iPodiga ühendatav meelelahutuskeskus

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Eestikeelme kasutusjuhend

AZ 1330D

HOIATUS
0 Nähtav ja mittenähtav laserkiirgus. Ärge vaadake kiirt, kui kate on avatud.
0 Kõrgepinge! Ärge avage. Oht saada elektrišokk. Seade ei sisalda eraldikasutatavaid
juppe.
0 Toote täiustamine või muutmine võib kaasa tuua ohtliku EMC kiirguse või teisi
ebaturvalisi tulemusi.
See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE

OHUTU KUULAMINE

JOONISED

Kuulake mõõdukal helitugevusel.
! Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib Teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad
kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud
nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
! Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat
kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste
vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:
! Kuulake helisid madalal helitugevusel.
! Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:
! Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
! Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:
! Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
! Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.
! Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
! Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.
! Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku
olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.
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JOONISED

INFORMATSIOON
Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks
materjaliks: kartong, polüstüreen ning plastmass.
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti
võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel
järgige palun kohalikke eeskirju.

Vana seadme hävitamine
Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber
töödelda.
See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.
Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

ATTÇLI
JUHTIMISSEADMED

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.
Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või
hooldusfirmaga.

HOIATUS!
Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada
seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Ei ole heli / vooluühendust
0 Helitase pole korralikult reguleeritud.
! Reguleerige helitaset VOLUME.
0 Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.
! Ühendage voolujuhe korralikult.
0 Patareid on tühjad/valesti sisestatud.
! Sisestage uued patareid õigesti.
0 Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.
0 Plaat sisaldab mingeid teisi faile peale
helifailide.
! Sisestage sobiv plaat või vajutage üks või mitu
korda klahvile ^ või _, et hüpata helifailile.

Ekraan ei funktsioneeri korralikult /
Reguleerimisnupud ei reageeri mingile
teguviisile
0 Elektrostaatiline lahendus.
! Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari
sekundi pärast ühendage uuesti.

NO tähis
0 Heliplaati ei ole sisestatud.
! Sisestage sobiv heliplaat.
0 CD plaadil on kriimud või mustus.
! Asendage/puhastage CD plaat (vaadake peatükki
Hooldus ja ohutus).
0 CD-R(W) plaat on tühi või lõpetamata.
! Kasutage ainult lõpetatud CD-R või CD-RW
plaati.
0 Niiskus on kondenseerunud läätsele.
! Oodake, kuni niiskus aurustub.

Märkus:
Veenduge, et CD ei ole kodeeritud
kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see
ei pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi
standardiga.
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KAASASOLEVAD TARVIKUD
0
0
0
!

AC voolujuhe
Kaugjuhtimispult
Komplekt iPodiga ühendamiseks
1 x Apple iPodi alus Dock (peaseadmes
eelpaigaldatud)

Raadio jaoks:
0 häälestub raadiojaamale
P – peatab heliplaadi taasesitamise;
0 kustutab programmi
DBB (Dynamic Bass Boost) - lülitab bassihelide
võimendi sisse/välja

CD plaadi taasesitamisel jäetakse lugusid
vahele

! Aluse Docki adapterid (8 adapterit erinevate
iPodi tüüpide jaoks)
! tolmukate (hoia aluse ühendusklemm tolmust ja
mustusest puhas)

0 CD plaadil on kriimud või mustus.
! Asendage või puhastage CD plaat.

Mängija peal ja esipaneelil asuvad
funktsioonid (vaadake joonis 1)

0 Aktiveeritud on PROG / SHUFFLE.
! Lülitage vastav funktsioon välja.

1. Teleskoopantenn - parandab FM sageduste
vastuvõttu

MP3 taasesitamisel heli hüppab

2. DOCK - valib aluse Docki allika

0 MP3 failid on pakitud 360 kbps või kõrgema
bititasemega
! Kasuta madalamat pakkimistaset, et salvestada
lugusid MP3 formaati.

