/pauzy. 
 
1. Pre vstup do režimu rozšíreného 
vyhľadávania skladby stlačte tlačidlo 
rozšíreného vyhľadávania (16). Na LCD bude 
blikať ukazovateľ skladby (41). Otáčajte 
gombíkom skladby/priečinku (10), až pokiaľ 
nenájdete požadovanú skladbu v priečinku. 
Poznámka: Ak je požadovaná skladba 
v inom priečinku, musíte nájsť tento 
priečinok ešte pred vstupom do 
rozšíreného vyhľadávania skladby.

Základná obsluha (pokračovanie)

Obrázok 18 

2. Pre výber požadovanej skladby stlačte tlačidlo 
skladby/priečinku (10). Na LCD sa zobrazí 
SEARCH. 

Obrázok 19 

3. Keď sa na LCD zobrazí FOUND, stlačte 
tlačidlo skladby/priečinku (10) ešte raz, 
a začnete prehrávať požadovanú skladbu. 

Obrázok 20 

4. Pre zrušenie tejto funkcie môžete kedykoľvek 
stlačiť tlačidlo rozšíreného vyhľadávania skladby 
(15). 

Obrázok 21 
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Menu predvolieb

14. Menu predvolieb: 
SDJ-1 má menu predvolieb, ktoré Vám 
umožňuje prehrať demo, ovládať opakovanie 
skladby, výmenu (flip-flop), zámok hľadania, 
alebo prezeranie verzie firmwaru. Pre vstup do 
menu predvolieb stlačte a na 2 sekundy podržte 
tlačidlo času (8). 

Obrázok 22 

Demo: 
Vstúpte do menu predvolieb a potom otáčajte 
otočný gombík skladby/priečinku (10), až pokiaľ 
sa nezobrazí DEMO. Potom stlačte otočný 
gombík skladby/priečinku (10) pre zapnutie 
alebo vypnutie dema. Keď ste si vybrali, stlačte 
tlačidlo času (8) pre východ z menu predvolieb. 
V demo režime môžete nahrávať požadované 
skladby do systémovej pamäte. Pozrite stranu 
22. Obrázok 23 

Opakovanie: 
Vstúpte do menu predvolieb a potom otáčajte 
otočný gombík skladby/priečinku (10), až pokiaľ 
sa nezobrazí REPEAT. Potom stlačte otočný 
gombík skladby/priečinku (10) pre zapnutie 
alebo vypnutie opakovania. Keď ste si vybrali, 
stlačte tlačidlo času (8) pre východ z menu 
predvolieb. 

Obrázok 24 

Výmena „Flip-Flop“: 
Vstúpte do menu predvolieb a potom otáčajte otočný 
gombík skladby/priečinku (10) až pokiaľ sa nezobrazí 
RELAY. Potom stlačte otočný gombík 
skladby/priečinku (10) pre zapnutie alebo vypnutie 
výmeny. Keď ste si vybrali, stlačte tlačidlo času (8) 
pre východ z menu predvolieb. 
Keď ste v režime výmeny, alebo v režime „Flip-Flop“ 
a SD prehrávač je zapojený priamo do 
reproduktorov, bude môcť fungovať len 
v jednoduchom „Flip-Flop“ režime. Nebude môcť 
vymieňať celé SD karty. Pre výmenu celých albumov 
musí byť prehrávač zapojený do mixéra. 

Obrázok 25 

©American Audio® - www.AmericanAudio.us – SDJ-1TM  - Návod Strana 20 

 

 

 

 

http://www.americanaudio.us/


 

Keď je funkcia zamknutia vyhľadávania zapnutá, rýchle vyhľadávanie môže byť uskutočnené 
len vtedy, keď je prehrávač v režime pauzy, nie v režime prehrávania. 

Zámok vyhľadávania: 
Vstúpte do menu predvolieb a otáčajte otočným 
gombíkom skladby/priečinku (10) až pokiaľ sa na 
displeji nezobrazí SEARCH LOCK. Potom stlačte 
otočný gombík skladby/priečinku (10) pre 
zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie. Keď ste si 
vybrali, stlačte tlačidlo času (8) pre východ 
z menu predvolieb. 

