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Návod na obsluhu elektrónkového CD prehrávača a D/A prevodníka CANOR CD 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený milovník hudby, 

ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš CD prehrávač a D/A prevodník CANOR CD 1.10. 

V záujme zachovania a udržania najlepších vlastností CD 1.10 odporúčame pozorne si prečítať  

nasledujúce riadky. 

 

 

mailto:canor-audio@canor-audio.com
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Bezpečnostné inštrukcie: 

Prečítajte prosím pred uvedením prístroja do činnosti. 

1. Čítajte inštrukcie – všetky bezpečnostné a informačné inštrukcie by mali byť prečítané pred zahájením 

 používania CD 1.10. 

2. Uschovajte návod – bezpečnostný a užívateľský návod by mal byť uschovaný pre možnosť neskoršieho  

 použitia. 

3. Dodržujte inštrukcie – všetky bezpečnostné a užívateľské inštrukcie by mali byť dodržiavané. 

4. Voda a vlhkosť – CD 1.10 by nemal byť umiestnený v blízkosti vody, napr. blízko vane, bazénu, kuchynského 

 drezu, atď. 

5. Príslušenstvo – nepripájajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom doporučené. 

6. Umiestnenie – neumiestňujte zariadenie na nestabilnú podložku. Zariadenie môže spadnúť, čo môže zapríčiniť 

 vážne úrazy deťom alebo dospelým, ako aj poškodenie prístroja. Používajte iba podložky alebo stojany 

 doporučené výrobcom alebo predávané predajcom súčasne s týmto zariadením. Akékoľvek umiestnenie 

 prístroja by malo byť v súlade s inštrukciami výrobcu a mali by byť použité výrobcom doporučené 

 príslušenstvá. 

7. Vetranie – zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby bolo okolo neho zaručené dobré prúdenie vzduchu. To 

 znamená, že nesmie ležať na pohovke alebo čalúnenom nábytku, za prevádzky nesmie byť ničím 

 prikryté, čo by zabraňovalo dobrému prúdeniu vzduchu okolo vetracích otvorov prístroja.  

8. Teplo – zariadenie musí byť situované tak, aby nedochádzalo k jeho ohrevu tepelnými zdrojmi, napr. 

 radiátormi či pecami alebo inými zariadeniami produkujúcimi teplo. Vzdialenosť prístroja od zadnej 

 steny nesmie byť menšia ako 20cm a v priestore 20cm nad CD 1.10  nesmie byť tak isto žiadna 

 prekážka. Po bokoch pristroja musí byt zabezpečená min. vzdialenosť 20cm od ostatných predmetov.  

9. Pripojenie prístroja k sieti – prístroj musí byť pripojený iba k takej sieti, pre ktorú je navrhnutý. 

10. Sieťový prívodný kábel – je potrebné venovať zvláštnu pozornosť sieťovému prívodnému káblu, musí byť 

 umiestnený tak, aby sa po ňom nestúpalo a aby bol chránený proti mechanickému poškodeniu.  

11. Dlhšia doba, počas ktorej nepoužívate CD 1.10  – v tomto prípade by mal byť prívodný sieťový kábel 

 odpojený od siete, alebo aspoň vypnúť hlavný sieťový vypínač umiestnený na zadnom panele.  

12. Predmety obsahujúce tekutinu – neumiestňujte tieto predmety (vázy, kvetináče) tak, aby mohli spadnúť, 

 prípadne aby z nich tekutina mohla vytiecť na CD 1.10. 

13. Poškodenia vyžadujúce servis – zariadenie by malo byť opravované iba kvalifikovaným servisom.  

  A to vtedy, pokiaľ:  

  a)  je poškodený prívodný sieťový kábel 

  b)  zariadenie spadlo do vody alebo bolo poliate 

  c)  pokiaľ bolo vystavené dažďu 

  d)  zariadenie nesprávne funguje 

  e)  zariadenie spadlo na zem, alebo je inak mechanicky poškodené. 