3. Aluse Docki ühendusklemm - ühendab iPod
pleieri

17. CD - valib heliplaadi reþiimi

4. VOLUME/ VOL +/- - reguleerib helitugevust

18. TUNER - valib raadio reþiimi

0 Plaat on kahjustunud või must.
! Asendage või puhastage plaat.

5. MODE - valib soovitud taasesitamisreþiimi:
näiteks korduvesitus (REPEAT) või juhuslik
esitus (SHUFFLE)

19. DOCK - valib aluse Docki (iPod) reþiimi

Märkus:
DRM (digitaalsete õiguste haldus)
tehnoloogiaga kaitstud WMA plaadi tugi
puudub.

6. PROGRAM
Heliplaadi jaoks - programmeerib lugusid ning
vaatab programmeeringuid üle
Raadio jaoks - automaatselt otsib ja salvestab
raadiojaamu

Aluse Dock kasutamine

7. ALBUM/ PRESET +/ – (\, [)
MP3-CD / WMA taasesitamisel:
0 vali albumeid

0 Menüüs navigeerimine või fotode taasesitamine
alusele asetatud pleieril ei ole võimalik seadmel
AZ1330D või selle kaugjuhtimispuldil asuvate
nuppudega.
! Seadmel AZ1330D või selle kaugjuhtimispuldil
asuvad nupud on ainult audiofunktsioonide
jaoks. Navigeerimiseks menüüs kasutage alusele
asetatud pleieril olevaid nuppe.
0 Mõned nupud seadmel AZ1330D või selle
kaugjuhtimispuldil ei oma funktsiooni.
! Ainult nupud (], ^, _ ja VOLUME)
funktsioneerivad.

Raadio jaoks
0 valib eelasetatud raadiojaama

12. Z - 3.5 mm stereokõrvaklappidepesa
Kasulikud nipid: Kui kõrvaklapid on seadmega
ühendatud, siis kõlarites heli summutatakse.
13. AUX pesa - ühendab välise allika (3.5 mm pesa)
14. Patareipesa - kuue 1.5 V-se R-20, UM1 või Dcells tüüpi patarei jaoks
15. Heliplaadisahtel - laeb heliplaadi
16. iR – infrapunasensor kaugjuhtimispuldi jaoks

Kaugjuhtimispult (vaadake joonis 1)

20. AUX - valib AUX reþiimi
21. P – peatab heliplaadi taasesitamise;
0 kustutab programmi
22. REPEAT - korduvesitab loo/heliplaadi/kõik
programmeeritud lood
23. SHUFFLE - lülitab sisse/välja juhusliku esitamise
reþiimi
24. DBB (Dynamic Bass Boost) - lülitab bassihelide
võimendi sisse/välja
25. MUTE - summutab või taastab heli

8. p – avab/sulgeb heliplaadisahtli

Vooluallikas

9. SOURCE - valib CD / MP3-CD, DOCK reþiimi,
raadio või AUX reþiimi

Kui vähegi võimalik, kasutage voolujuhet, kui soovite
patareide eluiga pikendada. Veenduge, et voolujuhe
oleks seadme küljest ning vooluvõrgust lahti
ühendatud, enne kui hakkate patereisid patareipessa
sisestama.

10. POWER - lülitab süsteemi sisse/välja
11. ] - alustab või katkestab heliplaadi/DOCK
reþiimil taasesitamise
^_
Heliplaadi / DOCK reþiimil taasesitamisel:
0 hüppab hetkel mänginud loo algusesse /
eelmise / järgmise loo algusesse
0 kiiresti otsib loo siseselt edasi- ja tagasipoole

Patareid
Peaseade (vaadake joonis 1)
! Avage patareisahtel ja sisestage kuus R-20, UM1 või D-cells tüüpi patareid (ei ole kaasas,
soovitatavalt alkaline) õiges suunas polaarsustega.
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JUHTIMISSEADMED / VOOLUALLIKAS / TAVAFUNKTSIOONID
Kaugjuhtimispult
Tähtis!
! Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist
eemaldage plastikust isolatsioonilipik nagu
näidatud joonisel 9.
! Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või
toimeraadius on vähenenud, asendage patarei
uue CR2025 tüüpi patareiga.
1. Tõmmake patareipesa välja nagu näidatud
joonisel 9.
2. Vahetage patarei vastavalt polaarsustele ning
lükake patareipesa täielikult algsesse positsiooni
tagasi.
! Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
! Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi
patareisid: näiteks alkaline patareisid segamini
süsiniktsinkpatareidega. Korraga kasutage ainult
üht tüüpi patareisid.
! Kui vahetate patareisid, vahetage korraga kõik,
ärge kasutage vanu ja uusi patareisid segamini.
! Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega, siis
eemaldage patareid.

! Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et
kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal.
Lapsed võivad tõsiselt ennast vigastada, kui
voolujuhe on ainult eemaldatud peaseadme taga
olevast MAINS pistikust, kuna voolujuhtme vaba
ots võib endiselt elektri all olla.

Tüübiplaat asub seadme põhja all.

Automaatne energia säästmine
! CD ja DOCK reþiimil, kui AZ1330D on PAUSE
positsioonil 5 minutit, lülitub ta automaatselt
STOP positsioonile.
! CD ja DOCK reþiimil, kui AZ1330D on STOP
positsioonil 15 minutit, lülitub ta automaatselt
STANDBY reþiimile.
Kasulikud nipid:
0 Ebavajaliku energiatarbimise vältimiseks lülitage
peale seadme kasutamist POWER nupule, et
seade välja lülitada.

HOOLDUS JA OHUTUS (vaadake joonis 8)
Ohutusinformatsioon
! Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele
pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.
! Vältige seadme, patareide, CD plaatide
kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva ning
küttesüsteemi või otsese päikesevalguse poolt
põhjustatud kõrge temperatuuriga.
! Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise
ajal kaitsmata.
! Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt
ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm)
ülekuumenemise vältimiseks.
! Ventilatsiooniavad ei tohi olla kaetud objektidega
nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
! Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud
objekte, näiteks vaase.
! Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega
objekte, näiteks põlevaid küünlaid.
! Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
! Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva
puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis
sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või
muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme
korpust kahjustada.

CD plaadimängija ning CD plaadi
hooldus
! Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate korralikult,
kasutage läätse puhastamiseks poes müüdavat
puhastusplaati, enne kui viite seadme parandusse.
! Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija läätse!
! Äkilised temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD mängija
läätsele. CD plaadimängija kasutamine ei ole siis
võimalik. Ärge üritage läätse puhastada, vaid
asetage seade sooja keskkonda, kuniks niiskus
aurustub.
! Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida
mustuse sattumist läätsedele.
! CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga
keskelt ääre suunas. Ärge kasutage
! puhastusvahendeid, kuna need võivad plaati
kahjustada.
! Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange
sinna kleebiseid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale,
hoolitsege selle eest, et need hävitataks
keskkonnale ohutul viisil.

Voolutoite kasutamine
1. Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud
tüübiplaadil seadme põhja all) vastaks kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole, võtke
ühendust oma edasimüüjaga.
2. Ühendage voolujuhe AC~MAINS pesasse ja
seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks
valmis.
3. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust
eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
4. Paigaldage seade voolutoite väljundpesa
lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks
kergesti ligi.
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DOCK

ABIÜHENDUS

iPodi taasesitamine kasutades
AZ1330D-d

iPodi patarei laadimine kasutades Dock
alust

Ühendades oma iPodi AZ1330D-ga, saate kuulata
alusega ühendatud mängija heli läbi võimsate Hi-Fi
süsteemi kõlarite.

Te võite AZ1330D puhke- ja aktiivreþiimis laadida
iPodi, paigaldades oma iPodi Dock alusele.

Kaasaskantav ühilduv mängija
! Enamik Apple iPodi mudeleid on 30-pin
ühendusklemmiga: 20GB, 40GB, 20/30GB
photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video,
mini ja nano.

Kasulikud nipid:
0 Kui süsteem on lülitatud DOCK või CD reþiimi ja
on lõppasendis (stop) 15 minutit, lülitub
süsteem automaatselt srandby reþiimile.

Välise allika kuulamine

Aluse adapter

Süsteemi AZ1330D kõlarite kaudu on teil võimalik
kuulata taasesitamist ühendatud väliselt seadmelt.

