Signalizácia stavu nabitia napájacích èlánkov
Na displeji sa zobrazí pribli|n¥ stav nabitia napájacích èlánkov.
Napájacie èlánky sú úplne nabité

• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky p / LINE OUT.

U|itoèné rady:
• cez v¥stup p / LINE OUT je mo|né prístroj pripoji† i k systému hifi . a silu a
charakter zvuku nastavujte na prehrávaèa CD regulátormi systému hifi .
DÔLE\ITÉ!
Ochrana sluchu : Hudbu poèúvajte pri strednej hlasitosti. Príli∂ hlasné
prehrávanie zvuku cez slúchadlá mô|e po∂kodi† vá∂ sluch. Pre tento produkt
odporúèame slúchadlá Philips AY3806/ AE500.
Dôle|ité (pre modely s pribalen¥mi slúchadlami):Philips zaruèuje súlad
maximálneho zvukového v¥konu svojich audioprehrávaèov stanoveného
príslu∂n¥mi regulaèn¥mi orgánmi iba v prípade, |e sú pou|ívané s originálnymi
slúchadlami, dodávan¥mi s produktom. V prípade, |e je potrebné slúchadlá
vymeni†, odporúèame obráti† sa na vá∂ho predajcu, aby ste dostali tak¥ ist¥ model,
ak¥ bol pôvodne dodan¥ firmou Philips.

údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.

• Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby
obal mohol by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol
a polyetylén (vrecká, ochranná fólia).
• Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, keï
demontá| vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalové materiály,
vyèerpané napájacie èlánky a u| nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa
miestnych predpisov a zvyklostí do vhodn¥ch nádob na odpadky.

U|itoèné rady:
– Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho odpojte.

Napájacie èlánky sú nabité z dvoch tretín
Napájacie èlánky sú nabité z jednej tretiny
Napájacie èlánky sú zlé alebo vyèerpané. Ak
sú napájacie èlánky zlé alebo vyèerpané,
oznaèenie A bliká, na displeji sa zobrazí
nápis rP bAtt a niekoπkokrát zaznie
zvukov¥ signál.
¤títok s typov¥m èíslom nájdete na spodnej strane prístroja.

POZOR!
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte
iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť vytečenie elektrolytu a
koróziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.
- Nikdy nepou|ívajte staré a nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky rôzneho
typu.
- Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte napájacie články z
prístroja.

O MP3

V¤EOBECNÉ INFORMÁCIE
Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD
• Nikdy sa nedot¥kajte optiky A prehrávaèa CD.
• Chráòte prehrávaè CD, napájacie èlánky a CD pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a príli∂n¥m teplom
(jaké je napríklad v blízkosti tepeln¥ch zdrojov lebo
na mieste vystavenom priamemu slneènému
|iareniu).
• Prehrávaè CD èistite mierne navlhèenou
handrièkou, ktorá nepú∂†a chﬁpky. Nikdy nepou|ívajte |iadne chemické èistiace
prostriedky, preto|e mô|u ma† korozívne úèinky.
• CD èistite handrièkou, ktorá nepú∂†a chﬁpky a to v|dy iba †ahmi od stredu
platne smerom k jej okraju. Ak¥koπvek chemick¥ èistiaci prostriedok po∂kodzuje
platòu! Na CD nikdy niè nepí∂te a niè na ne nenalepujte.
• Pri náhlom prechode z veπmi studeného do veπmi teplého prostredia sa mô|e
optika opoti†. Prehrávaè CD v tomto prípade nefunguje. Ponechajte prehrávaè
CD na teplom mieste a vyèkajte a| sa vlhkos† odparí.
• Pou|ívanie mobilného telefónu v blízkosti prehrávaèa CD mô|e spôsobi†
poruchy vo funkcii prístroja.
• Dbajte, aby prístroj nespadol, preto|e by sa mohol po∂kodi†.

T¥mto prehrávaèom CD je mo|né reprodukova† v∂etky druhy audio platní,
záznamové CD i prepisovateπné CD a MP3 CDs. Nepokú∂ajte sa v∂ak
reprodukova† CD ROM, CDi, CDV lebo poèítaèové CD.

• Odkiaπ získate hudobné súbory: Buï si stiahnete povolené hudobné súbory
MP3 z Internetu na pevn¥ disk Vá∂ho poèítaèa alebo si ich vyrobíte z vlastnej
audio CD. Pre túto mo|nos† vlo|te do drivera CD-ROM-u poèítaèa audio CD a
konvertujte ju príslu∂n¥m kódovacím programom. Pre hudobné súbory MP3
bude kvalita zvuku odpovedajúca pri minimálnej r¥chlosti prenosu dát 128
kbps.

1 Posuòte spínaè OPEN 2 a otvorte prehrávaè.
2 Vlo|te audio CD alebo MP3 CD etiketou smerom

U|itoèné rady:
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3 .
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 20 znakmi).
– Poèet skladieb,ktoré je mo|né zreprodukova† závisí na dlí|ke názvu súboru. Ak
zvolíte krat∂ie názvy súborov,bude podporovan¥ch viacej súborov.

