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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 /R3
....................................................................................2 × R03 /R4

ČESKA REPUBLIKA
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného
laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.

Teljesítmény
maximális .........................................................................100 mA
készenléti állapotban..........................................................50 mA

Upozornění : Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve odpojte síťový zdroj.

Érintésvédelmi osztály II.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Tömeg ......................................................................................0,192 kg
Befoglaló méretek
szélesség .......................................................................137.5 mm
magasság.........................................................................22.8 mm
mélység..........................................................................137.5 mm
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény............................................2x 4 mW RMS

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!

Èesky

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

Pøíslu∂enství dodávané s pøístrojem:
1 x sluchátka HE225/HE270
1 x EXPANIUM CD-ROM (bezplatn¥ MusicMatch Jukebox software)
1 x vyjmìte kryt pro baterie typu AA
1 x AC-adapter AY3162 (není u v∂ech typù)
Ovládací tlaèítka (viz obrázek è. 1)
1 .............................displej
2 ESP .................... k volbì re|imu ∂etøení baterií a funkce Electronic Skip
Protection (ESP). Funkce ESP zaji∂ťuje nepøeru∂ované
pøehrávání disku CD bez ohledu na vibrace a nárazy.
3 PROG ................. naprogramování skladeb a pøehled programu.
4 DISPLAY ............pouze pro MP3/WMA : zobrazení informací o skladbì nebo
albu na displeji
5 MODE ................ volba rùzn¥ch zpùsobù reprodukce, napøíklad SHUFFLE,
REPEAT.
6 OPEN 2...............otevírání prostoru pro CD.
7 LINE OUT/ p.......3,5 mm pøípoj sluchátek, pøípoj, pomocí kterého lze

pøipojit pøehrávaè na audio vstup jiného pøístroje, pøípoj
dálkového ovladaèe (není u v∂ech typù).
8 VOL -/+,.............regulátor síly zvuku.
9 DBB .....................zapojení a vypnutí zdùrazòování basov¥ch tónù. Tímto
tlaèítkem lze i zapojit/vypnout zvukov¥ signál (krátké
písknutí), pro tuto funkci je nutné tlaèítko podr|et
zhruba 2 vteøiny stisknuté.

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA
0 2;........................zapnutí pøístroje, zapojení a pøeru∂ení reprodukce CD.
-/+ ......................pouze pro MP3/WMA: volba následujícího/pøedcházejícího
alba nebo hledání dopøedu/ dozadu.
∞ /§..................pøeskoèí na zaøátek pøedchozí / dal∂í skladby.
9 ..........................zastavení reprodukce CD, vymazání programu, zapojení
nabíjení a vypnutí pøístroje.
! OFF.......................vypnutí funkce RESUME a HOLD.
RESUME .............ulo|ení té polohy do pamìti, ve které.
HOLD ...................uzamkne v∂echna tlaèítka (pouze na hlavní jednotce).
@ .............................vyjmìte kryt pro baterie typu AA.
# 4.5V DC ...............pøípoj vnìj∂ího zdroje napìtí.
$ .............................typov¥ ∂títek.
AY 3785 dálkov¥ ovladaè (není u v∂ech typù, viz obrázek è 2)
1 p ........................ 3,5 mm pøípoj na zasunutí sluchátek.
2 2; ...................... zapnutí pøístroje, zapojení reprodukce a pøeru∂ení
reprodukce.
3 9 ........................ zastavení reprodukce CD, vymazání programu, zapojení

nabíjení a vypnutí pøístroje.
4 ∞ /§................ pøeskoèí na zaøátek pøedchozí / dal∂í skladby.
5 HOLD ................. uzamkne v∂echna tlaèítka pouze na dálkovém ovladaèi.
6 Volume -/+ ...... nastavení síly zvuku.

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA AY3785
Pøipojení dálkového ovladaèe (není u v∂ech typù)
Pou|ijte dávkov¥ ovladaè s kabelem AY 3785. Tlaèítka na dálkovém ovladaèi mají
stejnou funkci jako pøíslu∂ná tlaèítka na pøistroji.