Enne mängija ühendamist, paigaldage sobilik adapter
alusele, et tagada mugav mängija paigaldamine
alusesse.

1. Valige välise allika (AUX) reþiim vajutades
korduvalt klahvile SOURCE (või AUX kaugjuhtimispuldil).

Õige adapteri valimine

2. Kasutage line-in ühenduskaablit (ei kuulu
komplekti), et ühendada AZ1330D AUX pesa (3,5
mm, asub tagapaneelil) välise lisaseadme AUDIO
OUT või kõrvaklappide pessa (näiteks CD
mängija, või videomakk).

! Varustus sisaldab iPodi aluse jaoks 8 erinevat
tüüpi, nagu näidatud adapteri taga, aluse
adapterit, mis sobivad järgmiste iPodidega:
20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo,
30GB video, 60GB video, mini ja nano.

Apple iPodi taasesitamine kasutades
AZ1330D-d
1. Paigaldage ühilduv iPod aluse Docki ühendusklemmile.
! AZ1330D automaatselt lülitab allikale DOCK
(vaadake joonis 7).
2. Ühendatud mängija taasesitatakse automaatselt
iPodi korral.
Märkused:
0 Kasutades klahve (], ^, _ ja VOLUME)
AZ1300D peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil, on
järgmised plaadi taasesituse funktsioonid
kasutatavad: Play / Pause, järgmise / eelmise loo
valimine, kiire edasi / tagasi kerimine ja
helitugevuse muutmine.
0 Klahvid (], ^, _ ja VOLUME) MCM138D
peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil töötavad ainult
Dock aluses oleva mängija
helisalvestiste
taasesitamise puhul.
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TAVAFUNKTSIOONID / RAADIO
Tavafunktsioonid

Raadjojaamade programmeerimine

Seadme sisse ja välja lülitamine

Te saate salvestada 15 FM ja 10 MW raadiojaama
mällu manuaalselt või automaatselt (Automaatne
salvestus).

1. Sisse lülitamiseks vajutage POWER nupule.
Ü Ekraan süttib. Süsteem lülitub viimati valitud
allikale.
2. Välja lülitamiseks vajutage taas POWER nupule.
Ü Ekraan kustub.

Helitugevuse ja heli reguleerimine
Reguleerige heli VOLUME ja DBB nuppudega.

Digitaalne raadio
Häälestamine raadiojaamadele
1. Vajutage korduvalt SOURCE (või TUNER kaugjuhtimispuldil) nupule, et valida FM või MW.
Ü Kiri ”TUNER” kuvatakse põgusalt ekraanil
ning seejärel raadiojaama sagedus, laineala
ning, kui programmeeritud, ka eelseadistuse
number (vaadake joonis 2).
2. Vajutage ja hoidke ^ või _, kuni sagedus
hakkab ekraanil jooksma.
Ü Raadio häälestub automaatselt jaamale
piisava vastuvõtu tugevuse korral. Ekraanil
on kiri ”SEARCH”, kui toimub automaatne
häälestus.
3. Korrake sammu 2, kuni leiate soovitud raadiojaama.
! Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage ^
või _ põgusalt ja korduvalt kuni olete leidnud
optimaalse vastuvõtu tugevuse.

Vastuvõtu parandamiseks:
! FM sageduse parandamiseks tõmmake välja
teleskoopantenn. Parima vastuvõtu saamiseks
kallutage ja pöörake seda. Lühendage selle
pikkust, kui signaal on liiga tugev.
! MW sageduse parandamiseks on seadme sisse
ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata kogu
seadet pöörates.

Manuaalne programmeerimine
1. Häälestage soovitud raadiojaamale (vaata
Häälestamine raadiojaamadele).
2. Vajutage PROG programmeerimise aktiveerimiseks.
Ü Ekraanil: PROG vilgub.
3. Vajutage ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/PRESET
\, [ kaugjuhtimispuldil) korra või rohkem, et
reserveerida number (1 kuni 25).
4. Vajutage PROG, et kinnitada.
5. Korrake samme 1-4 teiste raadiojaamade
salvestamiseks.
Kasulikud nipid:
0 Te saate kustutada eelasetatud raadiojaama
salvestades uue raadiojaama tema asemele.

