
 

 

 

 

Tento produkt je speciálně vyvinut pro použití s Genosem. Prosíme, nepřipojujte jej k jinému zařízení, než ke 

Genosu. Návod k instalaci GNS-MS01 viz Uživatelský návod Genos.  

 

 

  

Uživatelský manuál 
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Volitelné reproduktory 
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ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI 

Bezpečnostní označení produktu: elektronické produkty 
Yamaha mohou mít obdobné grafické označení na svém 
povrchu. Vysvětlení tohoto označení je uvedeno níže. 
Dodržujte, prosím všechny bezpečnostní instrukce 
uvedené zde i v kapitole Bezpečnostní opatření. 

Význam grafických symbolů 
Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku 
upozorňuje uživatele na přítomnost neisolovaného 
nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu 
přístroje, které je dostatečně vysoké, aby mohlo 
způsobit elektrický šok. 

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 
upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající 
se ovládání a údržby přístroje v doprovodných 
tiskovinách. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všechny elektronické produkty 
Yamaha jsou testovány a ověřeny nezávislou testovací 
laboratoří, pro ověření, že při správném instalování a 
správném používání, byla všechna předpověditelná rizika 
eliminována. Přístroj neupravujte, ani tím nepověřujte 
nikoho jiného, pokud k tomu nebyl autorizován firmou 
Yamaha. Mohlo by dojít k omezení jeho výkonu nebo 
bezpečnostních opatření. Pokud došlo k modifikaci 
přístroje, pak mohou být případné reklamace odmítnuty. 

ZMĚNA SPECIFIKACÍ: Informace obsažené v tomto 
manuálu jsou považovány za správné v době jeho 
vytištění. Nicméně, firma Yamaha si vyhrazuje právo 
změnit nebo upravit jakoukoliv specifikaci bez 
předchozího upozornění. 

OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Yamaha se snaží 
vyrábět výrobky, které jsou bezpečné pro uživatele a 
zároveň neškodné pro životní prostředí. Upřímně 
věříme, že naše výrobky a výrobní metody s nimi spojené 
vyhovují těmto požadavkům. Aby bylo naplněno „text i 
duch“ zákona, je třeba, abyste věnovali pozornost 
následujícím sdělením: 

Baterie: Tento výrobek MŮŽE být napájen speciální 

baterií, kterou nelze znovu nabít. Tato baterie se připájí 

k náležitému místu. Průměrná životnost baterie tohoto 

typu je přibližně pět let. Je-li nezbytné baterii nahradit, 

obraťte se na pověřené servisní zástupce, kteří baterii 

vymění. 

Upozornění: Nepokoušejte se rozebírat nebo pálit 
nějakou baterii. Udržujte baterie mimo dosah dětí. 
Použitých baterií se rychle zbavte způsobem, který 
umožňuje zákon ve vaší oblasti. Informujte se u prodejců 
baterií, jak nakládat s použitými bateriemi. 

Likvidace: Jestliže je výrobek poškozen tak, že jej nelze 
opravit nebo jej z nějakého důvodu už nelze používat, 
sledujte místní nebo státní nařízení týkající se likvidace 
předmětů, které obsahují olovo, baterie, plasty a 
podobně. 

UPOZORNĚNÍ: Poplatky za služby vzniklé kvůli 
nedostatku znalostí, jak funkce nebo efekt funguje (když 
jednotka pracuje tak, jak je určeno) nejsou pokryty 
výrobcem záruky a jsou tedy odpovědnost vlastníků. 
Přečtěte si pečlivě tuto příručku a konzultujte s ní 
prodejce před žádostí o službu. 

UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU: Obrázek níže ukazuje umístění na 
štítku na výrobku. Na štítku je uvedeno číslo modelu, 
číslo série, požadavky na elektrickou energii a další 
údaje. Zaznamenejte si číslo modelu, číslo série a datum 
zakoupení do kolonek umístěných níže. Tento manuál si 
ponechte jako doklad o vašem nákupu. 