1
2
3
4

Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuto.
Dálkov¥ ovladaè pøipojte pevnì do zásuvky LINE OUT/p na pøístroji.
Dobøe zasuòte sluchátka do pøípoje na dálkovém ovladaèi.
Chcete-li pøístroj zapnout a spustit pøehrávání, stisknìte na dálkovém ovladaèi
tlaèítko 2; .

5 Hlasitost na pøehrávaèi CD nebo dálkovém ovladaèi se seøídí ovladaèem .
U|iteèné tipy:

Pro usnadnìní je tento model vybaven 2 rùzn¥mi snímateln¥mi dvíøky prostoru pro
baterie. Díky tomu si pøi provozu pøehrávaèe mù|ete zvolit jednu ze 2 velikostí
baterií. Pro tento pøístroj pou|ívejte následující typy monoèlánkù:
• alkalické monoèlánky typ AAA (LR03, UM4) nebo AA (LR6, UM3) pokud
mo|no Philips.

U|iteèné tipy:
– Pou|itím baterií typu AA prodlou|íte dobu pøehrávání.
– Nedoporuèujeme pou|ívat souèasnì staré a nové napájecí èlánky, resp.
monoèlánky rùzného typu. Jsou-li napájecí èlánky vyèerpané nebo nebudete-li
pøístroj del∂í dobu pou|ívat, vyjmìte je z pøístroje.
Vlo|ení baterií AAA (LR03, UM4) nebo AY3363
1 Otevøte prostor pro napájecí èlánky.
2 Umístìte baterie AAA na zadní stranu krytu, jak je
uvedeno na obrázku.
3 Vraťte kryt s instalovan¥mi bateriemi AAA zpìt do
pøístroje.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Pou|ijte rovnì| kryt pro baterie typu AA.
+
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te
+
2 standardní nebo alkalické monoèlánky.
Signalizace stavu nabití napájecích èlánkù
Na displeji se zobrazí pøibli|n¥ stav nabití napájecích
èlánkù.
Napájecí èlánky jsou úplnì nabité

není u v∂ech typù

6

5

AA SIZE
LR6 / UM3

Napájecí èlánky jsou nabité ze dvou tøetin

1

Napájecí èlánky jsou nabité z jedné tøetiny

23 4
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– Chcete-li zaøízení ovládat dálkov¥m ovladaèem, zkontrolujte, zda je pøepínaè
HOLD na pøístroji nastaven do polohy vypnuto.

2

Napájecí èlánky
(dodávané s pøístrojem nebo je lze zakoupit)

Napájecí èlánky jsou ∂patné nebo vyèerpané.
Jsou-li napájecí èlánky ∂patné nebo vyèerpané, oznaèení
bliká, na displeji se zobrazí nápis Pls replace batteries a nìkolikrát zazní zvukov¥ signál.

M4
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NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ / V¤EOBECNÉ INFORMACE

Prùmìrná doba reprodukce za normálních podmínek
Typ napájecích èlánkù
Úspora energie
Audio CD
MP3-CD/WMA-CD
Alkalické AA
10 hodiny
20 hodiny
Alkalické AAA
5 hodiny
10 hodiny
Akumulátorovou napájecí baterii
4 hodiny
6 hodiny
ECO-PLUS NiMH

U|ivatelská pøíruèka
• \ivotnost akumulátorové baterie se sni|uje, nabíjíte-li ji ve stavu úplného
nebo polovièního nabití. Proto doporuèujeme pou|ívat akumulátorovou
napájecí baterii ECO-PLUS NiMH a| se úplnì vybije a pouze potom ji
znovu nabíjejte.
• Dbejte, aby se akumulátorová baterie nedostala do styku s kovov¥m
pøedmìtem a aby nedo∂lo k elektrickému zkratu.
• Vyèerpá-li se akumulátorová baterie krátce po nabití, vypr∂ela její |ivotnost.

Informace vztahující se na akumulátorovou jednotku
ECO-PLUS NiMH (pro ty typy, ke kter¥m patøí akumulátorová jednotka
ECO-PLUS NiMH typu AY 3363, kterou lze znovu nabíjet)

Nabíjení akumulátorové jednotky ECO-PLUS NiMH v pøístroji

Sí†ov¥ adaptér (dodávan¥ s pøístrojem nebo jej lze
zakoupit)
Pou|ívejte v¥hradnì sí†ov¥ adaptér typu AY 3162
(4,5 V/450 mA stejnosmìrn¥ proud, støední v¥vod
kladn¥ pól). Pou|ití jiného v¥robku mù|e zpùsobit
po∂kození pøístroje.
1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti odpovídá
údajùm na adaptéru.

