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CONTROLS

CONTROLS (see figure 1)
1 OPEN 2 . . . . . . opens the CD lid
2 9. . . . . . . . . . . . stops playback and switches the set off
3 2;. . . . . . . . . . . switches the set on, starts playback and
interrupts playback
4 PROGRAM/ . . . MUSIC mode: programs tracks and lets you
SHOOT/
review the program
SELECT
GAME mode: confirms selection of a game,
setting, etc./ shoot to score
5 MODE. . . . . . . . selects music playback options such as random
order and repeat
6 DISPLAY. . . . . . selects the track and album information for
MP3-CDs
7 GAME. . . . . . . . selects game mode on/ off
8 4. . . . . . . . . . . . MP3-CD only: selects the previous album or fast
skips tracks backward
. . . . . . . . . . . . . GAME mode: move down
9 ∞ . . . . . . . . . . . MUSIC mode: skips backward and searches
backward
GAME mode: move left
0 § . . . . . . . . . . . MUSIC mode: skips forward and searches
forward
GAME mode: move right
! 3. . . . . . . . . . . . MP3-CD only: selects the next album or fast
skips tracks forward
GAME mode: move up

@ DBB . . . . . . . selects the bass adjustment
# VOL + / - . . . . . . adjusts the volume
$ LINE OUT/p . . 3.5 mm line out to connect
– the headphones
– the remote control
– this set to the audio input of your stereo
equipment
% 4.5V DC. . . . . . . to connect the external power supply
^ AAA battery door
& type plate
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection prevents music
interruptions caused by shocks
( OFF• . . . . . . . . . OFF switches RESUME and HOLD off
RESUME•
RESUME stores the last position played
HOLD
HOLD locks all buttons

BATTERIES
(supplied or optionally available)
You can use the following batteries with this CD-player:
• alkaline batteries type AAA (LR03, UM4) or AA (LR6, UM3)
preferably Philips).
Notes:
– Old and new or different types of batteries should not be combined.
– Remove batteries if they are empty or if the player is
not going to be used for a long time.

Inserting AAA (LR03, UM4) or AY3363
batteries
1 Open the AAA battery door.
2 Insert AAA batteries as shown onto the back
of the door.
3 Replace the battery-loaded AAA door back
onto the set.

AAA (LR03, UM4)

Inserting AA (LR6, UM3) batteries
AA (LR6, UM3)
To increase playback time, insert AA batteries
into the battery compartment and use the AA marked battery door.
• Open the battery compartment and insert either 2 normal or alkaline
batteries.
Indication of empty batteries
• Replace the batteries or connect the power adapter as soon as
A blinks and Replace batteries.

Supplied Accessories:
1 x headphones, HE570 or HS383
2 x rechargeable batteries, AY3363
1 x remote control, AY3778
1 x headphone jack adapter (for some versions only)
1 x AC/ DC adapter, AY3170 (supplied or optionally available)
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures
other than herein may result in hazardous radiation exposure or
other unsafe operation.

Remove batteries if they are empty or if the set will not be used for a
long time.
Batteries contain chemical substances,
so they should be disposed of properly.
POWER ADAPTER
(supplied or optionally available)
Use only the AY3170 adapter (4.5V/ 300mA direct
current, positive pole to the center pin). Any other
product may damage the player.
1 Make sure the local voltage corresponds to the
power adapter’s voltage.
2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack
of the player and to the wall outlet.
Note: Always disconnect the adapter when you are not using it.

• All redundant packing material has been omitted. We have done our
utmost to make the packaging easily separable into two materials:
cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
• Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by
a specialized company. Please observe the local regulations regarding
the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.
This set complies with the radio interference requirements
of the European Community.
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QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INCIO RAPIDO

COMMANDES (voir figure 1)
1 OPEN 2 . . . . . . ouvre le couvercle du CD
2 9. . . . . . . . . . . . arrête la lecture et éteint l'appareil
3 2;. . . . . . . . . . . met l'appareil en marche, lance la lecture et
interrompt la lecture
4 PROGRAM/ . . . mode MUSIQUE: programme des pistes et
SHOOT/
passe le programme en revue
SELECT
mode JEU: confirme la sélection d'un jeu, le
réglage, etc,/ envoyez pour marquer
5 MODE. . . . . . . . sélectionne les options de lecture telles que
shuffle ou repeat
6 DISPLAY. . . . . . sélectionne les informations de la piste et de
l'album
7 GAME. . . . . . . . sélectionne le mode jeu marche / arrêt
8 4. . . . . . . . . . . . pour les CD-MP3 seulement : sélectionne
l'album précédent ou passe à la piste
précédente
mode JEU: Déplacement vers le bas
9 ∞ . . . . . . . . . . . passe à la piste précédente et effectue une
recherche vers l'arrière
mode JEU: Déplacement gauche
9 § . . . . . . . . . . passe à la piste suivante et
effectue une recherche vers l'avant
mode JEU: Déplacement droite
! 3. . . . . . . . . . . . pour les CD-MP3 seulement : sélectionne
l'album suivant ou passe à la piste suivante
mode JEU: Déplacement haut

@ DBB
sélectionne le réglage des basses et des aigus
# VOL + / - . . . . . . règle le volume
$ LINE OUT/p . . sortie 3,5 mm pour brancher
– les écouteurs
– la télécommande
– cet appareil à l'entrée audio de
votre équipement stéréo
% 4.5V DC. . . . . . . pour brancher le cordon d'alimentation externe
^ compartiment des piles
& plaquette d'identification
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection empêche les
interruptions de musique causées par les chocs
( OFF • . . . . . . . . OFF éteint RESUME et HOLD
RESUME •
RESUME met en mémoire la dernière position
HOLD
de lecture
HOLD verrouille tous les boutons
Accessoires fournis :
1 x écouteurs, HE570 ou HS383
2 x piles rechargeables, AY3363
1 x télécommande, AY3778
1 x adaptateur pour prise casque (pour certaines versions seulement)
1 x adaptateur CA/CC, AY3170 (fourni ou disponible en option)
ATTENTION
L’utilisation des commandes ou réglages ou le non-respect des
procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition
dangereuse à l’irradiation.

Use the AY3778 cord remote control. The
buttons on the remote control have the
same functions as the corresponding
buttons on the set.
1 Press 9 twice to switch off the set.
2 Firmly connect the remote control to
LINE OUT/ p on the set.
3 Adjust the volume on the CD player and remote control.
Notes:
–
activated on the player locks and overrides the remote control
functions.
– Check OFF•RESUME•HOLD is adjusted to OFF if you want to use the remote
control!

HEADPHONES
• Connect the supplied headphones to the
LINEOUT/ p jack of the player.
Note:
– LINE OUT/ p can also be used for connecting
this set to your HiFi system.To adjust the sound
and volume, use the controls on the connected
audio equipment and on the CD player.
IMPORTANT!
Hearing safety: listen at a moderate volume. using headphones at high volume can
impair your hearing.
Traffic safety: do not use headphones while driving or cycling as you may cause an
accident.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

EXP521

REMOTE CONTROL AY3778
(supplied or optionally available)

PILES
(fournies ou disponibles en option)
Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser:
• des piles alcalines du type AAA (LR03, UM4)
ou AA (LR6, UM3) de préférence Philips.
Remarque:
– l ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves
ou des piles de types différents. Retirez les piles si
elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas le
lecteur pendant un certain temps.

Insertion des piles AAA (LR03, UM4)
1 Ouvrez la porte de piles AAA.
2 IInsérez les piles AAA comme indiqué sur
l'arrière de la porte.
3 Remettre en place la porte AAA 'chargée de
piles' sur l'appareil.

AAA (LR03, UM4)

AA (LR6, UM3)

Insertion des piles AA (LR6, UM3)
Pour doubler le temps d'écoute, insérez des piles AA dans le
compartiment de piles et utilisez la porte de piles marquée AA.
• Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales
ou alcalines.
Indicateur de piles vides
• Remplacez les piles ou branchez le cordon d'alimentation secteur
dès que A se met à clignoter et que Replace batteries
défile.Enlevez les piles lorsqu'elles sont vides ou si vous prévoyez
ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

N'utilisez pas de vieilles piles avec des neuves ou des piles de types
différents en même temps.
Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par
conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Bloc d’alimentation (fourni ou disponible en option)

N’utilisez que le bloc d’alimentation AY3170
(4,5V/ 300mA, courant continu, tension positive
sur la borne centrale). Tout autre appareil risque
d’endommager le lecteur.
1 Assurez-vous que la tension du réseau
correspond à celle du bloc d'alimentation.
2 Branchez le bloc d’alimentation sur la prise
4.5V DC du lecteur et sur la prise murale.
Remarque:
– Débranchez toujours le bloc d’alimentation lorsque vous ne l’utilisez pas.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT
• Tous les matériaux d’emballage superflus ont été supprimés. Nous
avons fait tout notre possible pour que l’emballage puisse être trié
en 3 matériaux: carton, PVC et PS.
• Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s’il
est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les
règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux
d’emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.
Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté
européenne en matière d’interférences radio.\

IN-CAR USE ACCESSORIES
(connections supplied or optionally available)
Only use the AY3545 or AY3548 car voltage
converter (4.5V DC, positive pole to the center
pin) and the AY3501 car cassette adapter. Any
other product may damage the set.
1 Put the set on a horizontal, vibration-free
and stable surface. Make sure it is in a
safe place, where the set is neither a
danger nor an obstacle to the driver and
the passengers.
2 Plug the voltage converter into the cigarette lighter jack (only for
12V car battery, negative grounding), then connect the wired
end with 4.5V DC input jack on the set.
3 If necessary, clean the cigarette lighter jack to obtain a good
electrical contact.
4 Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to
LINE OUT/ p on the set.
5 Carefully insert the cassette adapter into the car radio’s cassette
compartment.
6 Make sure the cord does not hinder your driving.
7 Decrease the volume on the set if necessary. Start playback on the
set and adjust the sound with the car radio controls.
• Always remove the voltage converter from the cigarette
lighter jack when the set is not in use.
Note:
– If your car radio has a LINE IN jack, it is better to use it for the car radio
connection instead of the cassette adapter. Connect the signal lead to this
LINE IN jack and to LINE OUT/ p on the set.

TÉLÉCOMMANDE AY3778
(fournie ou disponible séparément)
Utilisez la télécommande avec fil AY3778.
Les boutons sur la télécommande ont les
mêmes fonctions que les boutons
correspondants qui se trouvent sur
l'appareil.
1 Appuyez deux fois sur 9 pour éteindre
l'appareil.
2 Raccordez fermement la télécommande à LINE OUT/ p sur
l'appareil.
3 Réglez le volume avec sur le lecteur de CD et sur la télécommande.
Remarque :
– Remplacez les piles dès que no batt s'affiche à l'affichage de la
télécommande.
–
activé sur le lecteur verrouille et écrase les fonctions de la
télécommande.
– Vérifiez que OFF•RESUME•HOLD est réglé sur OFF si vous voulez utiliser la
télécommande!

ECOUTEURS
• Branchez les écouteurs fournis sur la prise
LINE OUT/ p.
Remarque :
– Vous pouvez également utiliser la borne de
sortie LINE OUT/ p pour brancher cet appareil
sur votre système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le
volume sonore, utilisez les boutons de commande de l’équipement audio
auxiliaire et du lecteur CD.