– Na prístroj nedávajte |iadne potencionálne nebezpeèné
predmety (napr. nádoby s vodou, zapálené svieèky)

REPRODUKCIA CD

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je technológia vyvinutá na komprimáciu hudobn¥ch
materiálov, ktorá podstatne zni|uje mno|stvo digitálnych údajov na audio CD,
prièom zachováva kvalitu zvuku originálnej CD

• Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u: Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa
nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného disku na CD-ROM.

– Prístroj nesmie by† vystaven¥ pokvapkaniu alebo o∂pliechaniu
tekutinou.

hore tak, |e CD jemn¥m tlakom zasuniete na
miesto.

3 Stisnite vieèko a zatvorte prehrávaè.
4 Stisnutím gombíka 2; zapnite prehrávaè a zapojte
reprodukciu.
➜ Keï prehrávaè CD preèíta obsah CD, zobrazí sa
nápis

➜ Prehrávanie sa zaène automaticky.
Pre disky audio CD: Zobrazí sa poradové èíslo
aktuálnej skladby a doba od zaèiatku
reprodukcie.
Pre disky MP3 CD: aktuálne èíslo albumu/stopy
a uplynul¥ èas prehrávania. Na displeji sa
obrazí MP3 a ESP.

Ak si |eláte ukonèi† reprodukciu
• Stisnite 9.
➜ Pre disky audio CD, Na displeji sa zobrazí poèet skladieb na CD a doba
potrebná k ich reprodukcii.
Pre disky MP CD, zobrazí sa príslu∂n¥ celkov¥ poèet stôp a albumov.
• Ak si |eláte vypnú† prístroj, stisnite gombík 9.
• CD vyberte tak, |e ju uchopíte za okraj, dvíhate ju
hore, a stred dr|iaka tlaèíte dolu.

U|itoèné rady:
– 30 sekúnd po stisnutí 9 sa prístroj automaticky vypne.

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS

KEZELÕGOMBOK

Elemek ( nincs mellékelve )
AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
Használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.

Kezelõgombok, (lásd 1)
1 ...........................kijelzõ
2 2; ......................a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása és a lejátszás
megszakítása.
3 ESP ....................választás az energiatakarékos üzemmód és az elektronikus
kihagyásvédelem (ESP) között Az ESP biztosítja a CD
folyamatos lejátszását a vibrációk és az ütések ellenére.
4 PROG .................számok beprogramozása és a program megtekintése.
5 MODE ................a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE, REPEAT
kiválasztása.
6 DBB ...................a mély hangok kiemelésének be- és kikapcsolása.
A hangjelzést (rövid sípolást) is ezzel a gombbal lehet
be-/kikapcsolni, ehhez 2 másodpercnél tovább kell
lenyomva tartani
7 9 ........................a CD lejátszásának megállítása, a program törlése, a töltés
bekapcsolása és a készülék kikapcsolása.
8 ∞ /§................átugrik a elõzõ/következõ szám elejére.
3/4 ...................csak MP3-CD esetén: a következö/elözö album kiválasztása.
9 OPEN 2.............a CD-tartó kinyitása.
0 p / LINE OUT....3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó, csatlakozó, melyen
keresztül a lejátszót másik készülék audio bemenetéhez
lehet csatlakoztatni.
! VOL - / +............hangerõszabályzó.
@ OFF.....................HOLD funkció kikapcsolása;
RESUME ...........az utolsó lejátszási pozíció tárolása
HOLD .................az összes gomb lezárása.
# 4.5V DC..............külsõ feszültségforrás csatlakoztatásához.

Az elemek feltöltöttségének jelzése

Fejhallgató AY3806 és AE500 (csak az EXP2465 típushoz)
• Csatlakoztassa a készülékkel szállított fejhallgatót
p / LINE OUT.

Hasznos tanácsok:
• p / LINE OUT kimeneten keresztül a készüléket a hifi rendszeréhez is
csatlakoztathatja. a CD-lejátszó és a hifi rendszer szabályzóival állítsa be a
hangerõt és a hangszínt.

Hálózati adapter AY3162 (csak EXP2461 és EXP2465 tartozék)

Az elemek feltöltöttségének közelítõleges állapota látszik a kijelzõn.
Az elemek teljesen feltöltöttek
Az elemek kétharmad részben feltöltöttek

• Silu zvuku je mo|né nastavi† VOL - / + (0-30) .

• Stisnite 2;.
➜ Doba od zaèiatku reprodukcie bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite
znovu 2;.

FONTOS!
Hallásvédelem: A zenét hallgassa mérsékelt hangerõn. A fejhallgatón
keresztül nagy hangerõvel történõ zenehallgatás károsíthatja hallását.
Javasoljuk, hogy ehhez az eszközhöz Philips fejhallgatót használjon
AY3806/AE500.
Fontos! (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél):
A Philips hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított
maximális hangerejét csak az eredetileg mellékelt típusú fejhallgatõval
garantálja. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul, javasoljuk, hogy lépjen
kapcsolatba kereskedõjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips fejhallgatóval
egyezõ modellt rendeljen.

