
AZ1826MP3-CD Soundmachine

Felhasználói útmutatók
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Magyar KEZELÕSZERVEK
TOVÁBBI KELLÉKEK

– Csatlakozkábel
– Távirányító

KÉSZÜLÉK TETEJE ÉS ELÕLAPJA (Lásd 1 ábra)

1 PUSH TO OPEN - a CD-tartó kinyitása/bezárása.
2 PROG -

CD/MP3/WMA/USB: mûsorszámok programozása;
MW/FM: elõre beállított rádióadók programozása

3 MODE - ülönbözõ lejátszási módok kiválasztása:
pl. ismétlés (REPEAT) vagy véletlen sor-
rendben történõ lejátszás (SHUFFLE)

4 VOL 3, 4 - hangerõ beállítása
ALBUM/PRESET + ,- (le, fel) 
Csak MP3/WMA/USB: az album kiválasztása;
MW/FM: programozott rádióadó kiválasztása.

5 Kijelzõ – készülék aktuális státuszának kijelzése.
6 2; - CD/USB lejátszás elindítása vagy megsza-

kítása.
9 – CD/USB lejátszásának leállítása;

– CD/USB program törlése.
∞ , §  TUNING DOWN, TUNING UP -
CD/MP3/WMA/USB:
- keresés visszafelé/elõre egy mûsorszámon belül;
- ugrás egy aktuális/elõzõ/következõ mûsorszám

elejére.
MW/FM: - hangolás a rádióadókra.

7 CD/USB - vagy belép a lemez vagy az USB

módba

8 Ki USB port - vagy csatlakoztat egy külső

USB tömegtár eszközt

9 Hangforrásválasztó: CD/USB, MW, FM, OFF
– hangforrásként a CD/USB, rádió, vagy a mag-

netofon kiválasztása
– be/kikapcsoló.

HÁTLAP

0 Teleszkóp antenna – FM vétel javítása.
! Teleptartó – 6 db R-14, UM2 vagy C-cellás telep-

típus számára.
@ AC MAINS – aljzat a hálózati csatlakozózsinór

számára.

TÁVIRÁNYÍTÓ

1 CD – hangforrásként a CD/MP3

2 USB – hangforrásként a USB mód

3 9 – CD/USB lejátszásának leállítása;
– CD/USB program törlése

4 2; – CD/USB lejátszás indítása/megszakítása
ALBUM +, –
Csak MP3/WMA/USB: az album kiválasztása;
∞, § – ugrás egy aktuális/elõzõ/következõ

mûsorszám elejére.
5 PRESET +, –

MW/FM: programozott rádióadó kiválasztása. (le,
fel)

6 REPEAT – forrás ismétlési módjainak kiválasztása.
7 SHUFFLE – összes CD mûsorszám lejátszása

véletlenszerû sorrendben
8 SEARCH 3,4 – keresés visszafelé/elõre egy

mûsorszámon belül
9 TUNING 3,4 – hangolás a rádióadókra
0 VOL 3,4 – hangerõ beállítása (erõsebb, halkabb)
! DBB – a mély hangok kiemelése

@ MUTE – hangerő némítása vagy visszaállítása

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelõgombokat, illetve hajtja végre a
mûveleteket, veszélyes besugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetû esemény történhet.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás
zavarra vonatkozó elõírásainak.
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FESZÜLTSÉGELLÁTÁS

Ahol lehetséges, használjon hálózati áramot a telep
élettartamának megõrzése végett. A telepek behe-
lyezése elõtt, ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték
ki legyen húzva a készülék MAINS aljzatából és a fali
konnektorból.
Telepek
Készülék (See 1) 
• Polaritásnak megfelelõen helyezzen be 6 db. R-14,

UM-2 vagy C-cells, telepet (nem tartozék,

lehetõleg alkalikus legyen).

Távirányító (Lásd 1 ábra)
Fontos! 
• Mielőtt használja a távirányítót, távolít-

sa le a szigetelő műanyag fület, ahogy
azt a 1. ábra mutatja.