Menu predvolieb (pokračovanie) 

Obrázok 26 

Reštart všetkých predvolieb: 
Vstúpte do menu predvolieb a otáčajte otočným 
gombíkom skladby/priečinku (10) až pokiaľ sa na 
displeji nezobrazí RESET ALL?. Potom stlačte 
otočný gombík skladby/priečinku (10) pre 
reštartovanie všetkých predvolieb na pôvodné 
hodnoty. Ak nastavenia nechcete reštartovať, 
stlačte tlačidlo času (8) alebo počkajte 5 sekúnd 
a zariadenie sa vráti do hlavného menu. Obrázok 27 

Verzia firmwaru: 
Vstúpte do menu predvolieb a otáčajte otočným 
gombíkom skladby/priečinku (10) až pokiaľ sa na 
displeji nezobrazí VER.XX.XX, znaky X 
predstavujú číslo verzie. Keď ste si pozreli číslo 
verzie, stlačte tlačidlo času (8) pre východ 
z menu predvolieb. 

Obrázok 28 

Prezeranie obsahu titulu: 
Môžete si prezrieť meno interpreta, prenosovú 
rýchlosť, názov diela a názov súboru práve 
prehrávanej skladby. Pre prezretie týchto 
informácii stlačte tlačidlo skladby/priečinku (10). 

Obrázok 29 
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15. Nahrávanie dema: 
V menu predvolieb SDJ-1 je režim dema, ktorý 
Vám umožňuje prehrať jednu skladbu z SD karty 
bez toho, aby bola táto SD karta vložená do 
prehrávača. 

Nahrávanie dema

Obrázok 30 

1. Použite tlačidlo skladby/priečinku (10) 
pre vyhľadanie požadovanej skladby. 

Obrázok 31 

2. Keď ste si vybrali požadovanú skladbu, 
stlačte a podržte tlačidlo priečinku (11) až 
pokiaľ sa na displeji nezobrazí „loading“. Po 
tom, ako sa zobrazí „loading“, zobrazí sa 
„erasing“, potom „recording“ a nakoniec 
„complete“. Požadovaná skladba bola teraz 
uložená do pamäte prehrávača. 

3. Pre prehranie demo skladby, stlačte 
tlačidlo výberu SD karty (7) tak, aby svietilo 
SD2. Potom stlačte a podržte tlačidlo času 
(8) pre vstup do menu predvolieb. Otáčajte 
otočným gombíkom skladby/priečinku (10) až 
pokiaľ sa na displeji nezobrazí DEMO 
a potom stlačte otočný gombík 
skladby/priečinku (10). Na displeji sa zobrazí 
ON. Pre prehratie požadovanej skladby 
stlačte tlačidlo play (18). 

Obrázok 32 

Obrázok 33 

4. Pre nahratie inej skladby jednoducho vypnite demo režim v menu predvolieb, vložte inú SD kartu a opakujte 
návod uvedený vyššie.
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1. Posúvač výšky tónu (5): 
Táto funkcia zvýši alebo zníži rýchlosť 
prehrávania skladby alebo „výšky tónu“. 
Maximálna zmena výšky tónu je +/-16%. 
Posúvač výšky tónu (5) sa používa na zvýšenie 
alebo zníženie výšky tónu prehrávania. Ak je 
posúvač posunutý smerom nahor (smerom 
k vrchnej strane jednotky), výška tónu sa zníži, 
ak je posúvač posunutý smerom nadol (smerom 
k spodnej strane jednotky), výška tónu sa zvýši. 
Nastavenie posúvača výšky tónu (5) môže byť 
zmenené v rozsahu +/-4%, +/-8%, alebo +/-16% 
(pozrite „Nastavenie veľkosti zmeny výšky tónu“ 
na ďalšej strane). Tieto nastavenia výšky tónu 
ovplyvnia normálne prehrávanie aj slučky len 
keď je tlačidlo on/off výšky tónu (6) zapnuté.  