1 Vlo|te akumulátorovou napájecí baterii ECO-PLUS NiMH typu AY 3363.
2 Zasuòte zástrèku sí†ového adaptéru na vstup pøehrávaèe 4.5V DC a do zásuvky.

2 Zasuòte zástrèku sí†ového adaptéru na vstup
pøehrávaèe 4.5V DC a do zásuvky.

➜
bliká a CHARGING zobrazí.
• Nabíjení je ukonèeno, zapojí-li se reprodukce, ale nejpozdìji do 7 hodin.
3 Jakmile se napájení ukonèí, na displeji se zobrazí oznaèení vzkaz Batt. full.

– Nepou|íváte-li adaptér, v|dy ho odpojte.

Nabíjení je mo|né pouze pro ty pøehrávaèe, ke kter¥m patøí akumulátorová
jednotka ECO-PLUS NiMH AY 3363.

U|iteèné tipy:
– Bìhem nabíjení se akumulátorová baterie obyèejnì zahøeje.
– Zahøeje-li se akumulátorová jednotka pøíli∂, nabíjení se asi na 30 minut
pøeru∂í .
– Aby bylo nabíjení v pøístroji v|dy úspì∂né, pøesvìdète se, zda jsou pøípoje èisté.
– Pou|ít lze pouze akumulátorovou jednotku ECO-PLUS NiMH
typu AY 3363.

U|iteèné tipy:
Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou|ití vlo|te do
urèen¥ch nádob na odpadky.
– Zaøízení nesmí b¥t vystaveno kapající nebo støíkající vodì.
– Na zaøízení nepokládejte potenciálnì nebezpeèné pøedmìty
(napø. nádoby s tekutinami nebo zapálené svíèky)

4.5V

V¤EOBECNÉ INFORMACE
Obsluha pøehrávaèe CD a o∂etøování CD
• Nikdy se nedot¥kejte optiky A pøehrávaèe CD.
• Chraòte pøehrávaè CD, napájecí èlánky a CD pøed
vlhkostí, de∂tìm, pískem a pøíli∂n¥m teplem(jaké je
napøíklad v blízkosti tepeln¥ch zdrojù nebo na místì
vystaveném pøímému sluneènímu záøení).
• Pøehrávaè CD èistìte mírnì navlhèen¥m hadøíkem,
kter¥ nepou∂tí chloupky. Nikdy nepou|ívejte |ádné
chemické èistící prostøedky, proto|e mohou mít
korozívní úèinky.
• CD èistìte hadøíkem, kter¥ nepou∂tí chloupky a to v|dy jen tahy od støedu desky
smìrem k jejímu okraji. Jak¥koliv chemick¥ èistící prostøedek po∂kozuje desku!
Na CD nikdy nic nepi∂te a nic na ne nenalepujte.
• Pøi náhlém pøechodu z velmi studeného do velmi teplého prostøedí se mù|e èoèka
opotit. Pøehrávaè CD v tomto pøípadì nefunguje. Ponechejte pøehrávaè CD na
teplém místì a vyèkejte a| se vlhkost odpaøí.
• Pou|ívání mobilního telefonu v blízkosti pøehrávaèe CD mù|e zpùsobit poruchy ve
funkci pøístroje.
• Dbejte, aby pøístroj nespadl, proto|e by se mohl po∂kodit.

Ochrana |ivotního prostøedí
• Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù. Udìlali jsme v∂echno proto, aby
obal mohl b¥t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol,
polyetylén (sáèky, ochranná fólie).
• Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat, jestli|e demontá| vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalové
materiály, vyèerpané baterie a u| nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle
místních pøedpisù a zvyklostí do vhodn¥ch nádob na odpadky.