Automaatne salvestus
Automaatne salvestus alustab automaatselt
raadiojaamade salvestust eelasetusest 1. Kõik
eelnevalt salvestatud jaamad (näiteks Manuaalne
programmeerimine) kustutatakse.
1. Vajutage korduvalt SOURCE (või TUNER kaugjuhtimispuldil) nupule, et valida FM või MW.
2. Vajutage PROG, kuni ”AUTO” vilgub ekraanil.
Ü Saadavalolevaid jaamu salvestatakse (FM või
MW). Kui kõik jaamad on salvestatud, hakkab
esimene eelasetatud jaam automaatselt
mängima.

Eelasetatud või automaatselt salvestatud
raadiojaamade kuulamiseks
Vajutage ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/PRESET \,
[ kaugjuhtimispuldil) nuppe korra või rohkem, kuni
ekraanile ilmub soovitud eelasetatud raadiojaam.
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MP3-CD / CD MÄNGIJA
MP3 teave
Muusika kokkupressimistehnoloogia MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) vähendab oluliselt audioheliplaadi
digitaalandmete suurust, säilitades samal ajal CD
kvaliteetheli.
! MP3 failide saamine: Teil on kaks võimalust:
saate internetist laadida legaalseid muusikafaile
oma arvuti kõvakettale või luua selliseid faile
arvutis olevate audiofailide konverteerimise näol
sobiva kodeerimistarkavara abil. (MP3 failide
jaoks soovitame 128 kbps või kõrgemat
bititaset).
! MP3-dest koosneva CD koostamine: kõrvetage
oma arvuti kõvakettal olevad muusikafailid CDRle või CDRW-le, kasutades oma CD-kõrvetajat.
Kasulikud nipid:

0 Kontrollige, et MP3 failide nimed lõpeksid

laiendiga .mp3 või .wma.
0 Albumite arv: maksimaalselt 100.
0 Lugude arv: maksimaalselt 999.
0 Failinimede pikkus mõjutab taasesituseks
mõeldud lugude arvu. Mida lühemad on
failinimed, seda rohkem lugusid saab plaadile
kõrvetada.

Heliplaadi mängimine
See mängija mängib audioheliplaate nagu CD-R / CDRW, MP3 CD ja WMA. Ärge üritage sellega mängida
CD-ROM, CD-l, CDV, VCD, DVD või arvutile mõeldud
CD-d.

TÄHTIS!
! CD-d, mis on kodeeritud kopeerimiskaitse
tehnoloogiaga mõnede plaadikompaniide poolt,
võivad selle tootega mitte töötada.
! DRM (digitaalsete õiguste haldus) tehnoloogiaga
kaitstud WMA plaadi tugi puudub.
1. Vajutage korduvalt nupule SOURCE ( CD
kaugjuhtimispuldil), et valida CD allikas.
Ü Ekraanil vilgub ”READ”, kui CD on valitud
allikaks (vaadake joonis 3).
Ü Ekraanile kuvatakse ”NO DISC”, kui CD-d ei
saanud lugeda.
2. Vajutage p plaadipesa avamiseks.
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3. Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning
vajutage plaadipesa sulgemiseks sujuvalt
plaadipesale.
Ü MP3 CD plaadile salvestatud informatsiooni
lugemine võib kauem aega võtta, kui tavalise
CD plaadi lugemine.
Ü Ekraanil: kuvatakse lugude koguarv (MP3 /
WMA puhul albumi number) (vaadake joonis
4).
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
].
Ü Taasesitamise ajal keritakse ekraanil loo
pealkiri, loo järjekorranumber ja valitud loo
algusest kulunud aeg.

Ainult MP3 / WMA plaatidele

Ü Loo järjekorranumber (TRK) ning albumi

number (ALB) kuvatakse samas tähenduses.

5. Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile
].
Ü Ekraanil: Q ja loo algusest kulunud aeg
hakkavad vilkuma.
6. Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile
].
7. Taasesituse lõpetamiseks vajutage P.
Kasulikud nipid:
CD mängimine lõpeb ka siis, kui:
0 CD mängija kaas avatakse
0 Te valite FM, MW, AUX või DOCK reþiimi
0 CD jõuab lõppu.