Az adattábla a készülék alján található.

VIGYÁZAT!
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő
hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

- Az elem helytelen cseréje robbanáshoz vezethet.
Kizárólag ugyanolyan vagy ugyanolyan típusúval cserélje.

- Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával járhat, ami a
rekesz korroziójához vagy akár az elem szétrobbanásához vezethet.
- Soha ne használjon öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket vegyesen.
- Vagye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni
a készüléket.

• 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 fájlok esetén.
• 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.

Voπba a hπadanie na v∂etk¥ch platniach
Voπba skladby
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo
niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok práve
reprodukovanej, predchádzajúcej alebo nasledujúcej
skladby.
• V stave pause/stop stlaète 2; a reprodukcia sa
zaène.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.
Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1 Ak podr|íte ∞ alebo § stisnut¥, máte mo|nos† vyhπada†
èas† skladby smerom dozadu alebo dopredu.
➜ Zapojí sa hπadanie a reprodukcia pokraèuje tlmene.
V prípade CD audio skladieb sa hπadanie po 2 sekundách zr¥chli.
2 Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.
Voπba na MP3-CDs
Pre vyhπadanie stopy MP3, mô|ete najprv stlaèi† 3/4
pre v¥ber |elaného albumu.
Voπba albumu
• Podr|te stlaèené alebo stláèajte tlaèidlo 3/4
opakovane, k¥m nenájdete po|adované èíslo albumu.
• V stave pause/stop stlaète 2; a reprodukcia sa
zaène.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

U|itoèné rady:
– Ak je aktívny re|im programovaného prehrávania, klávesy 3 alebo 4 nie sú
funkãné.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE
Prístroj reprodukuje skladby v náhodne volenom poriadku
lebo opakuje reprodukciu jednej skladby, príp. celej CD,
lebo umo|òuje poèúvanie niekoπk¥ch zaèiatoèn¥ch
taktov v∂etk¥ch skladieb.
1 Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát gombík
MODE. Oznaèenie zvolenej funkcie sa zobrazí na
displeji.
–
: V∂etky skladby z platne budú
jedenkrát zreprodukované v náhodne
volenom poriadku.
–
: V∂etky skladby na disku alebo v
programe sa opakovane prehrávajú.
–
(iba pre MP3 CDs) : Prístroj bude
opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
–
: V∂etky skladby z platne budú
opakovane zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
–
: V∂etky skladby z platne budú
jedenkrát zreprodukované v náhodne
volenom poriadku.
–
(iba pre MP3 CDs): V∂etky skladby
aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom
poriadku.
–
(iba pre MP3 CDs): V∂etky skladby aktuálneho albumu sa
opakovane prehrávajú v náhodnom poradí.
– scan: Ka|dá skladba v polo|ke disk sa prehráva počas 10 sekúnd.
➜ Pre prechádzanie (SCAN) a náhodné prehrávanie bude zaèaté prehrávanie vo
vybranom re|ime od nasledujúcej stopy.
2 Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie ∂peciálneho
spôsobu reprodukcie.

U|itoèné rady:
– Preto|e MP3-CD obsahuje veπké mno|stvo komprimovan¥ch informácií, bude
funkcia obnovenia fungova† iba predt¥m, ne| bude jednotka úplne vypnutá.

1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte gombíkom

∞ lebo § niektorú skladbu a 3/4 pre disky
MP3 CD.
2 Stisnutím gombíka PROG ju ulo|te do pamäti.
➜ Na displeji sa raz zobrazí program. Displeji sa
zobrazí oznaèenie P a pocet skladieb ulo|en¥ch do
pamäti.
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie skladby a
ukladajte ich do pamäti.

100 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION !
Priemern¥ èas prehrávania pri zapnutej ochrane ESP :
Sekundy

typ stopy

100
45

Audio platní

MP3 (128kbps)

U|itoèné rady:
– Pre disky MP3 CD: ESP je ∂tandardne v|dy aktivovan¥.

Müsorszám kiválasztása
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére ugrani.
• Ha egy mûsorszám számát a stop vagy megszakítás
pozícióban választotta ki, nyomja meg a 2; gombot
a lejátszás indításához.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dall
amrészt visszafelé vagy elõre megkeresni.
➜Elkezdõdik a keresés, és a lejátszás halkabban folytatódik. CD audio
mısorszámok esetén 2 másodperc elteltével a keresés felgyorsul.
2 Engedje el a gombot, ha megtalálta a keresett dallamrészt.
➜ A lejátszás a szokásos módon folytatódik.

5 Stisnutím 9 a opakovaním krokov 1-2 sa zvolia a
naproogramujú v∂etky |elané skladby.
➜ Ak sa pokúsite naprogramova† viac
ako 64 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FL PrO9.

MP3-CD-n lévõ kiválasztása
MP3 zeneszám kereséséhez elõször az 3/4 gomb
lenyomásával ki kell választani a kívánt albumot.