INFORMACE O APLIKACÍCH MP3 / WMA
MP3 (MPEG Audio Layer 3) a WMA (Windows Media Audio) je technologie vyvinutá na
komprimaci hudebních materiálù, která podstatnì sni|uje mno|ství digitální údajù na
audio CD, pøièem| zachovává kvalitu zvuku originální CD.
• Odkud získáte hudební soubory: Buì si stáhnete povolené hudební soubory
MP3 z Internetu na pevn¥ disk Va∂eho poèítaèe nebo si je vyrobíte z vlastní audio
CD. Pro tuto mo|nost vlo|te do driveru CD-ROM-u poèítaèe audio CD a konvertujte ji pøíslu∂n¥m kódovacím programem. Pro hudební soubory MP3 bude kvalita
zvuku odpovídající pøi minimální rychlosti pøenosu dat 128 kbps a 96 kb/s pro
soubory WMA.
• Jak lze sestavit soubory MP3/WMA na CD-ROM-u: Nahrávaèem CD Va∂eho
poèítaèe nahrajte („zapi∂te“) hudební soubory z pevného disku na CD-ROM.K
vytvoøení vlastních diskù CD se soubory MP3 mù|ete pou|ít pøibalen¥ EXPANIUM CD-ROM (bezplatn¥ MusicMatch Jukebox software) Dal∂í informace
naleznete na webovém serveru www. musicmatch.com.

U|iteèné tipy:
– Dbejte, aby soubory MP3 byly zakonèeny na .mp3 a WMA byly zakonèeny na .wma.
– Maximální poèet hudebních souborù a alb je pøibli|nì 350
(poèítáno s názvem souboru s prùmìrnì 20 znaky)
– Pocèet skladeb,které lze zreprodukovat závisí na délce názvu souboru.Zvolíte-li
krat∂í názvy souborù,bude podporováno více souborù.
Windows Media Audio® je registrovanou obchodní známkou spole∂nosti Microsoft.
Musicmatch Inc.® je registrovanou obchodní známkou spole∂nosti Musicmatch Inc.
Jednotlivé ochranné znaèky tvoøí vlastnictví pøíslu∂n¥ch majitelù.
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SLUCHÁTKA / PØÍPOJE PRO POU|ITÍ V AUTOMOBILU
Sluchátka HE225/HE270
• Sluchátka dodávaná s pøístrojem zasuòte do zástrèky
LINE OUT/p.

Tímto pøehrávaèem CD lze reprodukovat v∂echny druhy audio desek, záznamové
CD i pøepisovatelné CD. a MP3/WMA CDs. Nepokou∂ejte se v∂ak reprodukovat
CD ROM, CDi, CDV nebo poèítaèové CD.

1 Posuòte spínaè OPEN 2 a otevøte pøehrávaè.
2 Vlo|te audio CD etiketou smìrem nahoru tak, |e CD

LAY
SP
DI

U|iteèné tipy:

REPRODUKCE CD

jemn¥m tlakem zasunete na místo.

• pøes v¥stup LINE OUT/p lze pøístroj pøipojit i k systému hifi. upravte hlasitost jak na pøehrávaèe CD tak i
na systému hifi.

3 Stisknìte víko a zavøete pøehrávaè.
4 Stisknutím tlaèítka 2; zapnìte pøehrávaè a zapojte

DùLE\ITÉ!
Bezpe|né poslouchání programu: Nenastavujte sílu zvuku do sluchátek
nikdy na nejvy∂∂í hodnoty. Podle názoru u∂ních specialistù zpùsobuje
dlouhodobé poslouchání pøístroje sluchátky se sílou zvuku na vysok¥ch hodnotách trvalé po∂kození sluchu.
Bezpe|ná doprava: Pøi jízdì autem nikdy nepou|ívejte sluchátka. Je to
nebezpe|né a v mnoha zemích je to i zakázané. Máte-li taková sluchátka, která i
mimo interiér umo|òují mít po|itek z hudby, nastavte sílu zvuku tak, abyste
sly∂eli, co se okolo vás dìje.

– Typ stopy je naznaèen kurzorem v pøslu∂né pozici 3 WMA, MP3 a CD .

LAY
SP
DI

reprodukci.
➜ Platí pro zvukov¥ disk CD: Zobrazí se poøadové
èíslo aktuální skladby, CDA-Track a doba od
zaèátku reprodukce.
Platí pro M3P/WMA disk CD: zobrazí se název
souboru, èíslo aktuálního alba nebo stopy a
uplynul¥ èas pøehrávání.