BRANCHEMENTS EN VOITURE
(fournis ou disponibles séparément)
N'utilisez que le convertisseur de tension pour
autoradio AY3545 ou AY3548 (4,5V courant
continu, pôle positif sur la broche centrale) et
la cassette-adaptatrice pour autoradio
AY3501. Tout autre produit risque
d'endommager l'appareil.
1 Placez l'appareil sur une surface
horizontale, exempte de vibrations et
stable. Assurez-vous que c'est un endroit
sûr où l'appareil ne représente aucun danger et où il n'est pas un
obstacle pour le conducteur et les passagers.
2 Introduisez le transformateur pour voiture dans la prise de l'allumecigare (seulement pour une batterie de voiture de 12 V, mise à
terre négative) puis connectez l'embout du câble au jack d'entrée
4.5V DC sur l'appareil.
3 Si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigare pour obtenir un
bon contact électrique.
4 Réglez le volume bas et branchez la fiche de la cassette-adaptatrice
à LINE OUT/p de l'appareil.
5 Introduisez la cassette-adaptatrice avec précaution dans le
compartiment pour cassettes de l'autoradio.
6 Assurez-vous que le cordon ne vous gêne pas pour conduire.
7 Pour baisser le volume sur l'appareil, si nécessaire. Lancez la
lecture sur l'appareil et réglez le son avec les commandes de
l'autoradio.
• Veillez à toujours ôter le convertisseur de tension de la prise
de l'allume-cigare quand l'appareil n'est pas en service.
Remarque:
– Si votre autoradio possède une prise LINE IN, il est préférable de l'utiliser
pour le branchement à l'autoradio plutôt que la cassette-adaptatrice. Branchez
la ligne de signal à cette prise LINE IN et à LINE OUT/p sur l'appareil.

MP3 MUSIC FILES

PLAYING A DISC

SELECTING AND SEARCHING ON CDS

The music compression technology MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduces
the digital data of an audio CD significantly while maintaining CD-like
sound quality. With MP3 you can record up to 10 hours of CD-like music
on a single CD-ROM.
How to get music files
Either download legal music files from the internet to your computer
hard disc or create them from your own audio CDs. For this, insert an
audio CD into your computer´s CD-ROM drive and convert the music
using an appropriate encoder software. To achieve a good sound
quality, a bit rate of 128 kbps or higher is recommended for MP3 music
files.
How to organize music files
In order to easily handle the large number of music files on a CD-ROM,
you can organize them in folders (“albums”).
The tracks of an album will be played in alphabetical order. If you want
to arrange them in a certain order, let the file names start with
numbers.
For example:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
The albums will be arranged in alphabetical order. If albums are located
in an album, they will be played after this album. Albums without MP3
files will be skipped.
If there are MP3 files which you did not put into an album, you will find
them in the album number 01. Various is the first album that will be
played.
How to make a CD-ROM with MP3 files
Use your computer´s CD burner to record (“burn”) the music files from
your hard disc on a CD-ROM. Use either ISO 9660 disc format or UDF.
Some CD burner software like e.g. “DirectCD” support the UDF format.
Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3.

With this set you can play
– all pre-recorded audio CDs
– all finalized audio CDRs and CDRWs
– MP3-CDs (CD-ROMs with MP3 files)
1 Push the OPEN2 slider to open the CD
lid.
2 Insert a disc, printed side up, by pressing
gently on the disc´s center so that it fits
onto the hub. Close the lid by pressing it
down.
3 Press 2; to start playback.
➜ eXpanium and LOADING are
displayed briefly. Playback starts.
The track type (CD or MP3), the
current track number and the elapsed
playing time are displayed. For an
MP3 track, the album number is also
displayed and the filename is scrolled
one time.
• Press 2; to interrupt playback.
➜ Elapsed playback time flashes and the dancing animation
freezes.
• To resume playback press 2; again.
4 Press 9 to stop playback.
➜ The total number of tracks, the track types (CD, MP3), the
number of albums on an MP3-CD and the total playing time (of
an audio disc only) are displayed.
5 To remove the disc, hold it by its edge and press the hub gently
while lifting the disc.
6 Press 9 again to switch off the played.

Selecting a track during playback
• Briefly press ∞ or § once or several
times to skip to the current, previous or
next track.
➜ Playback continues with the selected
track, and the track’s number is displayed.
Searching for a passage during playback
1 Keep ∞ or § pressed to find a particular passage in a backward
or forward direction.
➜ Searching starts while playback continues at low volume. After
2 seconds the search speeds up.
2 Release the button when you reach the desired passage.
➜ Playback continues from this position.

Supported formats
This set supports:
– Disc format: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music
CD, Mixed Mode CD
– MP3 bit rate: 32–320 kbps and variable bit rate
– Total number of music files and albums: around 350 (with a typical
file name length of 64 characters)
Notes:
– The number of music files that can be played depends on the length of
the file names. With short file names more files will be supported.
– All trademarks used are owned by their respective owners.

CD PLAYER AND CD HANDLING
• Do not touch the lens A of the CD player.
• Do not expose the unit, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat
(caused by heating equipment or direct
sunlight).
• You can clean the CD player with a soft,
slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents
as they may have a corrosive effect.
• To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward
the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage
the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.
• The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold
to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the
CD player in a warm environment until the moisture has
evaporated.
• Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause
malfunctions.
• Avoid dropping the unit as this may cause damage.

Notes:
– After pressing 2; it may take some time until the first MP3 track is played.
– The display clears automatically after 20 seconds if no controls are operated
in the stop mode.

DISPLAY INFORMATION
(for MP3 tracks only)
1 Press DISPLAY repeatedly during
playback to select the information to be
displayed:
– Filename: the track´s file name,
– Album: the album´s folder name,
– Artist: the artist´s name (if this ID3
tag information is available),
– Title: the track´s title (if this ID3
tag information is available),
– the track type.
2 The selected information is scrolled once.
The album number and track number are
displayed.
Note:
– The ID3 tag is part of an MP3 file and contains various track information such
as the track´s title or the artist´s name. Complete the ID3 tag information
with your MP3 encoder software before burning the MP3-CD.

VOLUME AND SOUND
Volume adjustment
• Adjust the volume by using VOL +/–.
DBB
Bass adjustment
1 Press DBB once or more to select the bass
enhancement options:
➜
moderate bass enhancement is
activated.
➜
strong bass enhancement
is activated.
2 Press DBB again to switch off the bass
enhancement options.
➜
or
disappears.

LES FICHIERS DE MUSIQUE MP3

LECTURE D'UN DISQUE

La technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) réduit les
données digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une
qualité sonore similaire à celle du CD. Avec MP3, vous pouvez enregistrer
jusqu'à 10 heures de musique de qualité CD sur un seul CD-ROM.
Comment se procurer des fichiers de musique
Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale
sur le disque dur de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos
propres CD audio. Pour cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CDROM de votre ordinateur et convertissez la musique en utilisant un logiciel
d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de
transfert de 128 kbps est recommandée pour les fichiers de musique MP3.
Comment organiser les fichiers de musique
Pour pouvoir manipuler aisément le grand nombre de fichiers de musique qui
existent sur un CD-ROM, vous pouvez les organiser en dossiers («albums»).
Les pistes de l'album seront lues en ordre alphabétique. Si vous désirez les
mettre dans un certain ordre, faites commencer les noms des fichiers par des
numéros. Par exemple:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Les albums sont classés par ordre alphabétique. Si certains albums sont situés
dans un autre album, ils seront lus après cet album. Les albums sans fichier
MP3 seront omis.
S'il y a des fichiers MP3 que vous n'avez pas mis dans un album, vous les
trouverez dans l'album Various avec le numéro d'album 01. Various sera le
premier album à être lu.
Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3
Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les
fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.
Utilisez le format de disque ISO 9660 ou UDF. Certains logiciels de gravure de
CD tels que «DirectCD» supportent le format UDF.
Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.

Avec cet appareil vous pouvez lire
– tous les CD audio pré-enregistrés
– tous les CDR et CDRW audio finalisés
– les CD-MP3 (CD-ROM avec des fichiers MP3)
1 Appuyez sur le bouton-glissière OPEN2 pour
ouvrir le couvercle du CD.
2 Introduisez un disque, face imprimée vers le
haut, en appuyant doucement sur le milieu du
disque afin de le faire entrer dans l'axe. Fermez
le couvercle en appuyant dessus.
3 Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
➜ Reading CD s'affiche. La lecture commence.
Le type de piste (CD ou MP3), le numéro de
la piste en cours de lecture et la durée de
lecture écoulée s'affichent. Pour une piste
MP3, le numéro de l'album est également
affiché et le nom du fichier défile deux fois.
• Appuyez sur 2; pour interrompre la lecture.
➜ L'indication de temps à l'arrêt de la lecture clignote.
• Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur 2;.
4 Appuyez sur 9 pour arrêter la lecture.
➜ Le nombre total des pistes, les types de piste (CD, MP3), le nombre
d'albums sur un CD-MP3 et la durée totale de lecture (pour un disque audio
seulement) s'affichent.
5 Pour enlever le disque, tenez-le par ses bords et appuyez doucement sur l'axe
tout en soulevant le disque.

Formats reconnus
Cet appareil reconnaît :
– Le format de disque : ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music
CD, Mixed Mode CD
– La vitesse de transfert MP3: 32–320 kbps et vitesse de transfert variable
– Nombre total de fichiers de musique et d'albums : environ 350
(avec une longueur typique de nom de fichier de 64 caractères)
Remarque :
– Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de
fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.
– Toutes les marques de commerce utilisées sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.

LECTEUR DE CD ET MANIPULATION DES CD
• Ne touchez jamais la lentille A du lecteur de CD.
• N’exposez jamais l’appareil, les piles ou les CD à
l’humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive
(chauffage ou lumière directe du soleil).
• Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l’aide d’un
chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.
N’utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d’avoir un effet
corrosif.
• Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l’aide
d’un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent
d’endommager le disque! N’inscrivez jamais rien sur un CD ou n’y collez aucune
étiquette.
• La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement
l’appareil du froid à la chaleur. Il n’est alors plus possible de lire un CD. Laissez le
lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu’à ce que la buée s’évapore.
• Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones
portables fonctionnent près de l’appareil.
• Evitez de laisser tomber l’appareil, ce qui risquerait de l’endommager.

Remarques :
– Après avoir appuyé sur 2;, il peut y avoir un délai pour la lecture de la première piste MP3.
.

INFORMATIONS À L'AFFICHAGE
(seulement pour les pistes MP3)
1

2

Appuyez sur DISPLAY de façon répétée pendant
la lecture pour sélectionner les informations à
afficher :
– Filename: le nom de fichier de la piste,
– Album: le nom du dossier de l'album,
– Artist: le nom de l'artiste (si cette
information ID3 tag est disponible),
– Title: le titre de la piste (si cette information
ID3 tag est disponible),
– le type de piste et la durée de lecture écoulée.
Les informations choisies défilent deux fois.
Le numéro de l'album et le numéro de la piste sont affichés.

Remarque :
– Le ID3 tag fait partie d'un fichier MP3 et contient des informations diverses sur la piste
telles que le titre de la piste ou le nom de l'artiste. Complétez les informations du ID3 tag à
l'aide de votre logiciel d'encodage MP3 avant de graver le CD-MP3.