Kontrola programu
Ak si |eláte skontrolova† program, podr|te stisnut¥
PROG zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa zobrazí poradové èísla v∂etk¥ch
skladieb ulo|en¥ch do programu.

Album kiválasztása
•Tarsa lenyomva, vagy nyomja meg 3/4
többször, amíg rábukkan a kívánt albumszámra.
•Ha egy mûsorszám számát a stop vagy megszakítás
pozícióban választotta ki, nyomja meg a 2; gombot
a lejátszás indításához.
➜A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.

Zotrenie programu
1 Ak chcete zastavi† prehrávanie stlaète 9
2 Pre zmazanie programu stlaète 9
➜ Na displeji sa raz zobrazí cL PrO9.

– A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
– Semmilyen veszélyforrást se helyezzünk a készülékre (pl.
folyadékkal töltött tárgyat, meggyújtott gyertyát)

Ezzel a CD-lejátszóval minden fajta audio lemez lejátszható, úgy mint írható CD
és újraírható CD is és MP3 CDs. Ne próbáljon azonban CD ROM-ot, CDi-t, CDV-t
vagy számítógépes alkalmazásra szánt CD-t lejátszani.

1 Push the OPEN 2 slider to open the player.
2 Helyezzen be a nyomtatott oldalával felfelé egy audio
CD-t úgy illetve MP3 CD, hogy a CD-t enyhén
megnyomva a helyére illeszti.

3 A fedelet lefelé nyomva zárja be a lejátszót.
4 A 2; gombot megnyomva kapcsolja be a lejátszót
és indítsa el a lejátszást.
➜ Amikor a CD-lejátszó megvizsgálja a CD
tartalmát, a
felirat látszik.
➜ A lejátszás automatikusan megkezdõdik.
Audio CD esetében: Az aktuális mûsorszám
sorszáma és a lejátszása során eltelt idõ
megjelenik.
MP3-CD esetében: megjelenik az aktuális
album/zeneszám sorszáma és eltelt lejátszási
ideje. A kijelzõn a MP3 és a ESP.

– Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen .
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 20 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)
– A lejátszható müsorszámok száma a fájlnevek hosszától függ. Rövidebb
fájlneveket választva több fájl kezelhetõ.

U|itoèné rady:

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA
A programban 64 szám tárolható. Egy szám többször is tárolható a programban.

2 Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ lejátszáshoz, nyomja meg a
MODE gombot ismételten mindaddig, míg a különféle speciális lejátszási
módok kijelzése el nem tûnik a kijelzõrõl.

2 A 9 gombot megnyomva törölje a programot.

1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve § gombbal
2

3
4

5

olyankor, amikor a lejátszás szünetel és 3/4 MP3
CD esetében.
A PROG gomb megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ Világít a program felirat. A kijelzõn a P jelzés
és a beprogramozott mûsorszámot száma látszik.
Az ismertetett módon válasszon ki és programozzon
be további számokat.
A 2; gomb megnyomásával kezdje el a kiválasztott
számok lejátszását.
➜ Megjelenik a program felirat és elkezdõdik
a lejátszás.
Nyomja meg a gombot. 9 és ismételje meg az 1-2
lépéseket a további programozni kívánt
mûsorszámok kiválasztásához és tárolásához. .
➜ Ha több, mint 64 számot próbál beprogramozni,
a FL PrO9 felirat jelenik mega kijelzõn.

R‡CHLY PREH∏AD

Állítsuk le a lejátszást
• A 9 gombot.
➜ Audio CD esetében: a kijelzõn megjelenik, hogy hány
szám van a CD-n és a lejátszásukhoz szükséges idõ. MP3 CD esetében:
megjelenik a zeneszámok, illetve albumok teljes száma is.
• Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, nyomja meg ismét a 9 gombot.
• A CD-t úgy vegye ki, hogy megfogja a szélénél,
nyomja a középsõ tüskét, miközben óvatosan emeli
felfelé a CD-t.

Hasznos tanácsok:

1

OPEN

3

CD

5

HOLD ➟ OFF

GYORS ÁTTEKINTÉS

4

– A 9 gomb megnyomása után 30 másodperccel a
készülék automatikusan kikapcsol.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
A hangerõ beállítása
• A hangerõt a VOL - / + szabályzóval lehet
beállítani (0-30) .

• A 2; gombot.
➜ A lejátszás során eltelt idõ villog.

Lehetõsége van arra, hogy a számokat véletlen sorrendben játssza le, vagy ismételten
lejátsszon egy számot, a CD-t vagy meghallgasson minden szám elejérõl egy néhány
másodperces részt.
1 Lejátszás közben a MODE gombot ismételten. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
–
: A készülék lejátssza ismételten az
aktuális mısorszámot.
–
: megismétli a CD lemez/program teljes
tartalmát
–
(csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album
minden számát.
–
: A készülék lejátssza ismételten a
lemez minden számát véletlen
sorrendben.
–
: A készülék lejátssza egyszer a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
–
(csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza egyszer az aktuális album
minden számát véletlen sorrendben.
–
: (csak MP3-CD-k esetén): Az aktuális
album minden számát életlenszerüen
játsza le.
– scan: A lemezen található számokat 10
másodpercig játsza.
➜ SCAN-nél (LEOLVASÁS) és véletlenszerı lejátszásnál a kiválasztott
üzemmód a következŒ szám lejátszásával kezdŒdik.