Nastavenia výšky tónu: 
Rôzne nastavenia výšky tónu umožňujú ovplyvniť rýchlosť prehrávania skladby alebo slučky. Tieto úpravy 
rýchlosti sa používajú pre zosúladenie rytmu dvoch alebo viacerých hudobných prehrávačov ako napríklad 
gramofónov alebo iných SD prehrávačov. Rýchlosť prehrávania môže byť zrýchlená alebo spomalená o +/-
16%. Nasledujúca sekcia vysvetľuje jednotlivé schémy menenia výšky tónu. 

Nastavenia výšky tónu 

Obrázok 34 

Aktivovanie posúvača výšky tónu (5): Pre 
aktivovanie posúvača výšky tónu musíte 
zapnúť funkciu zmeny výšky tónu. Pre 
aktivovanie posúvača výšky tónu (5) stlačte 
tlačidlo nastavenia veľkosti zmeny výšky tónu 
(14). Na displeji sa zobrazí ukazovateľ výšky 
tónu. Ak funkcia zmeny výšky tónu nie je 
aktivovaná, posúvač výšky tónu (5) nebude 
fungovať. 

Obrázok 35 

Používanie posúvača výšky tónu (5): 
Uistite sa, že funkcia výšky tónu bola 
aktivovaná, ako je napísané vyššie. Pre 
použitie posúvača výšky tónu posúvajte 
posúvač hore a dolu. Smerom nadol zvýšite 
výšku tónu a smerom nahor ju znížite. 

Obrázok 36 
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3. Tlačidlá ohýbania tónu (15): 
Tlačidlo (+) ohýbania výšky tónu (15) zvýši rýchlosť prehrávania skladby a tlačidlo (-) ohýbania výšky tónu (15) 
zníži rýchlosť prehrávania skladby. Veľkosť zmeny na výške tónu závisí od toho, ako dlho tlačidlo 
držíte/stláčate. Napríklad, ak je tlačidlo (+) ohýbania výšky tónu (15) podržané nepretržite ako na obrázku 39, 
rýchlosť prehrávania disku sa zvýši a bude pokračovať v zvyšovaní až pokiaľ nedosiahne veľkosť zmeny výšky 
tónu nastavenú tlačidlami výberu veľkosti zmeny výšky tónu (14). Keď pustíte (+) tlačidlo ohýbania výšky tónu 
(15), rýchlosť prehrávania disku sa automaticky vráti na pôvodne nastavenú rýchlosť. 

2. Ohýbanie výšky tónu: 
Na rozdiel od nastavenia posúvača výšky tónu (5), táto funkcia chvíľkovo zvýši alebo zníži rýchlosť skladby 
počas prehrávania. Existujú dve cesty, ako môžete túto funkciu ovládať. Pomocou (+) a (-) tlačidiel výšky tónu 
(15), alebo pomocou kolesa ohýbania (20). Maximálne ohnutie výšky tónu pomocou tlačidiel ohýbania tónu (15) 
je +/-16%. Funkcia ohýbania výšky tónu bude fungovať spolu s nastavením posúvača výšky tónu (5). Napríklad, 
ak je posúvač výšky tónu (5) nastavený na zvýšenie tónu o 2%, proces ohýbania tónu začne v hodnote 2% 
a bude pokračovať maximálne do hodnoty +/-16%. 
Poznámka: Zmena výšky tónu o -100% prehrávania úplne zastaví. Toto môžete docieliť len za použitia 
kolesa ohýbania (20). 

Používanie výberu veľkosti zmeny výšky 
tónu (14): Veľkosť zmeny výšky tónu môžete 
kedykoľvek zmeniť. Pred zmenou sa uistite, 
že funkcia zmeny výšky tónu je zapnutá, 
pozrite obrázok 35. Môžete nastaviť veľkosť 
zmeny o +/-4%, +/-8% a +/-16%. 4% Vám 
umožnia najmenšiu zmenu výšky tónu a 16% 
Vám umožní najväčšiu zmenu výšky tónu. 
Pre nastavenie rôznych hodnôt stlačte 
tlačidlo výberu veľkosti zmeny výšky tónu 
(14) aspoň 2 sekundy pre zmenu tejto 
veľkosti. Opakujte to, až pokiaľ nedosiahnete 
požadovaný veľkosť. 