U|iteèné tipy:
MP3-CD PLAYBACK

Pøeru∂ení reprodukce
Pøípoje pro pou|ití v automobilu (dodávané s pøístrojem nebo je lze zakoupit)
Pøehrávaè CD umístìte na vodorovné, stabilní plo∂e bez vibrací. Pøesvìdète se,
zda je bezpeènì umístìn a neru∂í ani øidièe, ani spolujezdce.

• Stisknutím tlaèítka 2;.
➜ Doba od začátku reprodukce bliká.
• Pøejete-li si pokraèovat v reprodukci, stisknìte znovu
2;.

D
B
B

REPRODUKCE CD, SÍLA A CHARAKTER ZVUKU

INFORMACE O SKLADBÁCH A ALBECH
(pouze pro skladby MP3/WMA)

Pøejete-li si ukonèit reprodukci

U|iteèné tipy:

MP3-CD PLAYBACK

Seøízení hlasitosti
• Hlasitost nastavíte pomocí tlaèítka VOL -/+ na pøehrávaèi diskù CD nebo
pomocí jezdce na sluchátkách.
Seøízení hloubky

–

: silné zv¥raznìní basov¥ch tónù.

DYNAMIC
BASS
BOOST

• Stisknìte jednou nebo nìkolikrát DBB a zvolte |ádanou úroveò

zv¥raznìní basov¥ch tónù.

➜ pokud je re|im DBB aktivován, zobrazí se èíslo

U|iteèné tipy:
– Platí pro zvukov¥ disk CD, Stisknete li tlaèítko DISPLAY, zobrazí se
(Audio-Track) .

K dispozici jsou tøi mo|nosti re|imu DBB (Dynamic Bass Boost)
– Vyp: bez zlep∂eného v¥konu basù.
: mírné zv¥raznìní basov¥ch tónù

• Jedním èi vícer¥m stisknutím tlaèítka DISPLAY
zobrazíte následující informace:
– Album : název poøadaèe obsahujícího album,
– Artist : jméno interpreta (je-li taková informace
ID3 tag),
– Title : název skladby (je-li taková informace
prog track
album
ID3 tag), typ skladby a doba od
zaèátku reprodukce.
– File name : název souboru, kter¥ obsahuje skladbu.
➜ Zobrazí se vybrané informace spolu s èíslem aktuálního alba èi stopy a
uplynul¥ èas pøehrávání.
MP3-CD PLAYBACK

– 90 vteøin po stisknutí 9 se pøístroj automaticky vypne.

–

Chcete-li bìhem pøehrávání zobrazit informace o stopách èi albech, pou|ijte k
pøepnutí tlaèítko DISPLAY.
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• Stisknutím tlaèítka 9.
➜ Platí pro zvukov¥ disk CD, Na displeji se zobrazí
poèet skladeb na CD a doba potøebná k jejich
prog track
album
reprodukci. Platí pro MP3/WMA disk CD, zobrazí
se pøíslu∂n¥ celkov¥ poèet stop a alb.
• Pøejete-li si vypnout pøístroj, stisknìte tlaèítko 9.
• CD vyjmìte tak, |e ji uchopíte za okraj, zdvíháte ji nahoru, pøièem| støed dr|áku
tlaèíte dolù.

.

– ID3 tag je souèástí souboru MP3 a obsahuje rùzné informace o skladbì, jako napøíklad
název skladby nebo jméno interpreta. Pøed zhotovením MP3-CD sestavte pomocí
softwaru na kódování formátu MP3/WMA informace ID3 tag.

PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB

VOLBA SKLADBY A JEJÍ VYHLEDÁNÍ

Volba skladby bìhem reprodukce
• Stisknìte ∞ nebo § krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a postoupíte na zaèátek právì reprodukované,
pøedcházející nebo následující skladby.
➜ Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou.
Hledání èásti skladby bìhem reprodukce
1 Podr|íte-li ∞ nebo § stisknuté, máte mo|nost vyhledat èást skladby smìrem dozadu nebo dopøedu.
➜Zapojí se hledání a reprodukce pokraèuje tlumenì.
V pøípadì CD audio skladeb se hledání po 2 vteøinách zrychlí.
2 Jakmile najdete hledanou èást skladby, tlaèítko uvolnìte.
➜Reprodukce pokraèuje obvykl¥m zpùsobem.
Volba alba a skladeb na MP3/WMA-CDs
Volba alba bìhem reprodukce
•Stisknìte - nebo + krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a postoupíte na zaèátek
první skladby právì reprodukovaného, pøedcházejícího nebo následujícího alba.
➜ Reprodukce pokraèuje prvou skladbou zvoleného alba
Volba skladby bìhem reprodukce
1 Podr|íte-li - nebo + stisknuté, budete moci rychle postoupit na pøedcházející
nebo následující skladbu typu MP.
➜ Zapojí se pøeskakování skladeb, po 2 vteøinách se pøeskakování zrychlí.
2 Jakmile najdete hledanou skladbu, tlaèítko uvolnìte
➜ Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou.

U|iteèné tipy:
– Bìhem pøehrávání programu nelze pou|ívat tlaèítka - na +.

Do programu lze ulo|it 50 skladeb. Pøi pøehrávání disku CD se soubory MP3/WMA
mù|ete vybrat 50 stop z rùzn¥ch alb. Ka|dou skladbu ze do programu ulo|it i nìkolikrát.
1 Zastavte pøehrávání.
➜Zobrazí se celkov¥ poèet alb nebo stop (pouze v pøípadì diskù CD se
soubory MP3 a WMA). Zobrazí se celkov¥ poèet stop a celková doba
pøehrávání (Platí pro zvukov¥ disk CD).

MP3-CD PLAYBACK

2 Stisknutím tlaèítka ∞ / § nebo - / + vyberte

stopu (- nebo + pouze v pøípadì diskù CD se soubory MP3 a WMA).

3 Stisknutím tlaèítka PROG ji ulo|te do pamìti.
➜Krátce se zobrazí hlá∂ení Added to Program.
prog zobrazí. Na displeji se zobrazí poøadové
èíslo naprogramované skladby, oznaèení P a údaj,
kolik skladeb bylo ji| ulo|eno do pamìti.

4 V¥∂e popsan¥m zpùsobem volte dal∂í skladby a
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Volba a hledání na v∂ech deskách

album

prog track

ukládejte je do pamìti.

MP3-CD PLAYBACK

5 Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci zvolen¥ch
skladeb.
➜Zobrazí se nápis prog a reprodukce se zapojí.
Kontrola programu
Podr|íte-li v pozici zastavení stisknuté tlaèítko PROG, na displeji se postupnì
zobrazí v∂echny naprogramované skladby.

U|iteèné tipy:
– Stisknete-li tlaèítko PROG a nezvolíte-li pøedtím skladbu, na
displeji se zobrazí nápis select track.
– Pokusíte-li se naprogramovat více ne| 50 skladeb, na displeji se zobrazí nápis
program full.

PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB, RESUME

MP3-CD PLAYBACK

Vymazání programu
• Dvojí stisknutí 9 v prùbìhu pøehrávání, nebo jedno
stisknutí v poloze zastavení.
➜
Na chvíli se zobrazí nápis program
cleared, nápis prog zmizí a program
bude vymazán.

U|iteèné tipy:

Resume
Do pamìti lze ulo|it tu pozici, která je právì reprodukována. Pøi novém zapojení
bude reprodukce pokraèovat z bodu, kde byla pøedtím pøeru∂ena. (RESUME).
Dosáhnete toho nastavením spínaèe OFF–RESUME–HOLD do pøíslu∂né pozice.
RESUME – pokraèování od místa, kde byla reprodukce pøeru∂ena
➜ Zobrazí se nápis 3 resume.

OFF

RESUME

HOLD

2 Pøejete-li si reprodukci ukonèit, stisknìte tlaèítko
3 Pøejete-li si v reprodukci pokraèovat, stisknìte tla

èítko 2;
➜ reprodukce bude pokraèovat od bodu, kde byla
pøedtím pøeru∂ena.
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STOP 9.

album

prog track

• Pøejete-li si vypnout funkci RESUME, nastavte spínaè do pozice OFF.
➜ Nápis 3 resume zmizí.