VOLUME
VOLUME
Réglage du volume
• Réglez le volume au moyen de VOLUME +/–.
DBB
Réglage des basses
1 Appuyez sur DBB une ou plusieurs fois pour
sélectionner les options d’amplification des basses:
➜
l’amplification moyenne des basses est
activée.
➜
l’amplification forte des basses est
activée.
2 Appuyez de nouveau sur DBB pour désactiver les options d’amplification des basses.
➜
ou
disparaît.

Note:
– In shuffle, or repeat modes searching is only possible within the
particular track.

Selecting on MP3-CDs
Selecting an album during playback
• Briefly press 4 or 3 once or several
times to skip to the first track of the
current, previous or subsequent album.
➜ The first track of the selected album
is played.
Selecting a track during playback
1 Keep 4 or 3 pressed to skip quickly to previous or subsequent
MP3 tracks.
➜ Skipping starts and speeds up after 5 seconds.
2 Release the button at the desired track.
➜ Playback continues with the selected track.
Note:
– To skip from track to track at low speed, use ∞ or §.

SELECTING DIFFERENT PLAYING POSSIBILITIES-MODE
1 Press MODE during playback as often as
required in order to activate one of the
following.
– shuffle all: All tracks of the disc are
played in random order once.
– shuffle repeat all: All tracks of the disc
are played repeatedly in random order.
– repeat: The current track is played
repeatedly.
– repeat all: The entire disc is played
repeatedly.
– shuffle album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played in random order once.
– shuffle repeat album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly in random
order.
– repeat album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly.
2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds.
• To return to normal playback, press MODE repeatedly until the
display shows no active modes.

PROGRAMMING TRACK NUMBERS
You can store up to 50 tracks to play in a
program. A single track may be stored more
than once in the program.
1 While playback is stopped, select a
track with ∞ or §.
2 Press PROGRAM/SHOOT/SELECT to
store the track.
➜ prog and the number of stored
tracks are displayed.
3 Select and store all desired tracks in
this way.
4 Press 2; to start playback of your
selected tracks.
➜ prog is shown and playback starts.
• You can review the program by pressing
PROGRAM/SHOOT/SELECT for more
than 3 seconds.
➜ The display shows all the stored
tracks in sequence.
Note:
– If you try to store more than 50 tracks, FULL is displayed.

Clearing the program
• While playback is stopped, press 9 to clear program.
➜ Program Clear is displayed once, prog goes off, and the
program is cleared.
Note:
– The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the
CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

RESUME AND HOLD
Storing the last position played – RESUME
You can store the last position played. When
restarting, playback will continue from where
you have stopped.
1 Switch the slider to RESUME during
playback to activate RESUME.
➜ resume is shown.
2 Press 9 whenever you want to stop
playback.
3 Press 2; whenever you want to resume
playback.
➜ resume shown and playback continues from where you have
stopped.
• To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.
➜ resume goes off.
HOLD – locking all buttons
You can lock all buttons of the set. When you
press any key, no action will be executed then.
1 Switch the slider to HOLD to activate
HOLD.
➜ resume is shown and Hold is
displayed. All buttons are locked.
When pressing any key, Hold is displayed.
2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.
➜ resume resume disappears.

ESP/ POWER SAVE MODE
With a conventional portable CD-player you
might have experienced that the music
stopped e.g. when you were jogging. The
ELECTRONIC SKIP PROTECTION prevents loss
of sound caused by light vibrations and
shocks. Continuous playback is ensured.
However ESP does not prevent playback
interruptions during vigorous running. It
also does not protect the unit against
any damage caused by dropping!
• Adjust the ESP slider to ON/OFF
position to select the following:
–
is shown and ESP is switched on.
–
disappears. Powersaving are switched on for CD Audio
tracks to achieve the highest sound quality.
BEEP
A beep confirms that you have pressed a
button or that the batteries are empty.
• During music mode only keep DBB
pressed for 2 seconds to switch beep
either on or off:
➜ Beep On is displayed: Beep is
switched on.
➜ Beep Off is displayed: Beep is
switched off.

TROUBLESHOOTING
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set
yourself as this will invalidate the warranty.
If a fault occurs, first check the points listed, before taking the set for
repair. If you are unable to solve a problem by following these hints,
consult your dealer or service center.
No power, playback does not start
– Insert the batteries correctly.
– Replace the batteries.
– Connect the power adapter securely.
Hold indication and/ or no reaction to controls
– Deactivate HOLD.
– Disconnect the set from the power supply or take out the batteries
for a few seconds.
No sound or bad sound quality
– Press 2; to resume playback.
– Adjust the volume.
– Check and clean the connections.
– Keep this set away from active mobile phones or strong magnetic
fields.
pls insert CD or No audio file indication
– Insert a disc, label upwards.
– Clean or replace the disc.
– Wait until the steamed up lens has cleared.
– Make sure you have inserted an audio disc or an MP3-CD.
Unfinalized CD indication
– Make sure the inserted CDR or CDRW is finalized.

MUSIC AND GAMES
You can listen to music and play games at the same time. Select from 5
games: SNATCHER, MATCHER, COPTER, BREAKER and MUNCHER.
To start a game
1 If necessary, press 2; to switch on the
set.
2 Press GAME.
➜ Display shows the games main
menu. The current game is
highlighted.
3 Press 3 or 4 to scroll through the list
of games.
4 To confirm your game selection, press
PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
5 Press 3 or 4 to scroll through the
game submenu.
➜ Display shows Start, Level,
Speed, Top Score.
6 Press PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to
confirm and start play.
How to control your game
Use the buttons on the set to navigate:
Up 3
Left ∞ Down 4
Right §
• Press PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to SHOOT/ confirm an action.
End game
To quit the game function you can:
• Press GAME once or more until the display returns to the music
mode display.
• Press 9.

Music file is not played
– Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3
Missing directories on MP3-CD
– Make sure the total number of files and albums on your MP3-CD
does not exceed 350.
– Only albums with MP3 files are shown.
The disc skips tracks
– Clean or replace the disc.
– Make sure repeat, repeat album, shuffle or prog are not
selected.
Music skips or popping sound when playing an MP3 file
– Play the music file on your computer. If the problem persists,
encode the audio track again and make a new CD-ROM.
Music is interrupted and Oops indication
– Switch ESP on.
In-car use: No power, playback does not start
– Clean the cigarette lighter jack.
– Switch on the ignition of your car.
In-car use: No sound or bad sound quality
– Insert the adapter cassette correctly.
– Change the autoreverse direction of your car cassette player.
– Let the set adjust to the temperature in the car.

Note:
– This unit automatically switches off the beep signal when you select the
game mode during music playback. The beep signal automatically returns
when you quit GAME. For more details on the beep signal, please read the
BEEP chapter.

SÉLECTION ET RECHERCHE SUR CD AUDIO
Sélection d'une piste pendant la lecture
• Appuyez brièvement sur ∞ ou § une ou
plusieurs fois pour passer au début de la piste en
cours de lecture, précédente ou suivante.
➜ La lecture continue avec la piste choisie.
Recherche d'un passage pendant la lecture
1 Maintenez ∞ ou § appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou
vers l'arrière.
➜ La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas.
Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes.
2 Relâchez le bouton au passage désiré.
➜ La lecture normale continue.
Remarque :
– Pendant repeat, shuffle, shuffle all , la recherche est seulement possible pour la piste en
cours de lecture.

Sélection sur les CD-MP3
Sélection d'un album pendant la lecture
• Appuyez brièvement sur 4 ou 3 une ou plusieurs
fois pour passer à la première piste de l'album en
cours de lecture, précédent ou suivant.
➜ La première piste de l'album sélectionné est
lue.
Sélection d'une piste pendant la lecture
1 Maintenez 4 ou 3 appuyé pour passer rapidement aux pistes MP3 suivantes
ou précédentes.
➜ Le saut de pistes commence et s'accélère après 5 secondes.
2 Relâchez le bouton à la piste désirée.
➜ La lecture continue avec la piste sélectionnée.
Remarque :
– Pour passer de piste à piste à vitesse lente, utilisez ∞ ou §.

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE
1 Pendant la lecture, appuyez sur MODE
autant de fois que nécessaire pour
activer un des modes suivants. Le mode
actif apparaît à l’affichage.
– shuffle all: Toutes les pistes du disque
sont lues une fois dans un ordre
aléatoire.
– shuffle repeat all: Toutes les pistes
du disque sont lues de façon répétée
dans un ordre aléatoire.
– repeat: La piste en cours de lecture est
lue de façon répétée.
– repeat all: Le disque entier est lu de façon répétée.
– shuffle album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de
l'album en cours de lecture sont lues une fois dans un ordre
aléatoire.
– shuffle repeat album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les
pistes de l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée
dans un ordre aléatoire.
– repeat album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de
l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée.
2 La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes.
• Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs
reprises jusqu’à que l’indication disparaisse.
IMPORTANT!
Sécurité d’écoute: ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts
de l’audition signalent qu’un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l’ouïe.
Sécurité routière: n’utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule.
Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 pistes
dans un. programme. Une piste peut être
enregistrée plusieurs fois dans un
programme.
1 Lorsque la lecture est arrêtée,
sélectionnez une piste à l’aide de
∞ ou §.
2 Appuyez sur PROGRAM/SHOOT/SELECT
pour mémoriser la piste.
➜ prog et les numéros des pistes
enregistrées sont affichés.
3 Sélectionnez et mémorisez de la même
manière toutes les pistes voulues.
4 Appuyez sur 2; pour démarrer le lecteur
des pistes que vous avez choisies.
➜ prog apparaît et la lecture débute.
• Vous pouvez passer votre programme en
revue en appuyant pendant plus de
3 secondes sur PROGRAM/SHOOT/SELECT.
➜ L’affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l’ordre.
Remarques:
– Si vous essayez de mémoriser plus de 50 pistes, l’indication FULLapparaît.

Effacer le programme
• Quand la lecture est à l’arrêt, appuyez sur 9 pour effacer le
programme.
➜ Program Clear apparaît une fois, prog s’éteint et le
programme est effacé.
Remarques:
– Le programme s’efface également si l’alimentation est coupée, si le
couvercle du CD est ouvert ou quand l’appareil s’éteint automatiquement.

ESP / MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Avec un lecteur de CD portable conventionnel,
vous avez peut-être fait l’expérience que la
musique s’arrêtait par moments, par exemple
lorsque vous couriez. Le système ELECTRONIC
SKIP PROTECTION protège contre les
pertes sonores dues aux vibrations et aux
chocs. Une lecture continue est ainsi
assurée. Toutefois, il ne protège pas
l’appareil contre les dommages
causés par les chutes !
• Appuyez sur ESP activé pendant la
lecture pour activer la protection antichoc.
–
s’affiche, et la protection est activée.
• Pour désactiver la protection antichoc, appuyez à nouveau sur ESP.
–
disparaît et la protection antichoc est désactivée.
SIGNAL ACOUSTIQUE
Un signal acoustique confirme que vous
avez bien appuyé sur un bouton, ou que les
piles sont vides.
• Maintenez DBB appuyé pendant 2
secondes pour activer ou désactiver le
signal acoustique :
➜ Beep On est affiché : le signal
acoustique est activé.
➜ Beep Off est affiché : le signal
acoustique est désactivé.