14. Opravy – všetky opravy musia byť zverené kvalifikovanému servisu. 

15. Všeobecné upozornenie – používajte prístroj iba v súlade s návodom. 

Aby ste zamedzili úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte CD prehrávač dažďu alebo vlhku. 

 

 

Tento CD prehrávač je klasifikovaný ako výrobok CLASS 1 LASER PRODUCT. Môže vyžarovať radiáciu v 

rozsahu limitu CLASS 1. Nerozoberať – nebezpečenstvo poškodenia zraku ! 



Obsah dodávky: 

1. Prepravný obal 

2. Prehrávač CANOR CD1.10 

3. Sieťová šnúra 

4. Diaľkové ovládanie DO (batérie AAA – 2 ks) 

5. Návod na obsluhu prehrávača CANOR CD1.10 

 

Upozornenie: 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC  upravujúce 

problematiku separovaného zberu odpadu. Toto zariadenie sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom 

odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických 

zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 

 

Diaľkový ovládač: 

Do diaľkového ovládača vložte dve batérie veľkosti AAA a dajte pritom pozor na polaritu. IR vysielač 

diaľkového ovládania nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným silným svetelným zdrojom. Diaľkové 

ovládanie funguje v uhle 60° asi do 5m. Diaľkovým ovládačom mierte smerom k prijímaču na prístroji. V ceste 

nesmú stáť žiadne prekážky. Ak je prístroj umiestnený za sklom, môže to mať za následok skrátenie funkčnej 

vzdialenosti ovládača (podľa farby a sily skla). Klávesy na diaľkovom ovládači majú rovnakú funkciu ako 

klávesy na prednom paneli prístroja. 

 

Diaľkový ovládač je navyše vybavený funkciami aj pre zosilňovač: 

- VOLUME + funkcia iba pre zosilňovač /klávesy regulácie hlasitosti/ 

← INPUT →   funkcia iba pre zosilňovač /prepínanie vstupov/ 

AMP  ON/OFF - funkcia iba pre zosilňovač /vypínanie a zapínanie zosilňovača/ 

Veľké power tlačidlo - vypína naraz zosilňovač aj CD 1.10 

 

Funkcie iba pre CD1.10 : 

CD ON/OFF - vypínanie a zapínanie CD 1.10. 

Číselné klávesy (0-9) - slúži k priamej voľbe skladby. 

Číselný kláves 0 - voľba vstupov: 1.CD, 2.COAXIAL, 3.OPTICAL, 4.USB. 

Číselný kláves +10 - pomocou tejto klávesy a následným zadaním čísla môžete priamo voliť skladby s  vyšším 

 poradovým číslom ako 10. 

REPEAT - cyklicky po každom stlačení navolí opakovanie jednej skladby, opakovanie celého albumu a vypína 

 opakovanie. 

DIMMER - nastavuje jas displeja CD 1.10 v šiestich krokoch, pričom 0 je vypnutý displej a 5 je maximálny jas. 

 Po zapnutí ma displej úroveň jasu 3 a opakovaným stláčaním, alebo držaním tlačidla sa jas znižuje na 

 hodnoty 2,1,0 a pokračuje ďalej zvyšovaním jasu po maximálny jas 5 a  opakovane znižuje jas až k 

 vypnutiu displeja. V stave vypnutého displeja sa počas ovládania zariadenia funkčnými tlačidlami 

 displej rozsvieti s jasom 2 a po pár sekundách sa znova vypne. 

BACKWARD |<< - pri krátkom stlačení skočí na začiatok skladby, ak je čas prehrávania skladby väčší ako 5s, 

 pri ďalšom stlačení skáče o jednu skladbu dozadu. Pri dlhšom podržaní tlačidla sa plynule posúva 

 prehrávanie dozadu. 

FORWARD >>| - pri krátkom stlačení skočí o jednu skladbu dopredu. Pri dlhšom držaní tlačidla sa plynule 

 posúva prehrávanie dopredu. 