• Ha a távirányító nem működik helyesen
vagy a működési táv nem megfelelő,
cserélje ki az elemeket. (CR2025) 

1 Húzza ki a lemeztálcát a 1. ábrán látható módon.

2 Helyezze be az új elemet a jelzett polaritásnak
megfelelően, majd nyomja teljesen vissza az elem-
tartót a helyére.

• A telepek helytelen használata elektrolitszivárgást
okozhat, és korrodálhatja a teleptartót, vagy az
telepek szétdurranásához vezethet.

• Ne keverje össze a használatban lévõ teleptípusokat
- pl. az alkálit a szén-cink típussal! Csak egyforma
teleptípusokat használjon a készülékhez.

• Telepek cseréjekor ne keverje a régi telepeket az
újakkal!

• Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig

nem szándékozik használni a készüléket.

• A telepek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért
elhelyezésüket szakszerûen kell végezni.

AC áram használata
1 Ellenõrizze, hogy az adattáblán látható feszült-

ségérték megfelel-e a helyi hálózati feszültség
értékének. Ha nem, akkor forduljon a forgal-
mazóhoz vagy a szervizhez.

2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az
AC MAINS bemenetbe és a fali dugaljba.

3 Ha teljesen meg akarja szüntetni a 
feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali dugaljból. 

4 Az egységet a fali csatlakozóaljzat kőzelebe

helyezze, ahol a tápkábelt kőnnyedén csat-

lakoztathatja. 

• Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót

a fali dugaljból, ezzel óvja a készüléket. ké Ha

a készüléket lecsatlakoztatja a hálózati

tápfeszültségről, győződjön meg róla, hogy a

dugót teljesen kihúzza a fali konnektorból.

Gyermekekre különösen veszélyes lehet, mert

a kábel szabad vége még feszültség alatt

lehet, ha csak a készülék hátulján található

MAINS (táp)aljzatból lett kihúzva a csatlakozó.

Az adattábla a készülék alján található.

Hasznos tanácsok:
– Akár a hálózati feszültségről, akár az elemekről

üzemelteti a készüléket, amikor nem használja, a

felesleges energiafogyasztást elkerülendő állítsa a

hangforrásválasztót OFF.

ALAPFUNKCIÓK
Készülék be-/kikapcsolása és funkció kiválasztása
1. A CD/USB, MW vagy FM funkció bekapc-

solásához csúsztassa a source selector szabály-
ozócsúszkát a megfelelõ pozícióba, és mûködtesse
a megfelelõ funkciószabályozó gombokat.

• A CD- és az USB-mód közötti váltáshoz

először állítsa a forrásválasztót
CD/USB pozícióba, majd nyomja meg a

CD/USB (a távvezérlőn a CD vagy az

USB) gombot legalább egyszer.

2. A készülék akkor van kikapcsolva, ha a

source selector csúszka OFF.

A hangerõ és hangszín beállítása
1. Állítsa be a hangerőt és hangszínt 

a  VOL 3, 4 és  DBB (a távirányítón).
™ A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ

felirat és egy 00-32 közötti szám.

DIGITÁLIS TUNER

Hangolás egy rádióadóra
1 Állítsa a hangforrásválasztót MW vagy FM állás-

ba.
– Megjelenik a rádióállomás frekvenciája, a

hullámsáv és a beállított programszám (ha

be van programozva). (Lásd 2 ábra)
2 Tartsa lenyomva a ∞ vagy § ( TUNING 3,4  )

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPFUNKCIÓK/DIGITÁLIS TUNER
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gombot mindaddig, amíg a frekvenciaérték nem
kezd el változni.
™ A rádió automatikusan ráhangol a kellõ térerõvel

sugárzó adóra Az automatikus hangolás alatt a
kijelzõn a látható.

3 Szükség esetén addig ismételje a 2 lépést, amíg
megtalálja a kívánt rádióadót.

• Gyenge térerõvel sugárzó rádióadóra történõ hang-
olás esetén, nyomja le röviden és ismételten a ∞
vagy § ( TUNING 3,4  ) gombot, amíg egy opti-
mális térerõvel rendelkezõ adót nem talál.