RESUME ET HOLD

MUSIQUE ET JEU

Mise en mémoire de la dernière position de lecture – RESUME
Vous pouvez mettre en mémoire la dernière
position de lecture lue en dernier. Quand vous
relancez la lecture, celle-ci continue à
l'endroit où vous avez arrêté.
1 Pendant la lecture, faites glisser le
commutateur en position RESUME pour
activer la fonction RESUME.
➜ resume apparaît.
2 Appuyez sur 9 lorsque vous souhaitez
arrêter la lecture.
3 Appuyez sur 2; lorsque vous souhaitez
reprendre la lecture.
➜ resume est affichée et la lecture reprend à partir de l’endroit
où vous l’aviez arrêtée.
• Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur
sur OFF.
➜ resume s’éteint.

Vous pouvez écouter la musique et jouer en même temps. Sélectionnez
parmi les 5 jeux : SNATCHER, MATCHER, COPTER, BREAKER et
MUNCHER.
Pour démarrer un jeu
1 Si nécessaire, appuyez sur 2; pour
allumer l'appareil.
2 Appuyez sur GAME .
➜ L'affichage montre le menu principal
de jeu. Le jeu en cours est surligné.
3 Appuyez sur 3 ou 4 pour faire défiler la
liste des.
4 Pour confirmer la sélection de votre jeu,
appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
5 Appuyez sur 3 ou 4 pour faire défiler
dans le sous-menu jeu.
➜ L'affichage indique Start, Level,
Speed, Top Score.
6 Appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT
pour confirmer et démarrer le jeu.
Comment utiliser les commandes de
votre jeu
Utilisez ces boutons sur l'appareil pour navigue:
Uhaut 3
gauche ∞ vers le bas 4
droite §
• Appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to SHOOT/ pour envoyer /
confirmer une action.
Fin du jeu
Pour quitter la fonction jeu, vous pouvez:
• appuyez sur GAME une fois ou plus jusqu'à ce que l'affichage
retourne sur l'écran du mode musique.
• appuyez sur 9.

Verrouillage de tous les boutons – HOLD
Vous pouvez verrouiller tous les boutons de
l'appareil. Quand vous appuyez sur n'importe
quelle touche, aucune action ne sera
exécutée.
• Positionnez le bouton-glissière sur HOLD
pour activer HOLD.
➜ resume apparaît et Hold est affiché.
Tous les boutons sont verrouillés. Quand vous appuyez sur
n'importe quelle touche, Hold s'affiche.
• Pour désactiver HOLD, positionnez le bouton-glissière sur OFF.
➜ resume disparaît.

Remarque :
– Cet appareil éteint automatiquement le bip sonore lorsque vous sélectionnez
le mode jeu pendant l'écoute de musique. Le bip sonore revient
automatiquement dès que vous quittez GAME. Pour plus d'information sur le
bip sonore, veuillez lire le chapitre SIGNAL ACOUSTIQUE.

PANNES ET REMEDES
AVERTISSEMENT: N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême, sous peine d'invalider la garantie.
Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier
les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous
ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions,
veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.
Pas de courant, la lecture ne démarre pas
– Introduisez les piles correctement.
– Remplacez les piles.
– Branchez le câble d'alimentation secteur correctement.
Indication Hold et/ou pas de réaction aux commandes
– Désactivez HOLD.
– Déconnectez l'appareil de toute alimentation ou retirez les piles
pendant quelques secondes.
Pas de son ou son de mauvaise qualité
– Appuyez sur 2; pour reprendre la lecture.
– Réglez le volume.
– Vérifiez et nettoyez les branchements.
– Tenez cet appareil éloigné des téléphones portables en marche ou
de champs magnétiques puissants.
Indication pls insert CD ou No audio file
– Introduisez un disque, étiquette vers le haut.
– Nettoyez ou remplacez le disque.
– Attendez que la buée sur la lentille se soit évaporée.
– Assurez-vous que vous avez bien inséré un disque audio ou un CDMP3.
Indication Unfinalized CD
– Assurez-vous que le CDR ou le CDRW que vous avez inséré est bien
finalisé.

Le fichier de musique n'est pas lu
– Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par
.mp3
Répertoires manquants sur un CD-MP3
– Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre
CD-MP3 ne dépasse pas 350.
– Seuls les albums avec des fichiers MP3 apparaissent.
Le disque saute des pistes
– Nettoyez ou remplacez le disque.
– Assurez-vous que repeat, repeat album, shuffle et ne sont pas
sélectionnés.
La musique est discontinue ou il y a des coupures de son
pendant la lecture d'un fichier MP3
– Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste,
encodez de nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM.
Indication Select songs et clignote
– Il n'y a pas de favoris sur le disque inséré. Faites d'une piste un
favori.
La musique est coupée et indication Oops
– Allumez ESP.
Utilisation en voiture:Pas de courant, la lecture ne démarre pas
– Nettoyez la prise de l'allume-cigare.
– Allumez le contact de votre voiture.
Utilisation en voiture:Pas de son ou son de mauvaise qualité
– Introduisez correctement la cassette-adaptatrice.
– Changez la direction autoreverse du lecteur de cassette de votre
autoradio.
– Laissez le temps à l'appareil de s'habituer à la température de la
voiture.
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CONTROLS

CONTROLS (see figure 1)
1 OPEN 2 . . . . . . opens the CD lid
2 9. . . . . . . . . . . . stops playback and switches the set off
3 2;. . . . . . . . . . . switches the set on, starts playback and
interrupts playback
4 PROGRAM/ . . . MUSIC mode: programs tracks and lets you
SHOOT/
review the program
SELECT
GAME mode: confirms selection of a game,
setting, etc./ shoot to score
5 MODE. . . . . . . . selects music playback options such as random
order and repeat
6 DISPLAY. . . . . . selects the track and album information for
MP3-CDs
7 GAME. . . . . . . . selects game mode on/ off
8 4. . . . . . . . . . . . MP3-CD only: selects the previous album or fast
skips tracks backward
. . . . . . . . . . . . . GAME mode: move down
9 ∞ . . . . . . . . . . . MUSIC mode: skips backward and searches
backward
GAME mode: move left
0 § . . . . . . . . . . . MUSIC mode: skips forward and searches
forward
GAME mode: move right
! 3. . . . . . . . . . . . MP3-CD only: selects the next album or fast
skips tracks forward
GAME mode: move up

@ DBB . . . . . . . selects the bass adjustment
# VOL + / - . . . . . . adjusts the volume
$ LINE OUT/p . . 3.5 mm line out to connect
– the headphones
– the remote control
– this set to the audio input of your stereo
equipment
% 4.5V DC. . . . . . . to connect the external power supply
^ AAA battery door
& type plate
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection prevents music
interruptions caused by shocks
( OFF• . . . . . . . . . OFF switches RESUME and HOLD off
RESUME•
RESUME stores the last position played
HOLD
HOLD locks all buttons

BATTERIES
(supplied or optionally available)
You can use the following batteries with this CD-player:
• alkaline batteries type AAA (LR03, UM4) or AA (LR6, UM3)
preferably Philips).
Notes:
– Old and new or different types of batteries should not be combined.
– Remove batteries if they are empty or if the player is
not going to be used for a long time.

Inserting AAA (LR03, UM4) or AY3363
batteries
1 Open the AAA battery door.
2 Insert AAA batteries as shown onto the back
of the door.
3 Replace the battery-loaded AAA door back
onto the set.

AAA (LR03, UM4)

Inserting AA (LR6, UM3) batteries
AA (LR6, UM3)
To increase playback time, insert AA batteries
into the battery compartment and use the AA marked battery door.
• Open the battery compartment and insert either 2 normal or alkaline
batteries.
Indication of empty batteries
• Replace the batteries or connect the power adapter as soon as
A blinks and Replace batteries.

Supplied Accessories:
1 x headphones, HE570 or HS383
2 x rechargeable batteries, AY3363
1 x remote control, AY3778
1 x headphone jack adapter (for some versions only)
1 x AC/ DC adapter, AY3170 (supplied or optionally available)
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures
other than herein may result in hazardous radiation exposure or
other unsafe operation.

Remove batteries if they are empty or if the set will not be used for a
long time.
Batteries contain chemical substances,
so they should be disposed of properly.
POWER ADAPTER
(supplied or optionally available)
Use only the AY3170 adapter (4.5V/ 300mA direct
current, positive pole to the center pin). Any other
product may damage the player.
1 Make sure the local voltage corresponds to the
power adapter’s voltage.
2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack
of the player and to the wall outlet.
Note: Always disconnect the adapter when you are not using it.

• All redundant packing material has been omitted. We have done our
utmost to make the packaging easily separable into two materials:
cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
• Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by
a specialized company. Please observe the local regulations regarding
the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.
This set complies with the radio interference requirements
of the European Community.
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COMMANDES (voir figure 1)
1 OPEN 2 . . . . . . ouvre le couvercle du CD
2 9. . . . . . . . . . . . arrête la lecture et éteint l'appareil
3 2;. . . . . . . . . . . met l'appareil en marche, lance la lecture et
interrompt la lecture
4 PROGRAM/ . . . mode MUSIQUE: programme des pistes et
SHOOT/
passe le programme en revue
SELECT
mode JEU: confirme la sélection d'un jeu, le
réglage, etc,/ envoyez pour marquer
5 MODE. . . . . . . . sélectionne les options de lecture telles que
shuffle ou repeat
6 DISPLAY. . . . . . sélectionne les informations de la piste et de
l'album
7 GAME. . . . . . . . sélectionne le mode jeu marche / arrêt
8 4. . . . . . . . . . . . pour les CD-MP3 seulement : sélectionne
l'album précédent ou passe à la piste
précédente
mode JEU: Déplacement vers le bas
9 ∞ . . . . . . . . . . . passe à la piste précédente et effectue une
recherche vers l'arrière
mode JEU: Déplacement gauche
9 § . . . . . . . . . . passe à la piste suivante et
effectue une recherche vers l'avant
mode JEU: Déplacement droite
! 3. . . . . . . . . . . . pour les CD-MP3 seulement : sélectionne
l'album suivant ou passe à la piste suivante
mode JEU: Déplacement haut

@ DBB
sélectionne le réglage des basses et des aigus
# VOL + / - . . . . . . règle le volume
$ LINE OUT/p . . sortie 3,5 mm pour brancher
– les écouteurs
– la télécommande
– cet appareil à l'entrée audio de
votre équipement stéréo
% 4.5V DC. . . . . . . pour brancher le cordon d'alimentation externe
^ compartiment des piles
& plaquette d'identification
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection empêche les
interruptions de musique causées par les chocs
( OFF • . . . . . . . . OFF éteint RESUME et HOLD
RESUME •
RESUME met en mémoire la dernière position
HOLD
de lecture
HOLD verrouille tous les boutons
Accessoires fournis :
1 x écouteurs, HE570 ou HS383
2 x piles rechargeables, AY3363
1 x télécommande, AY3778
1 x adaptateur pour prise casque (pour certaines versions seulement)
1 x adaptateur CA/CC, AY3170 (fourni ou disponible en option)
ATTENTION
L’utilisation des commandes ou réglages ou le non-respect des
procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition
dangereuse à l’irradiation.