– shuffle repeat all : V∂echny skladby z desky
budou opakovanì zreprodukovány v náhodnì
voleném poøadí.
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– shuffle : V∂echny skladby z
desky budou jedenkrát zreprodukovány v náhodnì voleném poøadí.

e

1 Stisknete-li bìhem reprodukce nìkolikrát tlaèítko
MODE, budete mít mo|nost zvolit nìkterou z následujících „funkcí“. Oznaèení zvolené funkce se zobrazí
na displeji.

– Program bude vymazán i v pøípadì v¥padku napìtí nebo otevøete-li víko pøehrávaèe CD nebo vypne-li se pøístroj automaticky.

1 Pøejete.li si zapojit funkci RESUME, nastavte spínaè

VOLBA ZPÙSOBU REPRODUKCE – MODE

Zvolen¥ re|im pøehrávání je naznaèen jedním èi více kurzory 3.

album

prog track

MP3-CD PLAYBACK

– repeat : Pøístroj bude opakovanì reprodukovat aktuální skladbu.
– repeat all : Pøístroj bude opakovanì reprodukovat celou desku.
– album shuffle (pouze pro MP3/WMA-CD):
V∂echny skladby aktuálního alba budou jedenkrát zreprodukovány v
náhodnì voleném poøadí.
– album shuffle repeat all (pouze pro MP3/WMA-CD) :
V∂echny skladby aktuálního alba budou opakovanì zreprodukovány v
náhodnì voleném poøadí.
– album repeat all (pouze pro MP3/WMA-CD) :
Pøístroj bude opakovanì reprodukovat v∂echny skladby aktuálního alba.
➜ Reprodukce zvolen¥m zpùsobem se zapojí po 2 vteøinách.
2 Pøejete-li si vrátit se ke standardnímu zpùsobu reprodukce, stisknìte nìkolikrát tlaèítko MODE, a| z displeje zmizí oznaèení speciálního zpùsobu reprodukce.

HOLD, ZVUKOV¥ SIGNÁL

ESP, RE|IMU ÚSPORY ENERGIE
Standardní pøenosné pøehrávaèe CD èastokrát pøi úderu nebo otøesu pøeskoèí
jednotlivé èásti skladby CD. Tento pøístroj má v∂ak takovou funkci, ELECTRONIC
SKIP PROTECTION (ESP), která i v pøípadì mírn¥ch otøesù zaji∂†uje bezporuchovou
reprodukci. Pøi pøíli∂ siln¥ch otøesech v∂ak ani ESP není schopna zabránit
v¥padkùm zvuku. A není také schopna zabránit ∂kodám, které zpùsobí pád
pøístroje z v¥∂ky!

• Chcete-li ochranu proti otøesùm deaktivovat a zapnout
úsporn¥ re|im, stisknutím tlaèítka ESP.
➜ ESP zmizí a Powersaving zobrazí.
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• Bìhem pøehrávání stisknìte jednou nebo dvakrát
tlaèítko ESP.
➜ Zobrazí se nápis ESP.

m
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Pomocí re|imu úspory energie se prodlu|uje |ivotnost
baterie a umo|òuje se del∂í pøehrávka.

album

prog track

HOLD – blokování v∂ech tlaèítek
Tento model nabízí funkci dvojího uzamèení, je| zamezuje náhodnému stisknutí a
aktivaci tlaèítek. V∂echna tlaèítka mù|ete uzamknout na hlavní jednotce, na
dálkovém ovladaèi nebo dokonce na obou zaøíízeních souèasnì! Staèí jednodu∂e
pøesunout pøíslu∂n¥ jezdec (jezdce) HOLD do po|adované polohy odpovídající zapnuté èi vypnuté funkci HOLD. Napøíklad:
• Chcete-li funkci HOLD aktivovat na hlavní jednotce,
OFF
RESUME
HOLD
pøesuòte jezdce OFF•RESUME•HOLD do polohy
HOLD.
➜ zobrazí se v 3 hold. V∂echna tlaèítka budou uzamèena a pøi stisknutí libovolného tlaèítka se zobrazí nápis Hold (na hlavní jednotce). Pokud je pøístroj vypnut, zobrazí se nápis HOLd pouze v pøípadì
stisknutí tlaèítka 2;.
• Pøejete-li si funkci HOLD vypnout, nastavte spínaè do pozice OFF.
➜ V∂echna tlaèítka jsou odblokována.