 

 

Model:  

 

Číslo série:  

 

Datum zakoupení:  
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Význam grafických symbolů 

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje 

uživatele na přítomnost neisolovaného nebezpečně 

vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, které je 

dostatečně vysoké, aby mohlo způsobit elektrický šok. 

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající se 

ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

1. Přečtěte si tento návod. 

2. Návod uchovejte pro budoucí použití. 

3. Věnujte pozornost všem varováním 

4. Dodržujte veškeré instrukce. 

5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 

6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. 

7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte produkt v souladu 

s instrukcemi výrobce. 

8. Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou 

radiátory, přímotopy, kamna či další aparatura (včetně 

zesilovačů). 

9. Neodstraňujte bezpečnostní prvky konektoru polarizovaného 

nebo se zemnícím kolíkem. Polarizovaný konektor má dva 

kolíky, kde jeden je širší než druhý. Zemnící konektor je 

vybaven ještě třetím zemnícím kolíkem. Oba prvky slouží pro 

vaši ochranu. Pokud dodaný kabel neodpovídá vaší zásuvce, 

kontaktujte prodejce. 

10. Chraňte napájecí kabel před jeho pošlapáním či proražením 

především v místech koncovek, zásuvek a v místě kde 

vystupuje z produktu. 

11. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. 

12. Používejte pouze přepravní 

vozíky, stojany, trojnožky, 

konzole či stoly specifikované 

výrobcem či prodávané spolu 

s produktem. Pokud používáte 

transportní vozík, dejte pozor na 

možnost jeho převrhnutí, mohlo 

by dojít k úrazu.  

13. Během bouřky, nebo pokud produkt nebudete delší dobu 

používat, odpojte jej od elektrické sítě. 

14. Veškeré opravy nechte provádět pouze kvalifikované osoby. 

Servisní zásah vyžaduje jakékoliv poškození produktu: 

poškození napájecího kabelu, vtečení tekutiny či zapadnutí 

předmětu do přístroje, pokud byl přístroj vystaven dešti či 

vlhkosti, nepracuje správně či byl upuštěn. 

 

Varování 

Abyste omezili riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.  
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Před pokračování si pečlivě přečtěte 
* Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby. 

UPOZORNĚNÍ  

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo i 
smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškození, požáru apod. Následující bezpečnostní pokyny 
zahrnují (nejsou však vyčerpávající):  

 

 

• Neumísťujte kabel adaptéru napájení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou 
topná tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak 
nepoškozujte, nepokládejte na něj těžké předměty. 
• Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované napětí se 
nachází na identifikačním štítku na nástroji. 
• Používejte výhradně určený adaptér (str. 63). Při použití nesprávného 
adaptéru by mohlo dojít k poškození nástroje nebo k jeho přehřátí. 
• Pravidelně kontrolujte elektrickou zástrčku a odstraňte případné 
usazené nečistoty a prach. 
 
 

• Nástroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit. 

Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat 

jeho vnitřní části. Pokud si budete myslet, že nástroj funguje nesprávně, 

přestaňte jej ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným 

servisním technikem. 

 

 

 

 

• Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či 

vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se 

mohly vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. 

voda), ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 

Potom nechejte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem 

společnosti Yamaha. 

• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky. 

 

 

 

• Nepokládejte na nástroj hořící předměty, jako například svíčky. Takový 

předmět by se mohl převrhnout a způsobit požár. 

 

 

• Pokud se objeví některý z níže uvedených problémů, okamžitě vypněte 

nástroj a odpojte jej od síťové zásuvky. Potom nechejte nástroj 

prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha. 

- Kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jsou poškozeny. 

- Z nástroje vychází neobvyklý zápach či kouř. 

- Do nástroje zapadl nějaký předmět. 

- Při použití nástroje dochází k výpadkům zvuku. 