Use the AY3778 cord remote control. The
buttons on the remote control have the
same functions as the corresponding
buttons on the set.
1 Press 9 twice to switch off the set.
2 Firmly connect the remote control to
LINE OUT/ p on the set.
3 Adjust the volume on the CD player and remote control.
Notes:
–
activated on the player locks and overrides the remote control
functions.
– Check OFF•RESUME•HOLD is adjusted to OFF if you want to use the remote
control!

HEADPHONES
• Connect the supplied headphones to the
LINEOUT/ p jack of the player.
Note:
– LINE OUT/ p can also be used for connecting
this set to your HiFi system.To adjust the sound
and volume, use the controls on the connected
audio equipment and on the CD player.
IMPORTANT!
Hearing safety: listen at a moderate volume. using headphones at high volume can
impair your hearing.
Traffic safety: do not use headphones while driving or cycling as you may cause an
accident.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

EXP521

REMOTE CONTROL AY3778
(supplied or optionally available)

PILES
(fournies ou disponibles en option)
Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser:
• des piles alcalines du type AAA (LR03, UM4)
ou AA (LR6, UM3) de préférence Philips.
Remarque:
– l ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves
ou des piles de types différents. Retirez les piles si
elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas le
lecteur pendant un certain temps.

Insertion des piles AAA (LR03, UM4)
1 Ouvrez la porte de piles AAA.
2 IInsérez les piles AAA comme indiqué sur
l'arrière de la porte.
3 Remettre en place la porte AAA 'chargée de
piles' sur l'appareil.

AAA (LR03, UM4)

AA (LR6, UM3)

Insertion des piles AA (LR6, UM3)
Pour doubler le temps d'écoute, insérez des piles AA dans le
compartiment de piles et utilisez la porte de piles marquée AA.
• Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales
ou alcalines.
Indicateur de piles vides
• Remplacez les piles ou branchez le cordon d'alimentation secteur
dès que A se met à clignoter et que Replace batteries
défile.Enlevez les piles lorsqu'elles sont vides ou si vous prévoyez
ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

N'utilisez pas de vieilles piles avec des neuves ou des piles de types
différents en même temps.
Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par
conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Bloc d’alimentation (fourni ou disponible en option)

N’utilisez que le bloc d’alimentation AY3170
(4,5V/ 300mA, courant continu, tension positive
sur la borne centrale). Tout autre appareil risque
d’endommager le lecteur.
1 Assurez-vous que la tension du réseau
correspond à celle du bloc d'alimentation.
2 Branchez le bloc d’alimentation sur la prise
4.5V DC du lecteur et sur la prise murale.
Remarque:
– Débranchez toujours le bloc d’alimentation lorsque vous ne l’utilisez pas.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT
• Tous les matériaux d’emballage superflus ont été supprimés. Nous
avons fait tout notre possible pour que l’emballage puisse être trié
en 3 matériaux: carton, PVC et PS.
• Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s’il
est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les
règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux
d’emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.
Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté
européenne en matière d’interférences radio.\

IN-CAR USE ACCESSORIES
(connections supplied or optionally available)
Only use the AY3545 or AY3548 car voltage
converter (4.5V DC, positive pole to the center
pin) and the AY3501 car cassette adapter. Any
other product may damage the set.
1 Put the set on a horizontal, vibration-free
and stable surface. Make sure it is in a
safe place, where the set is neither a
danger nor an obstacle to the driver and
the passengers.
2 Plug the voltage converter into the cigarette lighter jack (only for
12V car battery, negative grounding), then connect the wired
end with 4.5V DC input jack on the set.
3 If necessary, clean the cigarette lighter jack to obtain a good
electrical contact.
4 Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to
LINE OUT/ p on the set.
5 Carefully insert the cassette adapter into the car radio’s cassette
compartment.
6 Make sure the cord does not hinder your driving.
7 Decrease the volume on the set if necessary. Start playback on the
set and adjust the sound with the car radio controls.
• Always remove the voltage converter from the cigarette
lighter jack when the set is not in use.
Note:
– If your car radio has a LINE IN jack, it is better to use it for the car radio
connection instead of the cassette adapter. Connect the signal lead to this
LINE IN jack and to LINE OUT/ p on the set.

TÉLÉCOMMANDE AY3778
(fournie ou disponible séparément)
Utilisez la télécommande avec fil AY3778.
Les boutons sur la télécommande ont les
mêmes fonctions que les boutons
correspondants qui se trouvent sur
l'appareil.
1 Appuyez deux fois sur 9 pour éteindre
l'appareil.
2 Raccordez fermement la télécommande à LINE OUT/ p sur
l'appareil.
3 Réglez le volume avec sur le lecteur de CD et sur la télécommande.
Remarque :
– Remplacez les piles dès que no batt s'affiche à l'affichage de la
télécommande.
–
activé sur le lecteur verrouille et écrase les fonctions de la
télécommande.
– Vérifiez que OFF•RESUME•HOLD est réglé sur OFF si vous voulez utiliser la
télécommande!

ECOUTEURS
• Branchez les écouteurs fournis sur la prise
LINE OUT/ p.
Remarque :
– Vous pouvez également utiliser la borne de
sortie LINE OUT/ p pour brancher cet appareil
sur votre système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le
volume sonore, utilisez les boutons de commande de l’équipement audio
auxiliaire et du lecteur CD.

BRANCHEMENTS EN VOITURE
(fournis ou disponibles séparément)
N'utilisez que le convertisseur de tension pour
autoradio AY3545 ou AY3548 (4,5V courant
continu, pôle positif sur la broche centrale) et
la cassette-adaptatrice pour autoradio
AY3501. Tout autre produit risque
d'endommager l'appareil.
1 Placez l'appareil sur une surface
horizontale, exempte de vibrations et
stable. Assurez-vous que c'est un endroit
sûr où l'appareil ne représente aucun danger et où il n'est pas un
obstacle pour le conducteur et les passagers.
2 Introduisez le transformateur pour voiture dans la prise de l'allumecigare (seulement pour une batterie de voiture de 12 V, mise à
terre négative) puis connectez l'embout du câble au jack d'entrée
4.5V DC sur l'appareil.
3 Si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigare pour obtenir un
bon contact électrique.
4 Réglez le volume bas et branchez la fiche de la cassette-adaptatrice
à LINE OUT/p de l'appareil.
5 Introduisez la cassette-adaptatrice avec précaution dans le
compartiment pour cassettes de l'autoradio.
6 Assurez-vous que le cordon ne vous gêne pas pour conduire.
7 Pour baisser le volume sur l'appareil, si nécessaire. Lancez la
lecture sur l'appareil et réglez le son avec les commandes de
l'autoradio.
• Veillez à toujours ôter le convertisseur de tension de la prise
de l'allume-cigare quand l'appareil n'est pas en service.
Remarque:
– Si votre autoradio possède une prise LINE IN, il est préférable de l'utiliser
pour le branchement à l'autoradio plutôt que la cassette-adaptatrice. Branchez
la ligne de signal à cette prise LINE IN et à LINE OUT/p sur l'appareil.

MP3 MUSIC FILES

PLAYING A DISC

SELECTING AND SEARCHING ON CDS

The music compression technology MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduces
the digital data of an audio CD significantly while maintaining CD-like
sound quality. With MP3 you can record up to 10 hours of CD-like music
on a single CD-ROM.
How to get music files
Either download legal music files from the internet to your computer
hard disc or create them from your own audio CDs. For this, insert an
audio CD into your computer´s CD-ROM drive and convert the music
using an appropriate encoder software. To achieve a good sound
quality, a bit rate of 128 kbps or higher is recommended for MP3 music
files.
How to organize music files
In order to easily handle the large number of music files on a CD-ROM,
you can organize them in folders (“albums”).
The tracks of an album will be played in alphabetical order. If you want
to arrange them in a certain order, let the file names start with
numbers.
For example:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
The albums will be arranged in alphabetical order. If albums are located
in an album, they will be played after this album. Albums without MP3
files will be skipped.
If there are MP3 files which you did not put into an album, you will find
them in the album number 01. Various is the first album that will be
played.
How to make a CD-ROM with MP3 files
Use your computer´s CD burner to record (“burn”) the music files from
your hard disc on a CD-ROM. Use either ISO 9660 disc format or UDF.
Some CD burner software like e.g. “DirectCD” support the UDF format.
Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3.

With this set you can play
– all pre-recorded audio CDs
– all finalized audio CDRs and CDRWs
– MP3-CDs (CD-ROMs with MP3 files)
1 Push the OPEN2 slider to open the CD
lid.
2 Insert a disc, printed side up, by pressing
gently on the disc´s center so that it fits
onto the hub. Close the lid by pressing it
down.
3 Press 2; to start playback.
➜ eXpanium and LOADING are
displayed briefly. Playback starts.
The track type (CD or MP3), the
current track number and the elapsed
playing time are displayed. For an
MP3 track, the album number is also
displayed and the filename is scrolled
one time.
• Press 2; to interrupt playback.
➜ Elapsed playback time flashes and the dancing animation
freezes.
• To resume playback press 2; again.
4 Press 9 to stop playback.
➜ The total number of tracks, the track types (CD, MP3), the
number of albums on an MP3-CD and the total playing time (of
an audio disc only) are displayed.
5 To remove the disc, hold it by its edge and press the hub gently
while lifting the disc.
6 Press 9 again to switch off the played.

Selecting a track during playback
• Briefly press ∞ or § once or several
times to skip to the current, previous or
next track.
➜ Playback continues with the selected
track, and the track’s number is displayed.
Searching for a passage during playback
1 Keep ∞ or § pressed to find a particular passage in a backward
or forward direction.
➜ Searching starts while playback continues at low volume. After
2 seconds the search speeds up.
2 Release the button when you reach the desired passage.
➜ Playback continues from this position.

Supported formats
This set supports:
– Disc format: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music
CD, Mixed Mode CD
– MP3 bit rate: 32–320 kbps and variable bit rate
– Total number of music files and albums: around 350 (with a typical
file name length of 64 characters)
Notes:
– The number of music files that can be played depends on the length of
the file names. With short file names more files will be supported.
– All trademarks used are owned by their respective owners.

CD PLAYER AND CD HANDLING
• Do not touch the lens A of the CD player.
• Do not expose the unit, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat
(caused by heating equipment or direct
sunlight).
• You can clean the CD player with a soft,
slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents
as they may have a corrosive effect.
• To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward
the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage
the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.
• The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold
to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the
CD player in a warm environment until the moisture has
evaporated.
• Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause
malfunctions.
• Avoid dropping the unit as this may cause damage.

Notes:
– After pressing 2; it may take some time until the first MP3 track is played.
– The display clears automatically after 20 seconds if no controls are operated
in the stop mode.

DISPLAY INFORMATION
(for MP3 tracks only)
1 Press DISPLAY repeatedly during
playback to select the information to be
displayed:
– Filename: the track´s file name,
– Album: the album´s folder name,
– Artist: the artist´s name (if this ID3
tag information is available),
– Title: the track´s title (if this ID3
tag information is available),
– the track type.
2 The selected information is scrolled once.
The album number and track number are
displayed.
Note:
– The ID3 tag is part of an MP3 file and contains various track information such
as the track´s title or the artist´s name. Complete the ID3 tag information
with your MP3 encoder software before burning the MP3-CD.