Mõne muu loo valimine
! Vajutage üks või mitu korda klahvile ^ või
_, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo
järjekorranumber.
MP3-CD / WMA korral: Esmalt vajutage üks või
mitu korda ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/
PRESET \, [ kaugjuhtimispuldil), et leida oma
album.
! Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse
alustamiseks ].

Loosiseselt teatud lõigu otsimine

Programmeeringu kustutamine

1. Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi
^ või _.
Ü CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema
heliga.

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui Te:
0 vajutate klahvile P (kaks korda, kui taasesitus
veel käib ning üks kord lõpetamisasendis olles);
0 valite FM, MW, AUX või DOCK reþiimi;
0 vajutate POWER nupule, et seade välja lülitada;
0 avate plaadipesa kaane.
Ü Ekraanil keritakse ühe korra ”PROGRAM
CLEAR” ning kaob tähis ”PROG”.

2. Kui jõuate soovitud kohani, vabastage klahv ^
või _.
Ü Harilik taasesitus jätkub.

Lugude numbrite programmeerimine
Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20 lugu.
Kui soovite, salvestage mõnda lugu rohkem kui üks
kord.
1. Lõppasendis (stop) olles vajutage ^ või _,
et valida soovitud loo number.
! MP3-CD / WMA korral: Esmalt vajutage üks või
mitu korda ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/
PRESET \, [ kaugjuhtimispuldil), et leida oma
album.
2. Vajutage PROG, et salvestada soovitud lugu.
Ü Ekraanil vilgub ”PRO 2”, näidates programmeerimiskohta (vaadake joonis 5).
! Kui Te proovite programmeerida algselt loo
numbrit valimata, kuvatakse ekraanil põgusalt
”SELECT TRACK”, ning seejärel lugude koguarv
ning kestus.
3. Korrake samme 1 ja 2, et valida ja salvestada kõik
soovitud lood.
4. Programmi ettemängimiseks vajutage ].
Ü Programmi mängimise ajal kuvatakse
ekraanil ”PROG”.

Programmeeringu ülevaatamine

Kui taasesitus on peatatud, vajutage ja hoidke
nuppu PROG 3 sekundit.
Ü Ekraanile kuvatakse kõik järjekorda salvestatud lood (ja albumi numbrid MP3 korral).
Kasulikud nipid:
0 Kui ühtegi lugu ei ole programmeeritud,
kuvatakse ekraanile “NO PROG”.
0 Kui Te üritate programmeerida üle 20 loo, ühtegi
lugu ei salvestata ja ekraanile kuvatakse
“PROGRAM FULL“.

Erinevate taasesitusreþiimide valimine
(vaadake joonis 6)
Soovitud taasesitusreþiime on teil võimalik vahetada
ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal, ja
kombineerida ka PROG funktsiooniga.
REP - taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu.
REP ALL - kõik lood taasesitatakse korduvalt kogu CD
plaadilt / programmeeringult.
SHUF - kõik lood taasesitatakse juhuslikus
järjekorras.
REP ALL SHUF - kõik lood taasesitatakse korduvalt
juhuslikus järjekorras.
1. Soovitud taasesitusreþiimi valimiseks vajutage
üks või mitu korda seadel paiknevale klahvile
MODE (REPEAT või SHUFFLE kaugjuhtimispuldil).
2. Lõppasendis olles (stop) vajutage taasesituse
alustamiseks klahvile ].
Ü Juhuslik taasesitus hakkab mõne aja pärast
peale automaatselt, kui olete eelnevalt valinud reþiimi SHUFFLE.
3. Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage
korduvalt seadel paiknevale klahvile MODE
(REPEAT või SHUFFLE kaugjuhtimispuldil), kuni
ekraanilt kustutatakse erinevate taasesitusreþiimide tähised.
! Valitud taasesitusreþiimi tühistamiseks võite
vajutada ka klahvile P.
Kasulikud nipid:
0 Juhuslik taasesitus (SHUF ja REP ALL SHUF) ei
ole saadaval programmeeringu reþiimis.
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