Преносим CD плеър
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Инструкция за експлоатация
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪРЗА УПОТРЕБА
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БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ / ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ( погледнете фигура 1 )
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OPEN .............. отваряне на капака за поставяне на диск
− VOL + ............ нагласяне на силата на звука
DBB/ESP............. натиснете веднъж, за да включите/изключите
подсилването на баса (DBB). Натиснете и
задръжте, за да включите/изключите
електронната противоударна защита (ESP).
MODE ............... избор на различни възможности за
възпроизвеждане:
За връщане към нормално възпроизвеждане
: пуснатата песен се повтаря неколкократно
: целия диск се повтаря неколкократно.
SCAN: пускат се първите 10 секунди от всяка
оставаща песен последователно
: всички песни от диска се пускат в
разбъркан ред докато всички не са
пуснати по веднъж
/LINE OUT....... 3.5 mm жак за слушалки (слушалки Ay3806)
HOLD................. Заключване на всички бутони
OFF..................... Изключване на функцията HOLD.
............................ LCD дисплей
MP3
........... само за MP3: преминаване напред/назад
по албумите
.................... включване на плеъра, пускане или
спиране в пауза на диска
...................... спиране на диска, изключване на плеъра
.................... преминаване и търсене назад е песните
на диска
.................... преминаване и търсене напред е песните
на диска
4.5V/450mA DC.....гнездо за външно захранване “AY3162
(не е включено)”
Продукта отговаря на изискванията за радио
смущенията на Европейския съюз.

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ / ЗАХРАНВАНЕ / ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ
LCD дисплей ( погледнете фигура 2 )
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Номер на песента
Бутона е заключен
Електронна защита от прескачане (45 сек)
Подсилване на баса
Изтощена батерия
MP3 индикатор
Повторение на една песен / повторение на всички песни
Сканиране на песните
Разбъркано пускане на всички песни
Номер на MP3 албума
(показва албум # когато натиснете MP3 / )
Време на възпроизвеждане

Батерии (не са включени)
Можете да използвате следните батерии с този CD плеър:
• нормални батерии тип LR6, UM3 или AA
(за предпочитане Philips), или
• алкални батерии тип LR6, UM3 или AA
(за предпочитане Philips).

ВНИМАНИЕ
– Батериите съдържат химични субстанции, и поради това
трябва да се изхвърлят правилно.
– Има опасност от взрив ако батериите се подменят
неправилно. Подменяйте само със същия или подходящ тип.
– Неправилната употреба на батериите може да предизвика
изтичане на електролити и това ще доведе до корозия в
отделението или може да взриви батериите.
– Не трябва да се комбинират нови и стари или различни
типове батерии.
– Извадете батериите ако уреда няма да се използва дълго
време.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ / ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за възпроизвеждането
• Когато пуснете CD-Rewritable (CD-RW) диск, моля
отбележете, че може да отнеме 3–15 секунди след като
натиснете
преди да започне възпроизвеждането.
• Възпроизвеждането ще спре ако отворите капака.
• Докато диска се разчита, Read мига на дисплея.

CD плеър и поддръжка на дискове
• Не пипайте лещите на CD плеъра.
• Не излагайте системата, батериите или
дисковете на влажност, дъжд, пясък или
силна топлина (причинена от загряващо
оборудване или директна слънчева
светлина).
• Можете да почиствате CD плеъра с
мека, леко навлажнена кърпа без влакна. Не използвайте
почистващи продукти, които може да имат корозивен ефект.
• За да почистите диск, бършете го в права линия от центъра
към ръбовете с мека кърпа без влакна. Почистващите
препарати може да повредят диска! Никога не пишете на
диск и не залепяйте лепенки по него.
• Лещите може да се замъглят, когато системата бъде
преместена внезапно от студено на топло. Тогава пускането
на диск е невъзможно. Оставете CD плеъра на топло място,
докато влагата се изпари.
• Включени мобилни телефони в близост до CD плеъра
може да предизвикат повреди.
• Избягвайте да изтървате системата, тъй като това може
да я повреди.

ОТНОСНО MP3
Технологията за компресиране на музика MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3) значително намалява цифровата информация на аудио
диск, като същевременно се запазва качеството на звука.
• Набавяне на MP3 файлове: можете да свалите легални
музикални файлове от интернет на хард диска на компютъра
или да създадете такива файлове като превърнете файловете
от аудио диск чрез подходящ кодиращ софтуер. (128kbps bit
rate или по-висок е препоръчителен за MP3 файлове.)
• Създаване на MP3 диск: запишете музикалните файлове от
хард диска на компютъра на CDR или CDRW диск, като
използвате програма за запис на дискове.

Полезни съвети:
– Уверете се, че имената на MP3 файловете
завършват с .mp3.
– Общия брой на музикалните файлове и албуми:
около 999 (със стандартно име на файла от 20 символа).
– Дължината на името на файла оказва влияние върху
броя песни, които могат да се възпроизвеждат.
Ако файловете са с по-кратки имена, на диска могат
да се запишат повече файлове.
Информация за околната среда
• Всички ненужни опаковъчни материали за премахнати.
Направихме всичко възможно, за да направим опаковките
лесно да се разделят на два материала: картон (кутия) и
полиетилен (торби, защитни листове).
• Уреда се състои от материали, които могат да се рециклират,
ако се разглоби от специализирана фирма. Моля, спазвайте
местните закони относно изхвърлянето на опаковъчен материал,
изтощени батерии и старо оборудване.