VOLUME AND SOUND
Volume adjustment
• Adjust the volume by using VOL +/–.
DBB
Bass adjustment
1 Press DBB once or more to select the bass
enhancement options:
➜
moderate bass enhancement is
activated.
➜
strong bass enhancement
is activated.
2 Press DBB again to switch off the bass
enhancement options.
➜
or
disappears.

LES FICHIERS DE MUSIQUE MP3

LECTURE D'UN DISQUE

La technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) réduit les
données digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une
qualité sonore similaire à celle du CD. Avec MP3, vous pouvez enregistrer
jusqu'à 10 heures de musique de qualité CD sur un seul CD-ROM.
Comment se procurer des fichiers de musique
Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale
sur le disque dur de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos
propres CD audio. Pour cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CDROM de votre ordinateur et convertissez la musique en utilisant un logiciel
d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de
transfert de 128 kbps est recommandée pour les fichiers de musique MP3.
Comment organiser les fichiers de musique
Pour pouvoir manipuler aisément le grand nombre de fichiers de musique qui
existent sur un CD-ROM, vous pouvez les organiser en dossiers («albums»).
Les pistes de l'album seront lues en ordre alphabétique. Si vous désirez les
mettre dans un certain ordre, faites commencer les noms des fichiers par des
numéros. Par exemple:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Les albums sont classés par ordre alphabétique. Si certains albums sont situés
dans un autre album, ils seront lus après cet album. Les albums sans fichier
MP3 seront omis.
S'il y a des fichiers MP3 que vous n'avez pas mis dans un album, vous les
trouverez dans l'album Various avec le numéro d'album 01. Various sera le
premier album à être lu.
Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3
Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les
fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.
Utilisez le format de disque ISO 9660 ou UDF. Certains logiciels de gravure de
CD tels que «DirectCD» supportent le format UDF.
Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.

Avec cet appareil vous pouvez lire
– tous les CD audio pré-enregistrés
– tous les CDR et CDRW audio finalisés
– les CD-MP3 (CD-ROM avec des fichiers MP3)
1 Appuyez sur le bouton-glissière OPEN2 pour
ouvrir le couvercle du CD.
2 Introduisez un disque, face imprimée vers le
haut, en appuyant doucement sur le milieu du
disque afin de le faire entrer dans l'axe. Fermez
le couvercle en appuyant dessus.
3 Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
➜ Reading CD s'affiche. La lecture commence.
Le type de piste (CD ou MP3), le numéro de
la piste en cours de lecture et la durée de
lecture écoulée s'affichent. Pour une piste
MP3, le numéro de l'album est également
affiché et le nom du fichier défile deux fois.
• Appuyez sur 2; pour interrompre la lecture.
➜ L'indication de temps à l'arrêt de la lecture clignote.
• Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur 2;.
4 Appuyez sur 9 pour arrêter la lecture.
➜ Le nombre total des pistes, les types de piste (CD, MP3), le nombre
d'albums sur un CD-MP3 et la durée totale de lecture (pour un disque audio
seulement) s'affichent.
5 Pour enlever le disque, tenez-le par ses bords et appuyez doucement sur l'axe
tout en soulevant le disque.

Formats reconnus
Cet appareil reconnaît :
– Le format de disque : ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music
CD, Mixed Mode CD
– La vitesse de transfert MP3: 32–320 kbps et vitesse de transfert variable
– Nombre total de fichiers de musique et d'albums : environ 350
(avec une longueur typique de nom de fichier de 64 caractères)
Remarque :
– Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de
fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.
– Toutes les marques de commerce utilisées sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.

LECTEUR DE CD ET MANIPULATION DES CD
• Ne touchez jamais la lentille A du lecteur de CD.
• N’exposez jamais l’appareil, les piles ou les CD à
l’humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive
(chauffage ou lumière directe du soleil).
• Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l’aide d’un
chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.
N’utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d’avoir un effet
corrosif.
• Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l’aide
d’un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent
d’endommager le disque! N’inscrivez jamais rien sur un CD ou n’y collez aucune
étiquette.
• La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement
l’appareil du froid à la chaleur. Il n’est alors plus possible de lire un CD. Laissez le
lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu’à ce que la buée s’évapore.
• Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones
portables fonctionnent près de l’appareil.
• Evitez de laisser tomber l’appareil, ce qui risquerait de l’endommager.

Remarques :
– Après avoir appuyé sur 2;, il peut y avoir un délai pour la lecture de la première piste MP3.
.

INFORMATIONS À L'AFFICHAGE
(seulement pour les pistes MP3)
1

2

Appuyez sur DISPLAY de façon répétée pendant
la lecture pour sélectionner les informations à
afficher :
– Filename: le nom de fichier de la piste,
– Album: le nom du dossier de l'album,
– Artist: le nom de l'artiste (si cette
information ID3 tag est disponible),
– Title: le titre de la piste (si cette information
ID3 tag est disponible),
– le type de piste et la durée de lecture écoulée.
Les informations choisies défilent deux fois.
Le numéro de l'album et le numéro de la piste sont affichés.

Remarque :
– Le ID3 tag fait partie d'un fichier MP3 et contient des informations diverses sur la piste
telles que le titre de la piste ou le nom de l'artiste. Complétez les informations du ID3 tag à
l'aide de votre logiciel d'encodage MP3 avant de graver le CD-MP3.

VOLUME
VOLUME
Réglage du volume
• Réglez le volume au moyen de VOLUME +/–.
DBB
Réglage des basses
1 Appuyez sur DBB une ou plusieurs fois pour
sélectionner les options d’amplification des basses:
➜
l’amplification moyenne des basses est
activée.
➜
l’amplification forte des basses est
activée.
2 Appuyez de nouveau sur DBB pour désactiver les options d’amplification des basses.
➜
ou
disparaît.

Note:
– In shuffle, or repeat modes searching is only possible within the
particular track.

Selecting on MP3-CDs
Selecting an album during playback
• Briefly press 4 or 3 once or several
times to skip to the first track of the
current, previous or subsequent album.
➜ The first track of the selected album
is played.
Selecting a track during playback
1 Keep 4 or 3 pressed to skip quickly to previous or subsequent
MP3 tracks.
➜ Skipping starts and speeds up after 5 seconds.
2 Release the button at the desired track.
➜ Playback continues with the selected track.
Note:
– To skip from track to track at low speed, use ∞ or §.

SELECTING DIFFERENT PLAYING POSSIBILITIES-MODE
1 Press MODE during playback as often as
required in order to activate one of the
following.
– shuffle all: All tracks of the disc are
played in random order once.
– shuffle repeat all: All tracks of the disc
are played repeatedly in random order.
– repeat: The current track is played
repeatedly.
– repeat all: The entire disc is played
repeatedly.
– shuffle album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played in random order once.
– shuffle repeat album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly in random
order.
– repeat album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly.
2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds.
• To return to normal playback, press MODE repeatedly until the
display shows no active modes.

PROGRAMMING TRACK NUMBERS
You can store up to 50 tracks to play in a
program. A single track may be stored more
than once in the program.
1 While playback is stopped, select a
track with ∞ or §.
2 Press PROGRAM/SHOOT/SELECT to
store the track.
➜ prog and the number of stored
tracks are displayed.
3 Select and store all desired tracks in
this way.
4 Press 2; to start playback of your
selected tracks.
➜ prog is shown and playback starts.
• You can review the program by pressing
PROGRAM/SHOOT/SELECT for more
than 3 seconds.
➜ The display shows all the stored
tracks in sequence.
Note:
– If you try to store more than 50 tracks, FULL is displayed.

Clearing the program
• While playback is stopped, press 9 to clear program.
➜ Program Clear is displayed once, prog goes off, and the
program is cleared.
Note:
– The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the
CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

RESUME AND HOLD
Storing the last position played – RESUME
You can store the last position played. When
restarting, playback will continue from where
you have stopped.
1 Switch the slider to RESUME during
playback to activate RESUME.
➜ resume is shown.
2 Press 9 whenever you want to stop
playback.
3 Press 2; whenever you want to resume
playback.
➜ resume shown and playback continues from where you have
stopped.
• To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.
➜ resume goes off.
HOLD – locking all buttons
You can lock all buttons of the set. When you
press any key, no action will be executed then.
1 Switch the slider to HOLD to activate
HOLD.
➜ resume is shown and Hold is
displayed. All buttons are locked.
When pressing any key, Hold is displayed.
2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.
➜ resume resume disappears.

ESP/ POWER SAVE MODE
With a conventional portable CD-player you
might have experienced that the music
stopped e.g. when you were jogging. The
ELECTRONIC SKIP PROTECTION prevents loss
of sound caused by light vibrations and
shocks. Continuous playback is ensured.
However ESP does not prevent playback
interruptions during vigorous running. It
also does not protect the unit against
any damage caused by dropping!
• Adjust the ESP slider to ON/OFF
position to select the following:
–
is shown and ESP is switched on.
–
disappears. Powersaving are switched on for CD Audio
tracks to achieve the highest sound quality.
BEEP
A beep confirms that you have pressed a
button or that the batteries are empty.
• During music mode only keep DBB
pressed for 2 seconds to switch beep
either on or off:
➜ Beep On is displayed: Beep is
switched on.
➜ Beep Off is displayed: Beep is
switched off.

TROUBLESHOOTING
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set
yourself as this will invalidate the warranty.
If a fault occurs, first check the points listed, before taking the set for
repair. If you are unable to solve a problem by following these hints,
consult your dealer or service center.
No power, playback does not start
– Insert the batteries correctly.
– Replace the batteries.
– Connect the power adapter securely.
Hold indication and/ or no reaction to controls
– Deactivate HOLD.
– Disconnect the set from the power supply or take out the batteries
for a few seconds.
No sound or bad sound quality
– Press 2; to resume playback.
– Adjust the volume.
– Check and clean the connections.
– Keep this set away from active mobile phones or strong magnetic
fields.
pls insert CD or No audio file indication
– Insert a disc, label upwards.
– Clean or replace the disc.
– Wait until the steamed up lens has cleared.
– Make sure you have inserted an audio disc or an MP3-CD.
Unfinalized CD indication
– Make sure the inserted CDR or CDRW is finalized.

MUSIC AND GAMES
You can listen to music and play games at the same time. Select from 5
games: SNATCHER, MATCHER, COPTER, BREAKER and MUNCHER.
To start a game
1 If necessary, press 2; to switch on the
set.
2 Press GAME.
➜ Display shows the games main
menu. The current game is
highlighted.
3 Press 3 or 4 to scroll through the list
of games.
4 To confirm your game selection, press
PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
5 Press 3 or 4 to scroll through the
game submenu.
➜ Display shows Start, Level,
Speed, Top Score.
6 Press PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to
confirm and start play.
How to control your game
Use the buttons on the set to navigate:
Up 3
Left ∞ Down 4
Right §
• Press PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to SHOOT/ confirm an action.
End game
To quit the game function you can:
• Press GAME once or more until the display returns to the music
mode display.
• Press 9.