OPEN - vysúvanie a zasúvanie CD disku. 

STOP - zastavuje prehrávanie CD disku. 

PLAY/PAUSE - spúšťa pauzuje prehrávanie CD disku. 

 

Predný panel: 

Obsahuje navyše od diaľkového ovládača tlačidlo s funkciou: 

FILTER – stlačením tohto tlačidla sa zobrazí aktuálny digitálny filter používaný prevodníkmi. Ďalším stlačením 

urobíme zmenu filtra, inak ostane aktívny aktuálny filter. Môže mať dva stavy Natural a Dynamic a každý z nich 

inak ovplyvňuje výsledný zvukový prejav, ktorý si môže poslucháč prispôsobiť k vlastným požiadavkám. 

 



Základné funkcie reprodukcie: 

Pripojte k CD 1.10 sieťovú šnúru. Zapnite CD 1.10 hlavným vypínačom Power Main, ktorý je umiestnený na 

zadnom paneli. Po zapnutí hlavného vypínača sa CD 1.10 uvedie do pohotovostného stavu - na prednom paneli 

svieti červená LED. Po stlačení tlačidla Power (na prednom paneli - alebo na diaľkovom ovládači) sa spustí 

riadená zapínacia sekvencia, ktorá pozostáva z chladenia a žhavenia elektrónok, čím predlžuje ich životnosť. 

Cyklus chladenia sa vykonáva aj vo vypnutom stave, ak nie je vypnutý hlavný vypínač na zadnom paneli, t.j. po 

vypnutí tlačidlom na prednom paneli, alebo diaľkovým ovládačom a začne sa odrátavať 45 sekúnd chladenia bez 

indikácie. Ak v tomto čase zapneme zariadenie, chladenie bude pokračovať a bude indikované blikaním červenej 

LED. Ak prejde doba chladenia pripojí sa hlavný transformátor (rozsvieti sa displej s logom CANOR) a začne 

pomalý nábeh napätia, zabezpečený pomalým žeravením elektrónok. Tento cyklus potrvá 45 sekúnd a po tomto 

čase červená LED prestane blikať, výstupné relé pripojí signál k výstupným pozláteným teflonovým RCA 

konektorom a tiež XLR konektorom so symetrickým výstupom. Zariadenie sa pokúsi načítať CD disk, zobrazí 

na displeji CD potom Reading a ak je disk založený, zobrazí sa počet skladieb a ich celková dĺžka. Ak nenačíta 

žiaden disk zobrazí sa na displeji No Disc. Počas načítavania disku nie je možné meniť jas displeja tlačidlom 

DIMMER. Jas je možné meniť až vtedy, ak CD 1.10 načíta obsah disku. 

 

A. Otváranie úložného taniera a vkladanie kompaktných diskov: 

Stlačte tlačidlo OPEN, na displeji sa rozsvieti indikácia Opening, úložný tanier sa vysunie a  zobrazí sa 

požiadavka na vloženie disku InsertCD. Presvedčte sa, či je úložný tanier úplne otvorený. Uchopte kompaktný 

disk za vonkajšie okraje a vložte ho do priehradky etiketou navrch. Nedotýkajte sa strany so záznamom (povrch 

sa odráža). Disky 12 cm vložte do vonkajšieho prstenca, disky 8 cm do vnútorného. Stlačte klávesu OPEN, 

úložný tanier sa zasunie a na displeji sa rozsvieti Closing a následne Reading. Ak CD 1.10 zistí, že je v jeho 

mechanike disk, načíta jeho údaje, celkový počet skladieb, celkový čas disku a zobrazí ich. Úložný tanier sa 

zasunie aj po stlačení tlačidla reprodukcie PLAY. Stlačte klávesu PLAY, na displeji sa zobrazí číslo prvej 

skladby a jej dĺžka. 

 

B. Prerušenie reprodukcie: 

Reprodukciu je možné krátkodobo prerušiť pomocou klávesy Play. Po opätovnom stlačení tejto klávesy 

reprodukcia pokračuje. 