Vétel javítása:
• FM, hullámsáv esetén húzza ki a teleszkóp anten-

nát, és döntse meg illetve fordítsa el a vétel
javításához. Csökkentse az antenna hosszát, ha a
jel túl erõs.

• MW, esetében a készülék belsõ antennával ren-
delkezik. A belsõ antennát az egész készülék
elfordításával irányíthatja.

Rádióadók programozása
A memóriában összesen 20 rádióadó programozható
be kézileg vagy automatikusan (Autostore) (20 FM, 20
MW)
Kézi programozás
1 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

rádióadókra)
2 Nyomja meg a PROG gombot a programozó

funkció aktiválásához.
™ Kijelzés: PROG jelzés villog.

3 Nyomja meg egyszer vagy többször a  PRE-
SET -, + (a távirányítón PRESET -, +) vagy

– gombot, hogy kijelöljön egy számot 1-20.

4 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.

5 Az 1-4 lépések megismétlésével programozzon be
további rádióadókat.

Hasznos tanácsok: Egy programozott rádióadót úgy
törölhet, hogy egy másik frekvenciát tárol a helyében.

Autostore - automatikus tárolás
Az Autostore funkció automatikusan kezdi tárolni a
rádióadókat az egyes programszámmal kezdõdõen.
Minden más korábban programozott adó (pl. kézileg
programozott adó) törlésre kerül.
1 Válassza ki a MW/FM funkciót.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG

gombot, amíg meg nem jelenik az 

felirat.

™A rendelkezésre álló adók beprogramozásra.(MW
vagy FM)

™Az összes rádióadó beprogramozása után, a

készülék automatikusan ráhangol az elsõ autostore
programozott rádióadóra.

Beprogramozott vagy autostore rádióadókra
hangolás
Nyomja meg egyszer vagy többször a ALBUM/PRE-
SET -, + (a távirányítón PRESET -, +) gombokat, amíg
a kívánt programozott rádióadó meg nem jelenik a
kijelzõn.

A készülék megfelel az Európai Unió
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó
előírásainak.

CD lejátszása

TÁJÉKOZTATÁS MP3
Az MP3 (MPEG Audio Layer 3) olyan, a zenei anyagok
tömörítéséhez kifejlesztett technológia, mely az audio CD-
n lévõ digitális adatok mennyiségét lényegesen lec-
sökkenti, miközben megõrzi az eredeti CD hang-
minõségét.

• Honnan nyerhetõk zenefájlok: Vagy letölti az
engedélyezett MP3 zenefájlokat az internetrõl
számítógépe merevlemezére, vagy elkészíti saját audio
CD-jérõl. Ez utóbbihoz helyezze be audio CD-jét
számítógépe CD-ROM meghajtójába, és alakítsa át a
megfelelõ kódoló programmal. Az MP3 zenefájlok
esetén akkor lesz jó a hangminõség, ha az adatátviteli
sebesség legalább 128 kbps.

• Hogyan lehet az MP3 fájlokat elõállítani CD-
ROM-on: A számítógépe CD-írójával vegye fel („írja
fel”) a zenefájlokat a merevlemezrõl egy CD-ROM-ra.

Hasznos tanácsok:

– Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 vagy
.wma. legyen.

– Albumok száma / mappa: maximum 50

– Zenei számok száma /címe: maximum 500

– A lejátszható mûsorszámok száma a fájlnevek
hosszától függ. Rövidebb fájlneveket választva több
fájl kezelhetõ.

CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok, WMA lejátszására alkalmas. CD-I, CDV,
VCD, DVD vagy számítógépes CD-k használata nem
lehetséges.
FONTOS!
• Elõfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-

lemezeket, melyek valamely lemezcég copyright

DIGITÁLIS TUNER CD/MP3-LEJÁTSZÓ
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védelmi technológiájával vannak levédve, nem
tudja lejátszani.

• DRM védett WMA fájlok. használata nem

lehe tséges.

1 Állítsa a hangforrásválasztót CD/MP3.
• Majd nyomja meg a CD/USB (a távvezérlőn

a CD) gombot egyszer a CD-mód

kiválasztásához, ha az "USB" felirat látható.