Възможни проблеми
ВНИМАНИЕ: При никакви обстоятелства не опитвайте да
поправяте сами уреда, тъй като това ще анулира
гаранцията. Ако възникне проблем, първо проверете
точките изброени тук, преди да занесете уреда на ремонт.
Ако не можете да разрешите проблема с тези съвети,
свържете се с дилъра или сервизния център.
CD плеъра няма захранване, или възпроизвеждането
не започва
• Проверете дали батериите не са изтощени, дали са
поставени правилно, дали контактните им повърхности
са чисти.
• Свързването на адаптора може да е хлабаво.
Свържете го плътно.
• При употреба в кола, проверете дали колата е запалена.
Също, проверете батериите на плеъра.
Показва се Err
• Проверете дали диска е чист и правилно поставен
(със записаната страна надолу).
• Ако лещите са замъглени, изчакайте няколко минути,
за да се изчистят.
Индикатора за HOLD е включен и/или бутоните за
управление не реагират
• Ако функцията HOLD е включена, изключете я.
• Статично електричество. Изключете захранването или
извадете батериите за няколко секунди.
Не се пускат музикалните файлове
• Проверете дали името на MP3 файловете завършва
с .mp3.
Някои директории липсват на MP3 дисковете
• Проверете дали общия брой на песните и албумите
на вашите MP3 дискове не надхвърля 999.
• Показват само албумите с MP3 файлове.
Пропускат се песни от диска
• Диска повреден или замърсен. Подменете или
почистете диска.
• SHUFFLE (разбъркан режим) е включен. Изключете го
ако е така.

Възможни проблеми
Музика прескача или има пращене когато пуснете
MP3 песен
• Пуснете музикалния файл на компютъра.
Ако проблема все още присъства, превърнете аудио
песента отново и направете нов диск.
Няма звук или звука е с лошо качество.
• CD-RW (CD-R) диска не е записан правилно.
Използвайте FINALIZE при записването на диска.
• Паузата може да е включена. Натиснете
.
• Хлабави, грешни или замърсени свръзки.
Проверете и почистете свръзките.
• Силата на звука може да не е нагласена.
Нагласете силата на звука.
• Силни магнитни полета. Проверете позицията на плеъра
и свръзките. Дръжте далеч от мобилни телефони.
• При употреба в кола, проверете дали касетния адаптер
е правилно поставен, така че касетния дек в колата да
възпроизвежда в правилната посока (натиснете
автоматичното обръщане, за да промените), и дали
жака за запалката е чист. Оставете време за промяна
на температурата.
Бележки относно изхвърлянето на батериите
Вашия продукт съдържа батерии, които са
съобразени с директива на Европейския съюз
2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с
домакински отпадъци. Моля, информирайте се
относно местните закони за разделно изхвърляне на
батерии, тъй като правилното изхвърляне спомага за
предотвратяването на отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве.

ВНИМАНИЕ
– Употребата на бутоните за управление или настройки
или действия различни от упоменатите може да доведе
до излагане на вредно лъчение.
– Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане,
– не поставяйте опасни източници върху уреда
(напр. предмети пълни с течност, запалени свещи).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
Създаването на незаконни копия на защитен от запис
материал, включително компютърни програми, файлове,
излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските
права и се счита за престъпление. Това оборудване не
трябва да се използва за такива цели.
.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИЯ ВИ ПРОДУКТ

Продукта е проектиран и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да се рециклират и
използват отново.
Когато този символ със зачеркната кофа за боклук
е прикачен към продукт, това означава, че продукта
отговаря на директива 2002/96/EC на Европейският съюз.
Моля, информирайте се относно местната система
за разделно събиране на електрически и електронни продукти.
Моля, действайте според местните закони и не изхвърляйте
старите си продукти заедно с домакинските си отпадъци.
Правилното изхвърляне на старите ви продукти спомага за
предотвратяването на евентуални отрицателни последици върху
околната среда и човешкото здраве.
ВАЖНО!
Безопасност при слушане: слушайте с умерена
сила на звука, употребата на слушалки при висока
сила на звука, може да предизвика оглушаване.
Важно: Philips гарантира съответствие с максималната
мощност на звука на аудио плейърите, която е определена
от регулаторни органи само с оригиналните модели на
предоставените слушалки. Ако те се нуждаят от подмяна,
препоръчваме да се свържете с местния дилър, за да поръча
идентичен с оригинала модел, осигурен от Philips.
Безопасност при движение: Не използвайте слушалки докато
шофирате. Това може да предизвика опасност и е незаконно
в много държави. Дори ако слушалките ви са от отворен тип,
за да можете да чувате звуците отвън, не усилвайте звука
толкова силно, така че да не чувате какво се случва около вас.
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