 

C. Ukončenie reprodukcie: 

Reprodukciu ukončíte pomocou klávesy STOP.  

 

D. Reprodukcia určitej skladby: 

Určitú skladbu disku je možné zvoliť pomocou číselnej klávesnice na diaľkovom ovládači.  

Napr.: pre voľbu skladby číslo tri stlačte klávesu číslo 3, pri voľbe skladby číslo dvanásť  

stlačte najprv klávesu +10 a následne číslo 2. 

  

Pomocou kláves automatického vyhľadávania ( |<< , >>| ) je možné preskočiť priamo na začiatok ďalšej, alebo 

predchádzajúcej skladby. Klávesu vyhľadávania stlačte nakrátko (asi pol sekundy). Tieto kroky obsluhy je 

možné prevádzať aj v prevádzke PAUSE a v prevádzke STOP. Práve znejúca skladba bude reprodukovaná od 

začiatku po stlačení klávesy PLAY v prevádzke reprodukcie. 

 

E. Ručné vyhľadávanie: 

Pomocou dlhšieho podržania stlačeného tlačidla ( << , >> ) na prednom paneli prístroja, alebo klávesy na 

diaľkovom ovládači ( |<< , >>| ) je možné vyhľadať ľubovoľné miesto i v rámci jednej skladby. Táto prevádzka 

vyhľadávania je možná iba počas reprodukcie (reprodukcia je samozrejme skreslená).  

 

F. Opakovanie: 

Pri každom stlačení klávesy REPEAT je možné voliť cyklicky medzi: 

 vypnutým opakovaním  /   opakovaním jednej skladby  /   opakovanie celého disku 

 

G. Prepínanie vstupov: Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT na prednom paneli, alebo klávesy 0 na 

diaľkovom ovládači môžeme zvoliť vstup signálu pre prevodníky. Po zapnutí zariadenia je to vždy vstup 1.CD a 

ďalším prepínaním navolíme vstupy 2.COAXIAL, 3.OPTICAL, 4.USB. 



DIGITÁLNE VÝSTUPY: 

Umožňujú pripojenie externých prevodníkov pri prehrávaní CD diskov. Prenášajú digitálny SPDIF signál v 

pôvodnom rozlíšení CD disku súčasne na COAXIAL výstup pre RCA konektor a OPTICAL výstup pre 

TOSLINK konektor na zadnom paneli CD1.10. 

 

DIGITALNE VSTUPY: 

 

- COAXIAL a OPTICAL : 

Navolením týchto vstupov môžeme priviesť digitálny SPDIF signál z iných zariadení do vstupov na zadnom 

paneli CD 1.10, ktoré pripojíme buď koaxiálnym, alebo optickým káblom. Tieto vstupy dokážu spracovať 24 

bitový PCM signál so vzorkovacou frekvenciou do 192kHz.  

 

- USB : 

Navolením USB vstupu je možné pripojiť CD 1.10 k PC ako zvukovú kartu USB Audio Class 2.0 

 

 

 

Kompaktný disk: 

Tento prístroj je schopný prehrávať len disky s označením „COMPACT DISC DIGITAL AUDIO“. 

Disky neskladujte (ani krátkodobo) v blízkosti zdrojov tepla, na miestach s veľkou vlhkosťou vzduchu alebo 

veľkou prašnosťou! 

Etiketu nepopisujte perom a nepolepujte ! 

Dajte pozor na porušenie  disku nechtami alebo ostrými predmetmi ! 

Disk uchopte vždy za jeho okraje alebo stred. Nedotýkajte sa povrchu so záznamom! 

Ak je nutné disk očistiť, použite kúsok navlhčenej látky a jemnou látkou ho vysušte. 

Disk čistite zásadne od stredu smerom k okrajom ! 

Ak disk zvlhne (napr. pri preprave z chladného na teplé miesto), vysušte ho jemnou látkou.  