2 Címkéjével felfelé, helyezzen be egy CD lemezt,
majd csukja be a CD tartó ajtaját.
™ Amikor a CD-lejátszó megvizsgálja a CD
tartalmát, a felirat látszik.
AAuuddiioo  CCDD:: a kijelzõn megjelenik, hogy hány szám
van a CD-n és a lejátszásukhoz szükséges idõ.
MP3/WMA: megjelenik a zeneszámok, illetve
albumok teljes száma is. (Lásd 3 ábra)

3 A lejátszás indításához nyomja meg a 2; gombot.
4 A lejátszás megszakításához nyomja meg a 2;.

gombot. A lejátszás folytatásához ismét nyomja
meg a 2; gombot.

5 A lejátszás leállításához nyomja meg a 9 gombot.
Hasznos tanácsok: A CD lemez lejátszása akkor is

leáll, ha:
– kinyitja a CD tartót
– CD lemez a végére ért
– a tuner vagy CD/USB hangforrást választotta

Más mûsorszám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a ∞ vagy § gombot

egyszer vagy ismételten mindaddig.
Csak MP3/WMA: Kereséséhez elõször az
ALBUM/PRESET -, + (a távirányítón ALBUM -, +)
gomb lenyomásával ki kell választani a kívánt albu-
mot.

• Ha egy mûsorszám számát a stop vagy megszakítás
pozícióban választotta ki, nyomja meg a 2; gom-
bot a lejátszás indításához.

Dallamrész keresése egy mûsorszámon belül
1 Tartsa lenyomva a ∞ or §  (vagy SEARCH 3,4

a távirányítón) gombot.
™ A CD lejátszása ekkor nagy sebességgel és alac-
sony hangerõvel történik.

2 A keresett dallamrész felismerésekor engedje el a
∞ vagy § gombot a rendes lejátszás foly-
tatásához.

Különbözõ lejátszási módok: SHUFFLE és
REPEAT (Lásd 4, 5 ábra)
A különféle lejátszási módokat kiválaszthatja illetve
cserélheti a lejátszás elõtt illetve alatt, és kombinál-

hatja azokat egy PROG. belül.
SHUF – CD lemez valamennyi mûsorszáma/ pro-
gram véletlenszerû sorrendben kerül lejátszásra.
REP ALL – megismétli a CD lemez/program teljes

tartalmát 
REP – folyamatosan ismétli az aktuális (véletlensz-

erû) mûsorszámot
1 A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg

egyszer vagy többször a MODE (SHUFFLE vagy
REPEAT a távirányítón) gombot.

2 A lejátszás szünetelésekor (stop helyzetbe), a leját-
szás indításához nyomja meg a 2; gombot.

3 A szokásos módon történõ lejátszási mód
kiválasztásához, addig nyomkodja a MODE gom-
bot, amíg a különbözõ lejátszási módok eltûnnek a
kijelzõrõl.
– A lejátszási módot a 9 gombbal is törölheti.

Mûsorszámok beprogramozása
Lehetõsége van arra, hogy 20 számot tet-szõleges sorrend-
ben tároljon a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja
többször is.
1 A kívánt mûsorszám kiválasztásához, nyomja meg a

készüléken a ∞ vagy § gombot.
Csak MP3: Kereséséhez elõször az ALBUM/PRE-
SET -, + (a távirányítón ALBUM -, +) gomb leny-
omásával ki kell választani a kívánt albumot.

2 Nyomja meg a PROG gombot.
™ A kijelzÕn elÕször megjelenik a program

helye, majd az itt tárolt zeneszám

száma/albumok. (Lásd 6, 7 ábra)
3 Ismételje meg az 1-2 lépéseket a további pro-

gramozni kívánt mûsorszámok kiválasztásához és
tárolásához.

• Kijelzõ: kijelzés látható, ha 20-nál több
mûsorszámot próbál beprogramozni.