Nastavenia výšky tónu (pokračovanie)

Obrázok 37 

Podržaním (-) tlačidla ohýbania výšky tónu (15) 
spomalíte rýchlosť prehrávania. 

Obrázok 38 

Podržaním (+) tlačidla ohýbania výšky tónu (15) 
zrýchlite rýchlosť prehrávania. 

Obrázok 39 
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4. Koleso ohýbania tónu (20): 
Koleso ohýbania tónu dočasne ohne výšku tónu ak je skladba v režime jednotlivého prehrávania 
a tlačidlo režimu vyhľadávania (1) je neaktívne. Otáčaním kolesa po smere hodinových ručičiek 
zvýšite výšku tónu práve prehrávanej skladby a otáčaním kolesa proti smeru hodinových ručičiek 
znížite rýchlosť prehrávania práve prehrávanej skladby. Rýchlosť, akou otáčate kolesom ohýbania 
tónu ovplyvní veľkosť zmeny výšky tónu v percentách. Napríklad, ak je koleso ohýbania tónu 
nepretržite otáčané proti smeru hodinových ručičiek, rýchlosť prehrávania sa bude postupne 

Nastavenia výšky tónu (pokračovanie)

Obrázok 40 

©American Audio® - www.AmericanAudio.us – SDJ-1TM  - Návod Strana 25 

 

 

 

 

http://www.americanaudio.us/


 

Prístup k priečinkom: 
Používajte túto funkciu pre prístup k rôznym priečinkom (súborom) umiestneným na Vašej 
SD karte. 
1) Stlačte tlačidlo priečinku (11) pre aktivovanie prehľadávania priečinkov. 

Vstup do priečinkov 

Keď na Vašu SD kartu pridávate hudbu, súbory musia byť vo formáte Mp3. Pre každého 
interpreta vytvorte priečinok, aby ste mohli rýchlejšie a ľahšie vyhľadať jeho skladby. Pamätajte, 
že SDJ-1 môže prehrávať len SD karty s maximálnou kapacitou 4GB. Nemôže čítať SDHC 
karty, musia to byť štandardné SD karty. Akceptuje len súbory vo formáte Mp3. 
Nahrávanie hudby na Vašu SD kartu: 
1. Vložte Vašu SD kartu do Vášho počítača. Ak nemáte slot na SD kartu, použite čítačku SD 
kariet a pripojte čítačku do USB konektora na Vašom počítači. 
2. SD karta sa objaví ako „Odpojiteľná mechanika“ keď vstúpite do menu „Môj Počítač“. 
3. Otvorte Windows Explorer alebo podobný program a jednoducho „pretiahnite“ Vašu hudbu na 
SD karu (odpojiteľnú mechaniku). Hudba bude nahratá na Vašu SD kartu v rovnakej kvalite, 
v akej ju máte na počítači. Pamätajte: Je lepšie vytvoriť samostatný priečinok pre každého 
interpreta, a potom pretiahnuť tento priečinok na Vašu SD kartu. 
4. Keď ste skončili nahrávanie hudby na SD kartu, vysuňte SD kartu a vložte ju do SDJ-1. 

Pridávanie hudby na Vašu SD kartu

Obrázok 41 

2. Otáčajte gombíkom skladby/priečinku (10) po smere hodinových ručičiek pre prechádzanie 
priečinkov smerom vpred, alebo proti smeru hodinových ručičiek pre prechádzanie priečinkov 
smerom vzad. 
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„FLIP-FLOP“ (výmena) zapojené k „Q“ Start mixéru 

Pokyny pre nastavenie „Flip-Flop“
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1-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
A. American AUDIO® týmto zaručuje, pôvodnému zákazníkovi, že produkty American AUDIO® 

sú bez výrobných chýb v materiáli a spracovaní po dobu jedného roku (356 dní) od dátumu 
zakúpenia. Táto záruka platí len pokiaľ je produkt zakúpený v Spojených Štátoch Amerických, 
vrátane teritórií. Je zákazníkovou zodpovednosťou potvrdiť miesto a čas zakúpenia 
akceptovateľnými dokladmi, v čase keď je hľadaná údržba. 