#

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

CD LEJÁTSZÁSA

A lejátszás megszakítása

• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a
2; gombot.

@

Mélyhangkiemelés

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

Hasznos tanácsok:
– Programozás közben, ha semmilyen mıvelet nincs végrehajtva 10 másodpercen
belül, a programozás automatikusan leáll.
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie
ako je uvedené v tomto návode na pou|itie, ak
vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné
postupy ne| aké sú v návode uvedené, vystavíte
sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.
Prístroj odpovedá predpisom Európskeho
spoločenstva vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej
frekvencii.

MAGYARORSZÁG
Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.)
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék
megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Elemes mûködéshez .................................................................2 × R06

6

PLAY 2;

7

VOL

!!!

LIKVIDACE STARÉHO VýROBKU
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek
podléhá směrnici EU 2002/96/EC
Informujte se o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré
výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého
výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na
životní prostředí a lidské zdraví.

Az elhasznált termék hulladékkezelése
Teljesítmény
maximális .........................................................................400 mA
készenléti állapotban.........................................................0.5 mA
Érintésvédelmi osztály II.

A program átnézése
Ha meg akarja nézni az összeállított programot, tartsa
lenyomva a PROG gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a
programban szereplõ mûsorszámok sorszáma.

Tömeg ........................................................................................0,26 kg
Befoglaló méretek
szélesség ..........................................................................128 mm
magasság............................................................................30 mm
mélység.............................................................................148 mm

A program törlése

1 Ha lejátszik a készulek, a 9 gombot lenyomva
állítsa meg a lejátszát

➜ Egyszer megjelenik a cL PrO9 szó.

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható
anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a
2002/96/EK Európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus
hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az
elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék
megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények
megelőzésében.

– Ha a program üzemmód aktív, akkor a 3 vagy 4 gombok nem használhatók.

UPOZORNENIE : V |iadnom prípade sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj, preto|e
v tomto prípade stratíte právo na záruku. V prípade akejkoπvek závady, predt¥m
ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch bodov.
Ak sa Vám problém, na základe nami navrhovaného nepodarí vyrie∂i†, obrá†te sa
na predajòu alebo na servis.

• Ak chcete vypnú† ochranu proti otrasom a uvies†
prístroj do úsporného re|imu batérie, stisnutím
gombíka ESP.
➜ ESP sa vypne.

– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia,
lebo otvoríte priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis program a reprodukcia sa zapojí.

¤tandardné prenosné prehrávaèe CD èasto pri údere alebo otrasu preskoèia
jednotlivé èasti skladby CD. Tento prístroj má v∂ak takú funkciu, ELECTRONIC SKIP
PROTECTION (ESP), ktorá aj v prípade miernych otrasov zabezpeèuje bezporuchovú
reprodukciu. Pri príli∂ siln¥ch otrasoch v∂ak ani ESP nie je schopná zabráni†
v¥padkom zvuku. A nie je taktie| schopná zabráni† ∂kodám, ktoré
spôsobuje pád prístroja z v¥∂ky!.

• Poèas prehrávania stlaète raz alebo dvakrát
tlaèidlo ESP.
➜ Zobrazí sa nápis ESP.

U|itoèné rady:
– Ak pri programovaní nevykonáte |iadnu èinnos† poèas
0 sekúnd, programovanie sa automaticky ukonèí.

Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon
használja a szabályzókat, végzi el a
beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz,
akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

CD LEJÁTSZÁSA

Hasznos tanácsok:

SZÁM KIVÁLASZTÁSA ÉS KERESÉS

9
0
!

FIGYELEM

• Nyomja meg a DBB gombot a mélyhangkiemelés funkció be
/kikapcsolásához.
y A mélyhangkiemelés funkció bekapcsolt állapotában
a kijelzõn a DBB jelzés látható.

Kiválasztás és keresés az összes lemezen

4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Táto funkcia podporuje dlh∂iu |ivotnos† bateriek a
dlh∂ie prehrávanie.