Hasznos tanácsok: Program lejátszása közben a
ALBUM/PRESET -, + gombok nem használhatók
(vagy ALBUM -, + a távirányítón)

A program törlése
A programot a következõképpen törölheti a memóriából:
• a CD ajtó kinyitása;
• átkapcsol az MW, FM vagy CD/USB hangforrásra;
• A 9 kétszeri lenyomása lejátszás közben vagy

egyszer leállítási helyzetben.
™ PROG jelzés.

CD/MP3-LEJÁTSZÓ
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Az USB csatlakoztathatóság

• Az AZ1826 elülső oldalán USB port található,

amely dugót és lejátszási funkciót kínál, amely

lehetővé teszi digitális zene vagy beszélt szöveg

AZ1826-ról USB tömegtár készüléken.

• Ha USB tömegtár készüléket használ, minden

funkciót élvezhet, amelyet az AZ1826 nyújt,

amelyről felvilágosítást a lemez funkciónál láthat.

Kompatibilis USB tömegtár készülék
A AZ1826 rendszerrel használhat:

– USB flash memoriát (USB 2.0 vagy USB1.1)

– USB flash lejátszót memória (USB 2.0 vagy
USB 1.1) 

– memória kártyát memory (a rendszerrel
dolgozó további kártyaolvasót igényel) 

Note: 
Néhány USB flash lejátszónál (vagy memória

készüléknél) a tárolt tartalom a szerzői

jogvédelem alatt álló technológiával kerültek

felvételre. Az ilyen védett tartalom más eszközön

nem lejátszható (mint pl. ezen a AZ1826 

rendszeren.)  

Támogatott formátumok:
– USB vagy memória fájl formátum FAT12, FAT16,

FAT32 (sektor mérete: 512 -65,536 byte) 

– MP3 bit rate (adattömörítés): 32-320 Kbps és vál-

tozó bit rate.

– WMA 9. verzió vagy korábbi 

– Directory nesting up to a maximum of 8 levels 
– Albumok száma / mappa: maximum 5o 

– Zenei számok száma /címe: maximum 500

– ID3 tag v2.0 vagy később

– Fájl név Uicode UTF8 -ban (maximum hosszúság:

128 byte)

A rendszer nem játssza le, és nem
támogatja a következőket:

• Üres albumok: üres album az, amelyik nem tartal-

maz MP3/WMA fájlokat, és a kijelző nem jeleníti

meg.

• A nem támogatott fájlformátumokat a rendszer

átugorja. Ez azt jelenti, hogy pl. a .doc kiterjesztésű

Word dokumentumokat vagy a .dlf kiterjesztésű

MP3 fájlokat figyelmen kívül hagyja, és nem játssza

le.

• AAC,WAV, PCM. NTFS audio fájl

• DRM védett WMA fájlok.

• WMA fájlok veszteségmentes formátumban 

Hasznos tanácsok:

– Győződjön meg róla, hogy az MP3 fájlok .mp3

kiterjesztése végződnek.

– A DRM védet WMA fájlok CD-re írásához/kon-

vertálásához használjon Windows Media Player

10-t (vagy későbbi verziót). Látogassa meg a

www.microsoft.com oldalt, ha a Windows Media

Player-ről és WM DRM-ről (Windows Media

Digital Rights Management) szeretne többet meg-

tudni. .

USB tömegtár készülék lejátszása
1 Győződjön meg róla, hogy az AZ1826 csatlakoz-

tatva van az AC fő- vagy speciális akkumulátorhoz.

2 Állítsa a hangforrásválasztót CD/USB
állásba. 

• Ezután nyomja meg a CD/USB (a

távvezérlőn az USB) gombot az USB-mód

kiválasztásához, ha a "CD" felirat látható.

➜A kijelzőn az "USB" felirat, az összes

műsorszám száma és az album száma

látható. (Lásd a 8. pontot.)

3 Dugja be a kompatibilis USB tömegtár készüléket

az AZ1826 jelölt USB portjába ( ). Ha szük-

séges, használjon megfelelő USB kábelt a készülék

és az AZ1826 USB portja közötti egyesítésre.

➜ A készülék automatikusan bekapcsol.

• Ha a készülék nem kapcsolt be, kapcsolja be azt

manuálisan, majd kösse be újra.