UPOZORNĚNÍ 

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, poškození nástroje 
či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající): 

 

 

• Nepřipojujte nástroj ke zdroji napájení prostřednictvím prodlužovací šňůry 

s více zásuvkami. Mohlo by dojít ke snížení kvality zvuku nebo i přehřátí 

zásuvky. 

• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky 

vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.  

• Pokud nástroj nepoužíváte nebo jestliže probíhá bouřka, odpojte adaptér 

napájení. 

 

 

 

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl upadnout a 

poškodit se. 

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte kabel adaptéru a další kabely. 

• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používaná elektrická 

zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj 

okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky. 

Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do něj bude 

proudit elektřina, i když jen minimální množství. Pokud nebudete nástroj 

používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické 

zásuvky. 

• Dbejte na to, aby byl subwoofer umístěn tak, aby zůstal prostor nejméně 

20cm (cca 8 palců) nad a 10cm (4 palce) ze všech stran. (Přístroj je vybaven 

zesilovačem a vytváří teplo.) Také přístroj nikdy nepokládejte zadním 

panelem směrem dolů. 

Napájení / napájecí kabel 

Neotvírejte nástroj 

Varování před vodou 

Varování před ohněm 

Pokud zaznamenáte abnormalitu 

Napájení / napájecí kabel Umístění 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 
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• Před připojením zařízení k jiným elektronickým zařízením, vypněte všechny 

komponenty. Před vypnutím nebo zapnutím jednotlivých komponent, 

nastavte hlasitost na minimum. 

• Nastavte hlasitost všech komponent na minimum a postupně ji zvyšujte 

během hry na nástroj až na požadovanou úroveň. 

 

 

 

 

 

 

• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití 

tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.  

• Nepoužívejte nástroj, zařízení anebo sluchátka po delší dobu při vyšší nebo 

nepříjemné úrovni hlasitosti, mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. 

Pokud zjistíte, že máte potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte 

lékaře. 

 

 

Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením nástroje ani za ztrátu či poškození dat.  

Nástroj vždy vypněte, pokud jej nebudete delší dobu používat. 
Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do něj bude proudit elektřina, i když jen minimální 
množství. Pokud nebudete nástroj používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické 
zásuvky.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, poškození 
nástroje či jiné škodě na majetku. 
 

 Zacházení  
• Nepoužívejte nástroj v blízkosti televizoru, rádia, stereofonního systému, mobilního telefonu ani jiného elektronického 
zařízení. Jinak by mohlo dojít k rušení signálu nástroje, televizoru či rádia.  
• Nevystavujte nástroj vlivům nadměrného prachu či vibrací, extrémně nízkým či vysokým teplotám (například přímé sluneční 
světlo, blízko topného tělesa nebo ponechání přes den v automobilu), jinak by mohlo dojít k deformacím panelu nebo 
poškození vnitřních součástí. Ověřené rozmezí pracovních teplot je 5°C – 40°C, nebo 41°F – 104°F. 
• Nepokládejte na nástroj vinylové, plastové či gumové objekty, mohlo by dojít ke změně barvy povrchu. 
• Při čištění nástroje, použijte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, čistidla nebo chemicky impregnované 
čistící hadříky. 
• Během extrémních změn teploty nebo vlhkosti může dojít ke kondenzaci vlhkosti a na povrchu přístroje se objeví voda. 
Pokud zde voda zůstane, dřevěné části ji mohou absorbovat a poškodit se. Ujistěte se, že okamžitě veškerou vodu otřete 
měkkým hadříkem. 
 

 
INFORMACE 

 O tomto uživatelském návodu 
• Ilustrace a zobrazení LCD displeje uvedené v tomto návodu slouží pouze pro výukové účely a mohou se ve skutečnosti na 
nástroji lišit. 
• Windows je registrovanou obchodní značkou Microsoft® Corporation v USA a dalších zemích. 
• Názvy společností a produktů uvedené v tomto uživatelském návodu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými 
ochrannými známkami odpovídajících společností. 