MP3-CD PLAYBACK

U|iteèné tipy:

Vteøiny

typ stopy

200
100
45

WMA (64kbps)
MP3 (128kbps)
Audio desek

Zvukov¥ signál
Krátk¥ zvukov¥ signál vydává pøístroj pøi stisknutí tlaèítek nebo jsou-li vyèerpány
napájecí èlánky.
• Stisknutím DBB na 2 vteøiny lze zvukov¥ signál zapojit, pøípadnì vypnout:
➜ Beep se zobrazí: Zvukov¥ signál je zapojen¥.
➜ No Beep se zobrazí: Zvukov¥ signál je vypnut¥.
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200 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION !
Prùmìrná doba pøehrávání pøi aktivované funkci ochrany proti
pøeskakování ESP:

– V pøípadì, |e funkci HOLD deaktivujete pøepnutím jezdce na pøístroji do polohy
RESUME, bude aktivována funkce RESUME.
– Jestli|e jste na dálkovém ovladaèi aktivovali pøíkaz HOLD, není na displeji k dispozici |ádná indikace Hold.

U|iteèné tipy:
– Ve v¥chozím nastavení je zvukov¥ signál zapnut.

ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNÌNÍ : V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami opravit pøístroj, proto|e
v tomto pøípadì ztratíte právo na záruku. V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne|
odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch bodù. Jestli|e
se Vám problém, na základì námi navrhovaného nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na
prodejnu nebo na servis.
Pøehrávaè CD se nezapne nebo pøehrávka nezaène
• Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie, zda jsou správnì ulo|ené a zda jsou
kontaktní body èisté.
• Mohla se uvolnit pøípojka k adaptéru. Zkontrolujte ji.
• Pøi pou|ití v autì zkontrolujte, zda je zapnuto zapalování. Zkontrolujte té|
baterie pøehrávaèe.
Zobrazí se pls insert CD na No audio file
• Zkontrolujte, zda je CD èisté a správnì ulo|ené (nálepkou navrch).
• Jestli|e se zaml|ila èoèka, nechte ji chvilku vyschnout.
• CD-RW (CD-R) nebylo správnì nahráno. Na záznamníku CD pou|ijte FINALIZE.
Zobrazí se Hold, a/nebo pøístroj nereaguje na ovladaèe
• Je-li funkce HOLD (podr|et) zapnutá, vypnìte ji.
• Elektrostatick¥ náboj. Na pár vteøin odpojte napájení nebo z pøístroje vyjmìte
baterie.
Nelze reprodukovat hudební soubory
– Dbejte, aby soubory MP3/WMA byly zakonèeny na .mp3 na .wma.

ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
Chybí adresáøe na MP3/WMA-CD
– Pøesvìdète se, zda poèet souborù a alb na MP3/WMA-CD není více jak 350.
– Zobrazí se pouze alba se soubory MP3/WMA.
Na CD pøeskakují stopy
• CD je po∂kozené nebo zneèistìné. CD vymìòte nebo vyèistìte.
• Je zapnut¥ re|im resume, shuffle nebo program. Pøíslu∂n¥ re|im vypnìte.
Pøi reprodukci souboru MP3/WMA hudba pøeskakuje nebo je sly∂et
cvakání
– Zreprodukujte hudební soubory na poèítaèi. Zùstane-li tato závada i tam,
pøekódujte znovu audio disk a sestavte novou CD-ROM.
Pøístroj je nìm¥ nebo je zvuk nekvalitní.
• Je zapnutá pauza (PAUSE). Stisknìte 2;.
• Spoje jsou uvolnìné, vadnì zapojené nebo zneèistìné. Zkontrolujte je a podle
potøeby vyèistìte.
• Není správnì seøízená hlasitost. Upravte ji.
• Pøístroj je v silném magnetickém poli. Zkontrolujte jeho polohu a spoje.
Umístìte jej mimo zapnuté mobilní telefony.

UPOZORNÌNÍ

Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je
uvedeno v tomto návodu k pou|ití, provedete-li jiná
nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy ne| jaké
jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpeèí
ozáøení ∂kodliv¥mi paprsky nebo mù|e dojít k jiné
nepøedvídané události.
Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.