4 Nyomja meg a 2; gombot az AZ1826-on a leját-

szás indításához.

• Kereséséhez elõször az ALBUM/PRESET -, +
gomb lenyomásával ki kell választani a kívánt albu-
mot. (a távirányítón -, +). 

USB CSATLAKOZÁS
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Környezetvédelmi szempontok
A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a csomagoláshoz használt
anyagokat könnyûszerrel három egynemû anyagot tartalmazó csoportra lehessen válo-
gatni: karton, ütésálló polisztirol, polietilén. Az Ön készüléke újra felhasználható
anyagokat tartalmaz, amennyiben azt egy arra specializált vállalat szedi szét. Fontos a
csomagolóanyagok, kimerült telepek és régi készülékek megsemmisítését illetõ helyi
szabályok betartása.

KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG
Karbantartás és biztonság (lásd 9 ábra)

CA CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem képes a lemez lejátszására,

akkor mielõtt a készüléket elvinné javíttatni,
használjon egy tisztító CD lemezt az optika
tisztításához.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hoz-
zányúlni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet a CD-lejátszó
lencséjén. Ilyenkor nem lehet lejátszani a CD-t.
Ebben az esetben ne próbálja megtisztítani a lenc-
sét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy
a nedvesség elpárologjon.

• A CD-tartót mindig tartsa bezárva, a lencse
porosodásának elkerülése végett!

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával! Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt!

• Soha ne írjon a CD-re, és ne ragasszon rá címkét!

Óvintézkedések és általános karbantartás
• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol

nem borulhat fel.
• Óvja a készüléket, elemeket, CD-ket és kazettákat a

nedvességtõl, csapadéktól, homoktól és az olyan
túlzott hõhatástól, mely fûtõtest közelében vagy
közvetlen napsütésen lehet.

• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy

készülékcsatlakozó használatos megsza-

kítóeszközként, akkor mindig

működőképesnek kell lennie.  

• Ne takarja le a készüléket. A megfelelõ szellõzés
érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a
szellõzõnyílások körül, hogy a keletkezett hõ szabadon
távozhasson.

• A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási
felületei önkenõk, ezért az olajozásuk és kenésük
tilos.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.

• A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy
lefröcskölni.

• A szellõzést nem szabad megakadályozni azzal,
hogy pl. újságpapírral, terítõvel, függönnyel vagy
hasonlóval eltakarjuk a szellõzõnyílásokat.

• A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat,
például meggyújtott gyertyát helyezni. 

• A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgy-
at, például vázát helyezni.
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A távirányító nem mûködik megfelelõen
– Telepek kimerültek / rosszul vannak behelyezve
• Helyezze be megfelelõ módon az (új) telepeket.
– Távolság/szög túl nagy a készülék és a távirányító

közt 
• Csökkentse a távolságot/szöget.

Nincs hang/feszültség 
– A hangerõ alacsonyra van állítva
• Állítsa be a hangerõt.
– A hálózati csatlakozózsinór nem érintkezik

megfelelõen
• Csatlakoztassa az AC csatlakozózsinórt megfelelõen.
– A telepek kimerültek / rosszul vannak behelyezve
• Helyezze be megfelelõ módon az (új) telepeket.
– Fejhallgató van csatlakoztatva a készülékhez 
• Húzza ki a fejhallgató zsinórját a készülékbõl.

Erõs rádióbúgás vagy zaj
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van a

TV-hez, VCR-hoz vagy a számítógéphez 
• Vigye távolabb a készüléket. 

Rossz rádióvétel
– Gyenge rádiójel 
• FM: Állítson az FM teleszkóp antennán.

hibaüzenet
– USB módban van. 

• Nyomja meg  a  CD/USB gombot a CD mód

kiválasztásához.