B. Pre údržbu pod zárukou, posielajte produkt len do továrne American AUDIO®. Všetky 
prepravné poplatky musia byť predplatené. Ak sú požadované opravy alebo údržba (vrátane 
výmeny častí) v podmienkach záruky, American AUDIO® zaplatí spätné prepravné náklady len 
do určeného bodu v Spojených Štátoch. Ak je prepravený celý prístroj, musí byť prepravený 
v originálnom obale. S produktom nesmie byť prepravované žiadne príslušenstvo. Ak je spolu 
s produktom dopravené aj nejaké príslušenstvo, American AUDIO® nenesie žiadnu 
zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek podobného príslušenstva, a ani neručí 
za bezpečný návrat týchto častí.  

C. Táto záruka je neplatná, ak bolo sériové číslo odstránené alebo upravené; ak je produkt 
akokoľvek upravený, ak American AUDIO® určí, po preskúmaní, takým spôsobom, že úprava 
ovplyvňuje spoľahlivosť produktu; ak bol produkt opravovaný alebo udržiavaný kýmkoľvek 
okrem American AUDIO® továrne, pokiaľ nebolo pred tým zákazníkovi vydané povolenie 
firmou American AUDIO®; ak je produkt poškodený nesprávnym používaním, t.j. iným ako je 
uvedené v návode. 

D. Toto nie je servisná zmluva, a táto záruka neobsahuje údržbu, čistenie, alebo pravidelné 
kontroly. Počas časového obdobia popísaného vyššie American AUDIO® nahradí porúchané 
časti na vlastné náklady, a bude akceptovať všetky výdavky na záručný servis a opravy 
z dôvodu chyby v materiáli alebo spracovaní. Zodpovednosť firmy American AUDIO® pod 
touto zárukou je obmedzená na opravu produktu, alebo nahradenia častí, podľa uváženia firmy 
American AUDIO®. Všetky produkty pod touto zárukou boli vyrobené po 1. Januári 1990 
a nesú identifikačné známky obsahujúce túto informáciu. 

E. American AUDIO® si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v dizajne a/alebo vylepšeniach 
ich produktov bez  akejkoľvek povinnosti aplikovať tieto zmeny do vyrobených produktov. 

F. Žiadna záruka, vyjadrená alebo naznačená, nie je dodaná s ohľadom na akékoľvek 
príslušenstvo dodávané s produktmi uvedenými vyššie. Okrem prekročenia hranice stanovenej 
zákonom, všetky záruky dodané firmou American AUDIO® v spojitosti s týmto produktom, 
vrátane záruk predajnosti alebo spôsobilosti prevádzky, sú obmedzené na trvanie záruky 
uvedenej vyššie. A nijaké záruky, vyjadrené alebo naznačené, vrátane záruk predajnosti alebo 
spôsobilosti prevádzky nie sú platné pre tento produkt po vypršaní vyššie uvedeného 
časového úseku. Zákazníkova a/ alebo dodávateľova úprava ako oprava alebo nahradenie 
akejkoľvek časti musí byť prevedená tak, ako je napísané vyššie; a za žiadnych okolností nie 
je firma American AUDIO® zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, priame alebo 
postupné, vychádzajúce z používania, alebo neschopnosti používania tohto produktu. 

G. Táto záruka je jediná aplikovateľná záruka na produkty spoločnosti American AUDIO® 
a nahrádza všetky predošlé záruky a písomné vysvetlenia záručných podmienok z toho 
dôvodu publikované. 