Music file is not played
– Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3
Missing directories on MP3-CD
– Make sure the total number of files and albums on your MP3-CD
does not exceed 350.
– Only albums with MP3 files are shown.
The disc skips tracks
– Clean or replace the disc.
– Make sure repeat, repeat album, shuffle or prog are not
selected.
Music skips or popping sound when playing an MP3 file
– Play the music file on your computer. If the problem persists,
encode the audio track again and make a new CD-ROM.
Music is interrupted and Oops indication
– Switch ESP on.
In-car use: No power, playback does not start
– Clean the cigarette lighter jack.
– Switch on the ignition of your car.
In-car use: No sound or bad sound quality
– Insert the adapter cassette correctly.
– Change the autoreverse direction of your car cassette player.
– Let the set adjust to the temperature in the car.

Note:
– This unit automatically switches off the beep signal when you select the
game mode during music playback. The beep signal automatically returns
when you quit GAME. For more details on the beep signal, please read the
BEEP chapter.

SÉLECTION ET RECHERCHE SUR CD AUDIO
Sélection d'une piste pendant la lecture
• Appuyez brièvement sur ∞ ou § une ou
plusieurs fois pour passer au début de la piste en
cours de lecture, précédente ou suivante.
➜ La lecture continue avec la piste choisie.
Recherche d'un passage pendant la lecture
1 Maintenez ∞ ou § appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou
vers l'arrière.
➜ La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas.
Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes.
2 Relâchez le bouton au passage désiré.
➜ La lecture normale continue.
Remarque :
– Pendant repeat, shuffle, shuffle all , la recherche est seulement possible pour la piste en
cours de lecture.

Sélection sur les CD-MP3
Sélection d'un album pendant la lecture
• Appuyez brièvement sur 4 ou 3 une ou plusieurs
fois pour passer à la première piste de l'album en
cours de lecture, précédent ou suivant.
➜ La première piste de l'album sélectionné est
lue.
Sélection d'une piste pendant la lecture
1 Maintenez 4 ou 3 appuyé pour passer rapidement aux pistes MP3 suivantes
ou précédentes.
➜ Le saut de pistes commence et s'accélère après 5 secondes.
2 Relâchez le bouton à la piste désirée.
➜ La lecture continue avec la piste sélectionnée.
Remarque :
– Pour passer de piste à piste à vitesse lente, utilisez ∞ ou §.

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE
1 Pendant la lecture, appuyez sur MODE
autant de fois que nécessaire pour
activer un des modes suivants. Le mode
actif apparaît à l’affichage.
– shuffle all: Toutes les pistes du disque
sont lues une fois dans un ordre
aléatoire.
– shuffle repeat all: Toutes les pistes
du disque sont lues de façon répétée
dans un ordre aléatoire.
– repeat: La piste en cours de lecture est
lue de façon répétée.
– repeat all: Le disque entier est lu de façon répétée.
– shuffle album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de
l'album en cours de lecture sont lues une fois dans un ordre
aléatoire.
– shuffle repeat album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les
pistes de l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée
dans un ordre aléatoire.
– repeat album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de
l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée.
2 La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes.
• Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs
reprises jusqu’à que l’indication disparaisse.
IMPORTANT!
Sécurité d’écoute: ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts
de l’audition signalent qu’un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l’ouïe.
Sécurité routière: n’utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule.
Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 pistes
dans un. programme. Une piste peut être
enregistrée plusieurs fois dans un
programme.
1 Lorsque la lecture est arrêtée,
sélectionnez une piste à l’aide de
∞ ou §.
2 Appuyez sur PROGRAM/SHOOT/SELECT
pour mémoriser la piste.
➜ prog et les numéros des pistes
enregistrées sont affichés.
3 Sélectionnez et mémorisez de la même
manière toutes les pistes voulues.
4 Appuyez sur 2; pour démarrer le lecteur
des pistes que vous avez choisies.
➜ prog apparaît et la lecture débute.
• Vous pouvez passer votre programme en
revue en appuyant pendant plus de
3 secondes sur PROGRAM/SHOOT/SELECT.
➜ L’affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l’ordre.
Remarques:
– Si vous essayez de mémoriser plus de 50 pistes, l’indication FULLapparaît.

Effacer le programme
• Quand la lecture est à l’arrêt, appuyez sur 9 pour effacer le
programme.
➜ Program Clear apparaît une fois, prog s’éteint et le
programme est effacé.
Remarques:
– Le programme s’efface également si l’alimentation est coupée, si le
couvercle du CD est ouvert ou quand l’appareil s’éteint automatiquement.

ESP / MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Avec un lecteur de CD portable conventionnel,
vous avez peut-être fait l’expérience que la
musique s’arrêtait par moments, par exemple
lorsque vous couriez. Le système ELECTRONIC
SKIP PROTECTION protège contre les
pertes sonores dues aux vibrations et aux
chocs. Une lecture continue est ainsi
assurée. Toutefois, il ne protège pas
l’appareil contre les dommages
causés par les chutes !
• Appuyez sur ESP activé pendant la
lecture pour activer la protection antichoc.
–
s’affiche, et la protection est activée.
• Pour désactiver la protection antichoc, appuyez à nouveau sur ESP.
–
disparaît et la protection antichoc est désactivée.
SIGNAL ACOUSTIQUE
Un signal acoustique confirme que vous
avez bien appuyé sur un bouton, ou que les
piles sont vides.
• Maintenez DBB appuyé pendant 2
secondes pour activer ou désactiver le
signal acoustique :
➜ Beep On est affiché : le signal
acoustique est activé.
➜ Beep Off est affiché : le signal
acoustique est désactivé.

RESUME ET HOLD

MUSIQUE ET JEU

Mise en mémoire de la dernière position de lecture – RESUME
Vous pouvez mettre en mémoire la dernière
position de lecture lue en dernier. Quand vous
relancez la lecture, celle-ci continue à
l'endroit où vous avez arrêté.
1 Pendant la lecture, faites glisser le
commutateur en position RESUME pour
activer la fonction RESUME.
➜ resume apparaît.
2 Appuyez sur 9 lorsque vous souhaitez
arrêter la lecture.
3 Appuyez sur 2; lorsque vous souhaitez
reprendre la lecture.
➜ resume est affichée et la lecture reprend à partir de l’endroit
où vous l’aviez arrêtée.
• Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur
sur OFF.
➜ resume s’éteint.

Vous pouvez écouter la musique et jouer en même temps. Sélectionnez
parmi les 5 jeux : SNATCHER, MATCHER, COPTER, BREAKER et
MUNCHER.
Pour démarrer un jeu
1 Si nécessaire, appuyez sur 2; pour
allumer l'appareil.
2 Appuyez sur GAME .
➜ L'affichage montre le menu principal
de jeu. Le jeu en cours est surligné.
3 Appuyez sur 3 ou 4 pour faire défiler la
liste des.
4 Pour confirmer la sélection de votre jeu,
appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
5 Appuyez sur 3 ou 4 pour faire défiler
dans le sous-menu jeu.
➜ L'affichage indique Start, Level,
Speed, Top Score.
6 Appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT
pour confirmer et démarrer le jeu.
Comment utiliser les commandes de
votre jeu
Utilisez ces boutons sur l'appareil pour navigue:
Uhaut 3
gauche ∞ vers le bas 4
droite §
• Appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to SHOOT/ pour envoyer /
confirmer une action.
Fin du jeu
Pour quitter la fonction jeu, vous pouvez:
• appuyez sur GAME une fois ou plus jusqu'à ce que l'affichage
retourne sur l'écran du mode musique.
• appuyez sur 9.

Verrouillage de tous les boutons – HOLD
Vous pouvez verrouiller tous les boutons de
l'appareil. Quand vous appuyez sur n'importe
quelle touche, aucune action ne sera
exécutée.
• Positionnez le bouton-glissière sur HOLD
pour activer HOLD.
➜ resume apparaît et Hold est affiché.
Tous les boutons sont verrouillés. Quand vous appuyez sur
n'importe quelle touche, Hold s'affiche.
• Pour désactiver HOLD, positionnez le bouton-glissière sur OFF.
➜ resume disparaît.

Remarque :
– Cet appareil éteint automatiquement le bip sonore lorsque vous sélectionnez
le mode jeu pendant l'écoute de musique. Le bip sonore revient
automatiquement dès que vous quittez GAME. Pour plus d'information sur le
bip sonore, veuillez lire le chapitre SIGNAL ACOUSTIQUE.

PANNES ET REMEDES
AVERTISSEMENT: N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême, sous peine d'invalider la garantie.
Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier
les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous
ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions,
veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.
Pas de courant, la lecture ne démarre pas
– Introduisez les piles correctement.
– Remplacez les piles.
– Branchez le câble d'alimentation secteur correctement.
Indication Hold et/ou pas de réaction aux commandes
– Désactivez HOLD.
– Déconnectez l'appareil de toute alimentation ou retirez les piles
pendant quelques secondes.
Pas de son ou son de mauvaise qualité
– Appuyez sur 2; pour reprendre la lecture.
– Réglez le volume.
– Vérifiez et nettoyez les branchements.
– Tenez cet appareil éloigné des téléphones portables en marche ou
de champs magnétiques puissants.
Indication pls insert CD ou No audio file
– Introduisez un disque, étiquette vers le haut.
– Nettoyez ou remplacez le disque.
– Attendez que la buée sur la lentille se soit évaporée.
– Assurez-vous que vous avez bien inséré un disque audio ou un CDMP3.
Indication Unfinalized CD
– Assurez-vous que le CDR ou le CDRW que vous avez inséré est bien
finalisé.

Le fichier de musique n'est pas lu
– Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par
.mp3
Répertoires manquants sur un CD-MP3
– Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre
CD-MP3 ne dépasse pas 350.
– Seuls les albums avec des fichiers MP3 apparaissent.
Le disque saute des pistes
– Nettoyez ou remplacez le disque.
– Assurez-vous que repeat, repeat album, shuffle et ne sont pas
sélectionnés.
La musique est discontinue ou il y a des coupures de son
pendant la lecture d'un fichier MP3
– Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste,
encodez de nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM.
Indication Select songs et clignote
– Il n'y a pas de favoris sur le disque inséré. Faites d'une piste un
favori.
La musique est coupée et indication Oops
– Allumez ESP.
Utilisation en voiture:Pas de courant, la lecture ne démarre pas
– Nettoyez la prise de l'allume-cigare.
– Allumez le contact de votre voiture.
Utilisation en voiture:Pas de son ou son de mauvaise qualité
– Introduisez correctement la cassette-adaptatrice.
– Changez la direction autoreverse du lecteur de cassette de votre
autoradio.
– Laissez le temps à l'appareil de s'habituer à la température de la
voiture.
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OVLÁDACIE GOMBÍKY
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R‡CHLY PREH∏AD

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok è. 1)
1 OPEN 2 . . . . . . otvorenie priestoru pre CD
2 9. . . . . . . . . . . . ukonèenie reprodukcie a vypnutie prístroja
3 2;. . . . . . . . . . . zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie alebo
preru∂enie reprodukcie
4 PROGRAM/ . . . Re|im HUDBA: naprogramovanie skladieb a prehπad
SHOOT/
programu
SELECT
Re|im HRY: potvrdzuje v¥ber hry, nastavenie, atï
/ streli† a skórova†
5 MODE. . . . . . . . voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad
shuffle alebo repeat
6 DISPLAY. . . . . . zobrazenie informácií o skladbe alebo albume
na displeji
7 GAME. . . . . . . . vyberie re|im hry zap/ vyp
8 4. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba predchádzajúceho
albumu alebo hπadanie dozadu
. . . . . . . . . . . . . Re|im HRY: posun dole
9 ∞ . . . . . . . . . . . postup smerom dozadu alebo hπadanie dozadu
Re|im HRY: posun vπavo
0 § . . . . . . . . . . . postup dopredu alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun vpravo
! 3. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba nasledujúceho albumu
alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun hore
@ DBB
nastavenie zv¥razòovania basov¥ch a vysok¥ch
tónov
# VOL + / - . . . . . . nastavenie sily zvuku