VOπBA SKLADBY A JEJ VYHπADANIE

8
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CD prehrávaè sa nezapne, alebo prehrávanie nezaène
• Skontrolujte, èi sú baterky nabité, èi sú správne vlo|ené a èi sú styèné body
èisté.
• Skontrolujte, èi je adaptér pevne zapojen¥.
Na displeji sa zobrazí nO diSc alebo nO AF / CD nie je možné
prečítať.
• Skontrolujte, èi je CD èistáa správne vlo|ená (s etiketou hore).
• Ak sa ∂o∂ovka zarosila, nechajte ju pár minút vysu∂i†.
• CD-RW (CD-R) sa nezaznamenala správne. Pou|ite funkciu FINALIZE na
CD-nahrávaèi.
Znak HOLd je zapnut¥ a/alebo ovládacie gombíky nereagujú.
• Ak je HOLD aktivovan¥, tak ho vypnite.
• Elektrostatick¥ v¥boj. Vypnite prúd alebo na pár minút vyberte baterky.
Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
• Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD
Chybí adresáre na MP3-CD
• Presvedète sa, èi poèet súborov a albumov na MP3-CD nie je viac ako 350.
• Zobrazí sa iba albumy so súbormi MP3.
CD preskakuje skladby
• CD je po∂kodená alebo ∂pinavá. CD oèistite alebo vymeòte.
• resume, shuffle alebo program je zapnuté. Vypnite zapnutú funkciu.
Pri reprodukcii súboru MP3 hudba preskakuje alebo je poèu† cvakanie
• Zreprodukujte hudobné súbory na poèítaèi. Ak zostane táto chyba aj tam,
prekódujte znovu audio disk a zostavte novú CD-ROM.
Nie je zvuk alebo kvalita zvuku nie je dobrá.
• Je mo|né, |e je zapnutá funkcia (PAUSE). Stlaète 2;.
• Uvoπnené, nesprávne alebo ∂pinavé spojenia. Spojenia skontrolujte a oèistite.
• Skontrolujte správne nastavenie hladiny zvuku. Nastavte hladinu zvuku.
• Silné magnetické polia. Skontrolujte polohu prehrávaèa a spojenia. Nenechajte
v blízkosti aktívnych mobiln¥ch telefónov.

ESP, ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

RESUME / HOLD
RESUME - folytatás onnan, ahol elõzõleg abbahagyta
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás tart. Amikor újra elindítja a lejátszást,
onnan fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította (RESUME). E funkciók a
OFF-RESUME-HOLD csúszka megfelelõ pozícióba állításával érhetõk el.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát RESUME állásba.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást, nyomja
meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a
2; gombot.
➜ a lejátszás onnan folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.

U|itoèné rady:
– Mivel nagy mennyiségü tömörített információt tartalmaz az MP3-CD, így a
vissza (resume) funkció csak a beállítás elõtt müködik.
HOLD- az összes gomb funkciójának letiltása
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a funkcióját. Ekkor az összes gomb
megnyomása hatástalan. Ha bekapcsolja a HOLD funkciót, elkerülheti, hogy
szándéka ellenére kapcsoljon be valamelyik funkció.
• Az OFF-RESUME-HOLD csúszka HOLD pozícióba állításával aktiválhatjuk a
készülék HOLD funkcióját.
➜ A kijelzõn megjelenik röviden a HOLd felirat.
➜ Ekkor az összes gomb megnyomása hatástalan.
Ha a készüléket kikapcsoljuk, csak az 2;
lenyomásakor jelenik meg a HOLd felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a
csúszkát OFF állásba.
➜ Minden gomb ki van oldva.

A hagyományos hordozható CD-lejátszók ütés és rázkódás esetén gyakran
átugorják a CD egy-egy részét. Ennek készüléknek azonban van egy olyan
funkciója, az ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP), mely enyhe rázkódás esetén
is folyamatos lejátszást biztosít. A túl erõs rázkódások esetében azonban az ESP
sem tudja megakadályozni a hangkimaradást. És a készülék leejtésekor
keletkezõ fizikai károsodást sem tudja megakadályozni!
Az Energiatakarékos üzemmód huzamosabb lejátszás
esetén növeli a telepek élettartamát.
• Lejátszás közben nyomjuk le egyszer vagy kétszer az
ESP gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a ESP felirat.
• Az ütésvédelem kikapcsolásához és az
energiatakarékos üzemmódba lépéshez, a ESP
gombot.
➜ Az ESP kialszik.

100 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION !
Áltagos lejátszási idö, ha az ESP csúszásvédelem be van kapcsolva:
Másodpercig

Zeneszám típusa

100
45

MP3 (128kbps)
Audio lemez

Hasznos tanácsok:
– MP3-CD esetében: Az ESP alaphelyzetben mindíg aktív.

HIBAKERESÉS

HIBAKERESÉS

FIGYELMEZTETÉS : Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga
megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszûnik a garancia. Ha
bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább
felsoroltakat.Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát,
akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez

Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
• Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem több-e 350nél.
• Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.

A CD-lejátszó nem kap áramot, vagy nem indul el a lejátszás
• Ellenõrizze a telepeket azok megfelelõ feltöltöttsége és behelyezése
szempontjából, valamint az érintkezõk tisztaságát
• Lehet, hogy laza az adapterének csatlakozása. Csatlakoztassa megfelelõen.
• Autóban való használat esetén ellenõrizze, hogy az autó gyújtása fel van-e
kapcsolva. Ellenõrizze továbbá a lejátszó telepeit.
A kijelzõn a nO diSc vagy nO AF / A CD nem olvasható.
• Ellenõrizze, hogy a CD lemez tiszta-e és helyesen van-e betéve (címkézett fele
felfelé nézzen)
• Ha a lencsén páralecsapódás van, várjon néhány percet, amíg a lencse
akklimatizálódik.
• A CD-RW (CD-R) lemezre történõ felvételt nem véglegesítette. Használja a
CD-írón lévõ FINALIZE gombot.

ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı. {PRIVATE}
ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËﬂ. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

CD lemez mûsorszámainak átugrása
• A CD lemez sérült vagy piszkos. Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD lemezt.
• A resume, shuffle vagy program aktív. Kapcsolja le az aktív állapotban lévõt.

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
êÓÒÒËË, ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îﬂ ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ
‰ÓÎÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

MP3 fájl lejátszásakor a zene ugrik, vagy kattogás hallható
• Játssza le a zenefájlokat a számítógépén. Ha ott is fennáll a probléma, akkor
vegye át ismét az audio lemezét, és állítson elõ egy új CD-ROM-ot.
Nincs hang vagy rossz a hangminõség
• Lehet, hogy a Megszakítás üzemmód (PAUSE) aktív állapotban van. Nyomja
meg a 2; gombot.
• Laza, helytelen csatlakozás, érintkezõk szennyezettsége. Ellenõrizze, és
szükség esetén tisztítsa meg a csatlakozásokat
• Lehet, hogy a hangerõ nincs megfelelõen beállítva. Állítsa be a hangerõt.
• Erõs mágneses tér. Ellenõrizze a lejátszó elhelyezését és csatlakozásait.
Távolítsa el a készüléket az aktív mobiltelefonok mellõl

2. é·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎﬂ ÔÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ
Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

A kijelzõn a HOLd üzenet látszik és/vagy a készülék egyetlen
szabályozógombra sem reagál
• Ha a HOLD opció aktív állapotban van, kapcsolja ki.
• Elektrosztatikus kisülés. Áramtalanítsa a készüléket, vagy távolítsa el a
telepeket néhány másodpercre.
Nem lehet zenefájlokat lejátszani
• Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3 illetve.

✃

HOLD- blokovanie v∂etk¥ch gombíkov
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né zablokova†. V tomto prípade |iadne
z gombíkov nereaguje na stisnutie. Ak zapojíte funkciu HOLD, vyhnete sa tomu,
aby sa proti Va∂ej vôli zapojila niektorá funkcia.
• Ak chcete zapnú† blokovanie na prehrávaèi posuòte
prepínaè OFF-RESUME-HOLD do polohy HOLD.
➜ HOLd sa na okam|ik najprv zobrazí.
➜ V tomto prípade |iadne z gombíkov nereaguje na
stisnutie. Ak je zariadenie vypnuté, zobrazí sa
HOLd iba pri stlaèení 2;.
• Ak si |eláte funkciu HOLD vypnú†, nastavte spínaè
do pozície OFF.
➜ V∂etky tlaèidlá sú odblokované.

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 64 skladieb v πubovoπnom poriadku.
Ktorúkoπvek skladbu je mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.

ESP, RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

RESUME / HOLD
RESUME - pokraèovanie od miesta, kde bola reprodukcia preru∂ená
Do pamäti je mo|né ulo|i† tú pozíciu, ktorá je práve reprodukovaná.
Pri novom zapojení bude reprodukcia pokraèova† z bodu, kde bola predt¥m
preru∂ená.(RESUME). Dosiahnete toho nastavením spínaèa OFF-RESUME-HOLD
do príslu∂nej pozície.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME, nastavte
spínaè poèas reprodukcie do pozície RESUME.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite gombík 9
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ reprodukcia bude pokraèova† od bodu, kde bola
predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície OFF.

VOπBA SKLADBY A JEJ VYHπADANIE
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A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Soha ne nyúljon a CD-lejátszó A lencséjéhez.
• Óvja a készüléket, az elemeket és a CD-ket a
nedvességtõl, csapadéktól, homoktól és a túlzott
hõhatástól (ami például fûtõtest közelében vagy
közvetlen napsütésnek kitett helyen lehet).
• A CD-lejátszót tiszta vízzel enyhén megnedvesített
szöszmentes ruhával lehet tisztítani. Ne használjon
semmiféle tisztítószert, mert ezeknek korrodáló
hatásuk lehet.
• A CD-ket úgy tisztítsa, hogy középtõl kifelé, egyenes vonalban áttörli egy
szöszmentes ruhával. Soha ne használjon tisztítószert, mert az károsíthatja a
lemezt! Soha ne írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.
• A lencse bepárásodhat, ha a készülék hirtelen kerül hideg helyrõl melegre.
A CD-lejátszó ilyenkor nem mûködik. Hagyja a CD-lejátszót meleg helyen
mindaddig, míg a nedvesség el nem párolog.
• A CD-lejátszó közelében használt mobil telefon zavarhatja a készülék
mûködését.
• Vigyázzon, hogy ne ejtse le a készüléket, mert attól elromolhat.

• Stisnutím gombíka DBB sa zv¥∂enie nastavenia hlbky zvuku zapne alebo
vypne.
y Oznaèenie DBB sa zobrazí ak je zv¥∂enie nastavenia hlbky zvuku
zapnuté.