 

Číslo modelu, sériové číslo, požadavky napájení atd., jsou uvedeny na nebo v blízkosti štítku, který je na spodu 

zařízení. Měli byste si poznamenat sériové číslo na tomto místě a uchovat tento manuál jako permanentní důkaz 

vašeho nákupu vhodný pro identifikaci v případě krádeže. 

 

Číslo modelu    

 

Sériové číslo    

 

Připojení Zacházení 
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Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktor Yamaha GNS-MS01. Před použitím reproduktorů vás žádáme, 
abyste si důkladně přečetli tento návod k bezpečnému použití. 

 

Obsah balení 

 Satelitní reproduktory (2) 
 

 Držáky reproduktorů (2) 

 8-pin mini DIN kabel (1) 

 

 Reproduktor subwoofer(1)  Kabely phone (2) 

 Napájecí kabel (1) 

 Uživatelská příručka (tato kniha) 

 
 

Ovládací prvky a konektory 

Nepřipojujte se k jiným produktům než k produktu Genos. 
 

Subwoofer 
PŘEDNÍ STRANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❶  Vypínač 
Zapíná (indikátor svítí) nebo vypíná (indikátor nesvítí) 
reproduktor. Ujistěte se, že je subwoofer zapnutý, a 
až poté zapněte nástroj. Při vypínání nejprve vypněte 
nástroj, až poté vypněte subwoofer.  
 
❷ Ovladač [BASS VOLUME] 
Pomocí tohoto ovladače nastavte hlasitost 
subwooferu. Otočte jej ve směru hodinových ručiček, 
abyste zvýšili hlasitost a proti směru hodinových 
ručiček abyste jej snížili. 

 
ZADNÍ STRANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❸ Ovladač hlasitosti [MAIN VOLUME] 
Upravuje celkovou hlasitost. Otočením ve směru 
hodinových ručiček zvyšujete hlasitost a proti směru 
hodinových ručiček ji snížíte. 
❹ Konektor [TO KEYBOARD]  
Použijte pro připojení subwooferu k nástroji Genos. 
Podrobnosti naleznete v Uživatelském manuálu 
Genos. 
❺ Vstup napájecího kabelu 
Připojte dodaný napájecí kabel k tomuto konektoru. 
 

Satelitní reproduktor 
 
ZADNÍ STRANA 
❻ Konektor [INPUT]  
Použijte pro připojení subwooferu 
k nástroji Genos. Podrobnosti 
naleznete v Uživatelském manuálu 
Genos.
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Problémy a jejich řešení 
Pokud reproduktory nefungují správně, zkontrolujte následující tabulku. Uvádí běžné chyby provozu a jednoduchá opatření, která můžete 
provést k nápravě problémů. Pokud se problém nedá opravit, nebo pokud příznak není uveden, odpojte napájecí kabel a obraťte se na 
autorizovaného prodejce nebo servisní středisko společnosti Yamaha. 
 

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Z reproduktoru nebo ze subwooferu 
nevychází zvuk. 

Napájecí kabel není správně 
zapojen do zásuvky. 

Zasuňte pevně napájecí kabel do zásuvky. 

Hlavní vypínač na subwooferu je 
nastavený na OFF (vypnuto). 

Nastavte hlavní vypínač do polohy ON. 

Připojení jsou vadná nebo neúplná. Ujistěte se, že jsou připojení správná, nebo 
použijte jiný kabel. 

Hlasitost je nastavená na 
minimum. 

Otočením ovladače [MASTER VOLUME] na 
nástroji doprava zesílíte hlasitost. 

Otočením ovladače [MAIN VOLUME] na 
subwooferu doprava zesílíte hlasitost. 

Otočením ovladače [BASS VOLUME] na 
subwooferu doprava zesílíte hlasitost. 

Zvuk je zkreslený. Úroveň vstupního signálu je příliš 
vysoká. 

Snižte hlasitost přístroje. 