– CD lemez meg van karcolódva vagy piszkos 
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t, lásd

Karbantartás.
– Páralecsapódás a lézer lencsén
• Várjon, amíg a lencse akklimatizálódik.
– CD-R(W) lemez üres/nincs véglegesítve 
• Használjon véglegesített CD-R(W) lemezt.
– CD-ROM lemez van behelyezve/ CD nem audio

fájlokat tartalmaz 
• Csak audio CD lemezeket használjon/MP3 /nyomja

meg egyszer vagy többször a ∞ vagy § gombot a
lemezen lévõ adat fájlokról az audio fájlokra
történõ ugráshoz.

Megjegyzések:
Elõfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-
lemezeket, melyek valamely lemezcég copyright
védelmi technológiájával vannak levédve, nem
tudja lejátszani.

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Megjegyzések:
DRM védett WMA fájlok. hhaasszznnáállaattaa  nneemm  lleehheett--
ssééggeess..

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt
– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t

Az USB készülék nem játszik le az
AZ1826-on 

– Nincs USB módra állítva.

• Nyomja meg  a  CD/USB gombot az USB mód

kiválasztásához.

– A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az

AZ1826 USB portjához.

• Csatlakoztassa újra  a készüléket, és győződjön

meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva .  

– A készüléket az AZ1826 nem támogatja, vagy

az audio fálj formátum olyan készülékre van

lementve, amelyet az AZ1826 nem támogat. 

• Használjon kompatibilis készüléket/ lejátszható

audio fájl formátumot.

A távvezérlőn nem tudom kiválasztani a
CD- vagy az USB-módot  

– A főegység nincs CD- vagy USB-módba állítva.

• A főegységen tolja a forrásválasztót CD/USB
pozícióba, majd a távvezérlővel válassza ki a
CD vagy az USB módot.

FIGYELMEZTETÉS
Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti! Semmilyen körülmények között se próbál-
ja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszûnik a garancia!
Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javítani vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat! Ha a felsorolt
javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez!

HIBAKERESÉS
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SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajú-

cou vodou!

Régi termékének eldobása 

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és
készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.

Ha az áthúzott kerekes szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a ter-
mék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív
hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális ház-
tartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges
negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

FONTOS!  
1. A termék USB-csatlakoztatási kompatibilitása:

a )  Ez a termék az USB MSD szabványoknak megfelelő legtöbb USB háttértár-eszközzel
(MSD) használható.

i )  A leggyakrabban használt háttértár-eszköz a flash meghajtó, a memóriakártya, a jump
meghajtó stb.

i i) Ha az után, hogy a háttértár-eszközt csatlakoztatta a számítógéphez, a monitoron
megjelenik a meghajtó ábrája, akkor a gép minden bizonnyal használható háttértár-
eszközzel és együttműködik ezzel a termékkel.

b )  Ha a háttértár-eszközt akkumulátorhoz vagy áramforráshoz kell csatlakoztatni:
Ellenőrizze, hogy feltöltött akkumulátor van-e benne, vagy előbb töltse fel az USB-
eszközt, majd csatlakoztassa újra a termékhez.  

2. Támogatott zenetípus:
a )  Ezzel az eszközzel csak a következő kiterjesztésű, szabadon felhasználható zenefájlok

játszhatók le: .mp3 .wma
b)  Az internetes zeneboltokban vásárolt zenefájlok nem játszhatók le, mert ún. Digital

Rights Management (DRM) védelemmel vannak ellátva.
c )  A következő kiterjesztésű zenefájlok nem játszhatók le: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac

stb.
3 .  Nem létesíthető közvetlen kapcsolat a számítógép USB-portja és a termék között még

akkor sem, ha mp3 vagy wma fájlok vannak a számítógépen.
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MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM
együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a měszaki
adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak sza-
kember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség .....................................220–230 V
Elemes működéshez...................................1 × CR2025
Névleges frekvencia ...............................................50 Hz

Teljesítmény

maximális .........................................................≤ 12 W
névleges ................................................................ 6  W
készenléti állapotban ..............................≤ 0.5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg .............................................................................2,5 kg

Befoglaló méretek

szélesség..........................................................360 mm
magasság.........................................................152 mm
mélység............................................................225 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH....................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ................................531–1602 kHz

Erősítőrész

Kimeneti teljesítmény......................2  × 1 W RMS
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