Na vysušenie nepoužívajte v žiadnom prípade sušič na vlasy! 

Na čistenie nepoužívajte žiadne antistatické prostriedky bežné pre údržbu čiernych platní, benzín, rozpúšťadlá 

alebo iné chemikálie ! 

 

 

Údržba prehrávača: 

Na čistenie používajte suchý kúsok jemnej látky. Pri veľkom znečistení navlhčite látku riedkym saponátovým 

roztokom. Nesmú sa používať drsné materiály (piesok na riad), alkohol, benzín, rozpúšťadlá alebo iné 

chemikálie! 

 

 

Záručné podmienky: 

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov okrem elektrónok na ktoré sa vzťahuje 3 mesačná 

záruka. Pre uplatnenie práva na záručnú  

opravu odovzdajte zariadenie servisnému stredisku spolu s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom a 

dokladom o kúpe zariadenia. Záruka sa vzťahuje na závady materiálov a práce, nie však na závady spôsobené 

neoprávneným zásahom do zariadenia, či nevhodnou manipuláciou. 

 

 

European Community Directives 

This product is designed and manufactured in order to comply with existing laws of the European Community. 

 

  
 



TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 
Formát, bitové rozlíšenie a maximálna vzorkovacia frekvencia vstupov: 

CD :   - PCM 16bit/44kHz 

COAXIAL :  - PCM 24bit/192kHz 

OPTICAL :  - PCM 24bit/192kHz 

USB:   - PCM 24bit/192kHz 

  - DoP (DSD over PCM)   - DSD64 1bit/2,8224MHz/3,072MHz 

     - DSD128 1bit/5,6448MHz/6,144MHz 

     - DSD256 1bit/11,2896MHz/12,288MHz 

 

Formát, bitové rozlíšenie a vzorkovacia frekvencia výstupov: 

COAXIAL :  PCM 16bit/44,1kHz* 

OPTICAL :  PCM 16bit/44,1kHz* 

* výstupy sú funkčné iba pri prehrávaní CD disku 

 

 

 

VSTUP CD: 

Harmonické skreslenie RCA  < 0,01%   (1kHz/44,1kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,003% (1kHz/44,1kHz) 

 

 

 

VSTUP COAXIAL,OPTICAL: 

Harmonické skreslenie RCA  < 0,01%     (1kHz/44,1kHz-192kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,0007% (1kHz/44,1kHz,48kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,001%   (1kHz/88,2kHz,96kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,0025% (1kHz/176,4kHz,192kHz) 

 

 

 

VSTUP USB PCM 24 bit: 

Harmonické skreslenie RCA  < 0,01%     (1kHz/44,1kHz-192kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,0007% (1kHz/44,1kHz,48kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,001%   (1kHz/88,2kHz,96kHz) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,0015% (1kHz/176,4kHz,192kHz) 

 

 

 

VSTUP USB DSD64, DSD128, DSD256: 

Harmonické skreslenie RCA  < 0,008%   (1kHz/DSD64,DSD128) 

Harmonické skreslenie XLR  < 0,005%   (1kHz/DSD64,DSD128) 

 

 

 

VÝSTUP RCA: 

Frekvenčný rozsah   20 Hz(0dB) - 20 kHz(-1,5 dB) 

Odstup signálov od šumu   > 95 dB (20 Hz - 20 kHz) 

Výstupná impedancia    < 200 Ohm 

Výstupné napätie    2 Veff 

 

 

VÝSTUP XLR: 

Frekvenčný rozsah   20 Hz(0dB) - 20 kHz(-1,5 dB) 

Odstup signálov od šumu   > 110 dB (20 Hz - 20 kHz) 

Výstupná impedancia   < 200 Ohm 

Výstupné napätie    4 Veff 

 

 

Napájanie  230V , 50Hz / 100VA 

Rozmery (Š x V x H)  435 x 170 x 485 mm 

Hmotnosť 18 kg 
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