Informácie o záruke: SDJ-1 obsahuje jednoročnú (356-dňovú) obmedzenú záruku. Táto záruka platí pre súčiastky 
a vyhotovenie. Prosím vyplňte priloženú záručnú kartu pre potvrdenie vášho zakúpenia a záruky. Všetky vrátené 
opravované predmety (pod zárukou alebo nie) musia mať predplatenú dopravu a musia obsahovať autorizačné číslo 
vrátenia (R.A.). Číslo R.A. musí byť jasne napísané na vonkajšej strane obalu pre vrátenie. Stručné vysvetlenie 
problému, ako aj číslo R.A. musí byť napísané na kúsok papiera a priložené v prepravnom obale. Ak je produkt pod 
zárukou, musíte priložiť tiež kópiu Vášho potvrdenia o kúpe. Číslo R.A. môžete získať kontaktovaním tímu zákazníckej 
podpory na bezplatnej linke zákazníckej podpory. Všetky balíky vrátené na oddelenie údržby, ktoré neobsahujú číslo 
R.A. na vonkajšej strane balenia budú vrátené odosielateľovi na odosielateľove náklady neotvorené. 
 

Záruka 

 

 

 

 

http://www.americanaudio.us/


 

Technické Údaje 

Všeobecné   Model: American Audio® SDJ-1 - Profesionálny dvojitý SD Prehrávač 
Typ:    Dvojitý prehrávač SD kariet 
Typ SD kariet:   Maximálne 4GB SD karty Poznámka: Nepodporuje SDHC karty 
Rozsah výšky tónu:  +/- 4%, +/- 8%, alebo +/- 16% 
Ohýbanie výšky tónu: +/- 4%, +/- 8%, alebo +/- 16% (+/-100% s kolesom ohýbania) 
Presnosť výšky tónu:  +/-0,15% 
Rozmery:   482 mm (šírka) x 108 mm (hĺbka) x 88 mm (výška) 
   18,9“ (šírka) x 4,25“ (hĺbka) x 3,46“ (výška) 
Montáž:    Uložte na rovný povrch alebo namontujte do plochého puzdra 
Váha:    3,9 Lbs. / 1,8 Kg 
Elektrický zdroj:   DC 6 V 1,5 A 

Jednotlivé napätia: 
AC 100V, 50/60Hz (Japonsko) 
AC 110V, 60Hz (Kolumbia) 
AC 120V, 60Hz (U.S.A. a Kanada) 
AC 127V, 60Hz (Mexiko) 
AC 220V, 50Hz (Chile a Argentína) 
AC 220V, 60Hz (Filipíny a Kórea) 
AC 230V, 50Hz (Európa, Nový Zéland, Južná Afrika, a Singapur) 
AC 240V, 50Hz (Austrália a Anglicko) 

Spotreba elektrickej energie: 23W 
Podmienky prostredia:  Prevádzková teplota: od 5 do 35˚ C (od 41do 95˚ F) 
Prevádzková vlhkosť:  od 25 do 85% (bez kondenzácie) 
Skladovacia teplota:  od -20 do 60˚ C (od 4 do 140˚ F) 
Príslušenstvo:   RCA káble (2 súpravy pre pravý a ľavý kanál) 
   Káble pre automatický štart (2 súpravy)  Adaptér 
Audio charakteristiky (Formát testovania signálu: Mp3, 128 kbps, TCD-782) 
POLOŽKA  NORMÁLNA HODNOTA  LIMIT  PODMIENKY 
Úroveň výstupu   2 V +/-0,5 dB   2 V +/-1 dB 1 KHz,0 dB
Vyváženie kanálov  Okolo 0.5 dB   Okolo 1 dB 1KHz,0 dB
Frekvencia odpovede 17-16 kHz +/-0.2 dB  17-16 kHz +/-1 dB 0 dB výstup
Oddelenie P/Ľ*   100 dB    90 dB  1 KHz,0 dB
T.H.D. + NOISE*   0,006%    0,02%  1 KHz,0 dB
Dynamický dosah*   93 dB    85 dB  1KHz,-60 dB
S/N pomer (IHF-A)*  100 dB    90 dB  1KHz,0 dB 
POZNÁMKA: Za použitia 20 kHz low pass filtra. 
Poznámky: Technické údaje a vylepšenia v dizajne tejto jednotky a tohto manuálu môžu byť vykonané bez 
akéhokoľvek predošlého upozornenia. 
 
Navštívte internetovú stránku firmy american audio pre stiahnuteľné aktualizácie používateľského 
softvéru.
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