Na ovladač subwooferu [BASS 
VOLUME] je nastavená příliš 
vysoká hlasitost. 

Otočením ovladače [BASS VOLUME] proti 
směru hodinových ručiček na subwooferu 
snižte hlasitost. 

Zvuk je přerušovaný. Úroveň vstupního signálu je příliš 
vysoká. 

Zvyšte hlasitost přístroje a/nebo reproduktoru 
Subwooferu. 

Hluk. Připojení jsou vadné nebo 
neúplné. 

Ujistěte se, že jsou připojení bezpečná, nebo 
použijte jiný kabel. 

Reproduktory produkují "pop" zvuk 
při každém zapnutí nebo vypnutí 
napájení. 

Výkon subwooferu se zapne před 
zapnutím přístroje. 

Nejprve zapněte přístroj a poté zapněte 
napájení subwooferu. 

 

Specifikace 
Výstupní výkon 

Satelitní reproduktory  20 W + 20 W (1k Hz, 4 Ω) 
Subwoofer 40 W (60 Hz, 8 Ω) 

 

Frekvenční odezva  40 Hz to 20 kHz (-10dB) 
 

Reproduktorová jednotka 
Satelitní reproduktory 
Výškové 2 cm (0.8”) dome (5Ω) 
Středo-pásmové 8 cm (3”) kuželové, magnetické stínění (4.5Ω) 
Subwoofer  16 cm (6.5”) kuželové (8Ω) 

 

Zdroj napájení  100-240V ~, 50/60Hz 
 

Rozměry (Š x H x V) 
Satelitní reproduktory  110 (4.3”) x 179 (7”) x 157 (6.2”) mm 
Subwoofer 351 (13.8”) x 343 (13.5”) x 221 (8.7”) mm 

 

Hmotnost 
Satelitní reproduktory  1,1 kg (2 lbs., 7 oz.) x 2 
Subwoofer  6,5 kg (14 lbs., 5 oz.) 

 

Příslušenství 
Držák reproduktorů 2x, 8-pin mini DIN kabel 1x, kabel phone 2x, napájecí kabel, uživatelská příručka (tato kniha) 
 

* Obsah této příručky platí od nejnovějších údajů k datu publikování. Chcete-li získat nejnovější příručku, přejděte na webovou stránku 
společnosti Yamaha a stáhněte si ruční soubor. Vzhledem k tomu, že specifikace, zařízení nebo samostatně prodávané příslušenství nemusí být 
stejné v každém národním prostředí, obraťte se na svého prodejce Yamaha.  
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Informace pro uživatele o sběru a nakládání se starým elektro odpadem 
 
Tento symbol na produktu, balení anebo v doprovodné dokumentaci znamená, že s použitým elektrickým a 
elektronickým zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. 
Pro jejich správné nakládání, obnovu nebo recyklaci je nutné je odevzdat v místech kolektivního sběru v souladu 
s národní legislativou. 
 
Správným nakládáním pomáháte ochránit hodnotné zdroje a zabráníte potenciálnímu nebezpečnému vlivu na 
lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému by při nesprávném zacházení mohlo dojít. 
 
Více informací o zpětném sběru a recyklaci starých zařízení kontaktujte místní samosprávu, technické služby nebo 
prodejce zařízení. 
 
Pro komerční uživatele v EU 
Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele pro 
další instrukce. 
 
Informace o nakládání v zemích mimo EU 
Tento symbol je platný pouze v zemích EU, pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, kontaktujte místní samosprávu 
nebo prodejce a zeptejte se na správnou metodu likvidace. 

 Weee_eu_en_02 
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Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku 
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Head Office/Výrobce: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan 

(pro evropské země) Importér: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany  

Pro detaily o produktu kontaktujte prosím vašeho 

nejbližšího zástupce Yamaha nebo autorizovaného 

distributora ze seznamu níže. 
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Yamaha Global Site 
https://www.yamaha.com/ 

Yamaha Downloads 
http://download.yamaha.com/ 
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