VOπBA SKLADBY A JEJ VYHπADANIE

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

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
lecsökkenti, miközben megõrzi az eredeti CD hangminõségét.

• A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést
egy hozzáértõ cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt
elemeket és az öreg készüléket a helyi elõírások figyelembe vételével helyezze
a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Hasznos tanácsok:

Az elemek egyharmad részben feltöltöttek
Az elemek rosszak vagy kimerültek. Ha az
elemek rosszak vagy kimerültek, akkor a A
jelzés villog, a kijelzõn a rP bAtt felirat
látszik, és ismételten megszólal a hangjelzés.

Biztonság közlekedés közben: Ne használja a fejhallgatót jármûvezetés
vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.

Nastavenie basu

• A készülék csomagolása fölösleges csomagolóanyagokat nem tartalmaz.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét
lehessen választani három egynemû anyagra: karton (doboz), polisztirol
(hungarocell) és polietilén (zacskók, védõlap).

– Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie sily zvuku

Környezetvédelmi vonatkozások

Csak az AY 3162 típusú (4,5 V/450 mA egyenáram,
a középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC
bemenetébe és a fali dugaljba.

1

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS

1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség értéke

Fejhallgató

REPRODUKCIA CD

Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu

Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keï riadite vozidlo alebo bicykel,
lebo mô|ete spôsobi† nehodu.

Magyar

A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató AY3806 (EXP246X sorozat)
1 x fejhallgató AE500 (csak az EXP2465 típushoz)
1 x AC adapter AY3162 (nem minden típusnál)

LD
HO

1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete odpovedá

Slúchadlá
Slúchadlá AY3806 (serie EXP246X) i AE500 (tylko do EXP2465)

Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY 3162 (4,5
V/450 mA jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól).
Pou|itie iného v¥robku mô|e spôsobi† po∂kodenie prístroja.

Ochrana |ivotného prostredia

E
M
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Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2
∂tandardné alebo alkalické monoèlánky typu
AA (LR6, UM3).

V¤EOBECNÉ INFORMÁCIE

NAPÁJANIE
Sie†ov¥ adaptér AY3162 (dodáva sa len pre model EXP2461 a EXP2465)

open

Ovládacie gombíky (pozri obrázok è 1)
1 ...........................displej
2 2; ......................zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie a preru∂enie
reprodukcie.
3 ESP ....................v¥ber medzi úsporn¥m re|imom batérie a systémom ochrany
proti otrasom Electronic Skip Protection (ESP). ESP
zabezpeèuje nepreru∂ované prehrávanie CD disku, bez ohπadu
na prípadné vibrácie alebo nárazy.
4 PROG .................ulo|enie skladieb do programu a prehπad programu.
5 MODE ................voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad SHUFFLE,
REPEAT.
6 DBB ...................zapojenie a vypnutie zdôrazòovanie basov¥ch tónov.
T¥mto gombíkom je mo|né aj zapoji†/vypnú† zvukov¥
signál (krátke pisknutie), pre túto funkciu je nutné
gombík podr|a† zhruba 2 sekundy stisnut¥
7 9 ........................zastavenie reprodukcie CD, zotrenie programu, zapojenie
nabíjania a vypnutie prístroja.
8 ∞ /§................preskoèenie na zaèiatok predchádzajúceho/nasledujúceho
hudobného záznamu.
3/4 ...................iba pre MP3CD: voπba nasledujúceho/ predchádzajúceho
albumu
9 OPEN 2.............otváranie priestoru pre CD.
0 p / LINE OUT....3,5 mm prípoj slúchadiel, prípoj, pomocou ktorého je mo|né
pripoji† prehrávaè na audio vstup iného prístroja.
! VOL - / +............regulátor sily zvuku.
@ OFF.....................vypnutie funkcie HOLD.
RESUME ...........ulo|enie poslednej reprodukènej pozície do pamäti
HOLD .................zablokuje v∂etky tlaèidlá.
# 4.5V DC..............prípoj vonkaj∂ieho zdroja napätia.

Napájacie èlánky ( Nedodáva sa )

F
OF

NAPÁJANIE

OVLÁDACIE GOMBÍKY

open

Slovensky

Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:
1 x slúchadlá AY3806 (séria modelov EXP246X)
1 x slúchadlá AE500 (iba pre model EXP2465)
1 x AC adaptér, AY3162 (nie je pri v∂etk¥ch typoch)

3. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËﬂ,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËﬂ;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ﬂÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËﬂ ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔﬂÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËﬂ ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËﬂ, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË
ËÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËﬂ Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.
5. ç‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îﬂ ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡
ËÁ‰ÂÎËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.
èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËﬂ:
ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ, ËÏÂ˛˘‡ﬂ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.
ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ˘‡ﬂ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎﬂÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îﬂ ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ
MOCKBA :
MËÌck :

î‡ÍÒ (095) 937-93-12
î‡ÍÒ (017) 220-07-73