GYORS ÁTTEKINTÉS

$ LINE OUT/p . . v¥stup vedenia s prípojom 3,5 mm, na ktor¥ je
mo|né napoji†
– slúchadlá
– diaπkov¥ ovládaè
– tento prístroj k audio vstupu
Vá∂ho stereofónneho prístroja
% 4.5V DC. . . . . . . prípoj externého napájania
^ priestor pre napájacie èlánky
& v¥robn¥ ∂títok
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection zabezpeèuje
priebe|nú reprodukciu aj v prípade miernych
nárazov
( OFF• . . . . . . . . . OFF vypnutie RESUME a HOLD
RESUME•
RESUME ulo|enie tej polohy do pamäti,
HOLD
v ktorej bola reprodukcia preru∂ená
HOLD zablokovanie v∂etk¥ch funkèn¥ch
gombíkov
Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:

1 x slúchadlá, HE570
2 x akumulátorová batéria, AY3363
1 x diaπkov¥ ovládaè, AY3778
1 x pripojovací adaptér slúchadiel (iba pre niektoré typy)
1 x AC/ DC adaptér, AY3170 (dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né
zakúpi†)
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky,
resp. vykonávať operácie inīm spôsobom ako je
uvedené v tomto návode, vystavíte sa riziku ožiarenia
škodlivými lúčmi, alebo môže dôjsť k inému
nebezpečnému prípadu.

Magyar

KEZELÕGOMBOK

KEZELÕGOMBOK, (lásd a 1 ábr)
1 OPEN 2 . . . . . . a CD-tartó kinyitása
2 9. . . . . . . . . . . . a lejátszás befejezése és a készülék
kikapcsolása
3 2;. . . . . . . . . . . a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása
és a lejátszás szüneteltetése
4 PROGRAM/ . . . ZENE üzemmód: mûsorszámok beprogramozása és a
SHOOT/
program megtekintése
SELECT
JÁTÉK üzemmód: megerösíti a játék, beállítás
stb. kiválasztását / kapura lö
5 MODE. . . . . . . . a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE
vagy REPEAT kiválasztása
6 DISPLAY . . . . . a mûsorszámra és az albumra vonatkozó
információk megjelenítése a kijelzön
7 GAME. . . . . . . . ki / be kapcsolja a játék üzemmódot
8 4. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: az elözö album kiválasztása,
vagy keresés visszafelé
. . . . . . . . . . . . . JÁTÉK üzemmód: mozgatás lefelé
9 ∞ . . . . . . . . . . . ugrás visszafelé és keresés visszafelé
JÁTÉK üzemmód: mozgatás balra
0 § . . . . . . . . . . . ugrás elöre és keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás jobbra
! 3. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: a következö album
kiválasztása, vagy keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás felfelé
@ DBB
a mély és magas hangok kiemelésének
beállítása
# VOL + / - . . . . . . a hangerö beállítása

NAPÁJACIE ÈLÁNKY
(dodávané s prístrojom lebo ich je mo|né zakúpi†)
Pre tento prístroj pou|ívajte nasledujúce typy
monoèlánkov:
• alkalické monoèlánky AAA (LR03, UM4) lebo
AA (LR6, UM3) pokiaπ mo|no Philips.
Poznámka:
AAA (LR03, UM4)
– Neodporúèame pou|íva† súèasne staré a
nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky
rôzneho typu. Ak sú napájacie èlánky
vyèerpané alebo ak nebudete prístroj dlh∂í
èas pou|íva†, vyberte ich z prístroja.
Vkladanie batérií AAA (LR03, UM4) alebo
AY3363
AA (LR6, UM3)
1 Otvorte a vyberte kryt pre batérie typu AAA.
2 Vlo|te batérie AAA na zadnú stranu krytu, tak
ako je ukázané na obrázku.
3 Vraťte kryt s nain∂talovan¥mi batériami AAA späť do prístroja.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Ak chcete zdvojnásobiť dobu prehrávania, vlo|te batérie typu AA do
priestoru pre batérie a pou|ite tie| kryt pre batérie typu AA.
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2 ∂tandardné alebo
alkalické monoèlánky).
Oznaèenie, |e monoèlánky sú vyèerpané
• Vymeòte napájacie èlánky alebo zasuòte sie†ov¥ adaptér, ak bliká
oznaèenie A a displejom prebehne nápis Replace
batteries.
Vyberte napájacie èlánky, ak sú vyèerpané alebo ak nebudete dlh∂í èas
prístroj pou|íva†.
Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte
iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

SIETOV‡ ADAPTÉR
(dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY3170 (4,5 V/300 mA
jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól). Pou|itie iného v¥robku mô|e
spôsobi† po∂kodenie prístroja.
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete
odpovedá údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho
odpojte.
OCHRANA |IVOTNÉHO PROSTREDIA
• 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.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva
vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

DIAπKOV¥ OVLÁDAÈ
(nie je u v∂etk¥ch typov)
Pou|ite diaπkové ovládanie AY3778 s vedením.
Gombíky na diaπkovom ovládaní majú rovnaké
funkcie ako príslu∂né gombíky na prijímaèi.
1 Stisnite dvakrít gombík 9 a prijímaè sa
vypne.
2 Pevne zapojte diaπkov¥ ovládaè do zásuvky
LINE OUT/p na prijímaèi.
3 Nastavte hlasitos† gombíkom na CD prehrávaèi a na diaπkovom ovládaní.
Poznámka:
– Ak sa zobrazí na displeji diaπkového ovládaèa odkaz no batt, okam|ite
vymeòte napájacie èlánky.
–
aktivovan¥ na prehrávaèi, zablokuje a vyradí funkcie diaπkového ovládania.
– Skontrolujte èi je OFF•RESUME•HOLD nastavené na OFF , ak chcete pou|íva†
diaπkové ovládanie!

SLÚCHADLÁ
• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky LINE OUT/p.
Poznámka:
– cez v¥stup LINE OUT/p je mo|né prístroj pripoji†
i k systému hifi . a silu a charakter zvuku
nastavujte na prehrávaèa CD regulátormi
systému hifi.
DÔLE\ITÉ!
Bezpeèné poèúvanie programu: poãúvajte pri miernej hlasitosti. pou|ívanie
slúchadiel pri veπkej hlasitosti mô|e po‰kodi† vá‰ sluch.
Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keì riadite vozidlo alebo bicykel, lebo
mô|ete spôsobi† nehodu.

PRÍPOJE PRE POU|ITIE V AUTOMOBILE
(dodávané s prístrojom lebo je ich mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte iba konvertor napätia typu AY3545 lebo
AY3548 (4,5 V striedav¥ prúd, kladn¥ pól na strednom
v¥vode) a kazetov¥ adaptér typu AY 3501. Ktor¥koπvek
in¥ v¥robok mô|e prístroj po∂kodi†.
1 Prehrávaè CD umiestnite navodorovnej, stabilnej
ploche bez vibrácií. Presvedète sa, èi je bezpeène
umiestnen¥ a neru∂í ani vodièa, ani spolujazdca.
2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia
zapojte na vstup 4.5V DC prehrávaèe CD (iba pre
12 V automobilov¥ akumulátor so záporn¥m
uzemnením.)
3 Konvertor napätia vsuòte do prípoja zapaπovaèe. Ak je to potrebné, vyèistite
prípoj zapaπovaèe, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zoslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p prehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrne do kazetového priestoru autorádia.
6 Skontrolujte, èi Vám vodiè nebude poèas jazdy preká|a†.
7 V prípade potreby zní|te hlasitos† na prístroji a regulátorom sily zvuku
autorádia nastavte |iadanú hlasitos†.
• Ak prehrávaè CD nepou|ívate, v|dy vytiahnite konvertor napätia z
prípoja zapaπovaèa.
Poznámky:
– Vyh¥bajte sa extrémnym tepeln¥m vplyvom, ktoré mô|e spôsobi† vykurovanie
v automobile lebo priame slneèné |iarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).
– Ak je na Va∂om autorádiu vstup LINE IN, odporúèame ho pripoji† cez tento prípoj
namiesto cez kazetov¥ adaptér. Zasuòte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN
a na v¥stup LINE OUT/p prehrávaèa CD.

MP3 (MPEG 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. Pomocou MP3 je mo|né napríklad
na jedinú CD-ROM urobi† 10 hodinov¥ hudobn¥ záznam v takmer rovnakej kvalite
ako na 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.
Ako organizova† hudobné súbory
Manipulácia s veπk¥m mno|stvom hudobn¥ch súborov na CD-ROM-u si uπahèíte,
ak ich usporiadate do rozraïovaèov („albumov“).
Skladby z albumu budú reprodukované v abecednom poriadku. Ak si |eláte
reprodukciu v inom poriadku, oznaète názvy súborov zaèiatoèn¥mi èíslicami.
Napríklad:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Prístroj zoradí albumy v abecednom poriadku. Ak sú v albume ïal∂ie albumy, budú
reprodukované a| po reprodukcii toho albumu, do ktorého sú zaradené. Tie albumy,
ktoré neobsahujú súbor MP3, systém preskoèí.
Tie súbory MP3, ktoré nezaradíte do |iadneho albumu, sa dostanú do albumu s
názvom Various, s poradím 01. Reprodukcia sa zaène t¥mto albumom.
Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného
disku na CD-ROM. Pou|ite buï formát ISO 9660 alebo formát UDF. Existujú aj také
programy nahrávania CD, ako napr. „DirectCD“, ktoré podporujú formát UDF.
Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

Pomocou tohto prístroja je mo|né reprodukova†
nasledujúce typy platní:
– v∂etky audio CD s programom
– v∂etky finalizované audio CDR a CDRW
– MP3-CD (CD-ROM so súbormi MP3)
1 Posunutím posuvky OPEN2 otvorte priestor
pre CD.
2 Vlo|te platòu etiketou smerom hore tak, |e
opatrne pritisnete stred platne, aby dobre
priπahla. Stiskom smerom dolu priestor zatvorte.
3 Stisnutím 2; zapojte reprodukciu.
➜ Nápis Reading CD sa zobrazí.
Reprodukcia sa zapojí. Sa zobrazí typ
skladby (CD alebo MP3), poradové èíslo
práve reprodukovanej skladby a doba od
zaèiatku reprodukcie.
V prípade skladby typu MP3 sa na displeji
zobrazí aj poradové èíslo albumu a dvakrát prebehne aj názov súboru.
• Stisnite 2;, ak si |eláte preru∂i† reprodukciu.
➜ Údaj o èase, v ktorom bola reprodukcia preru∂ená, bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite znovu 2;.
4 Stisnite 9, ak si |eláte ukonèi† reprodukciu.
➜ Sa zobrazí celkov¥ poèet skladieb na platni, typy skladieb (CD, MP3),
poèet albumov na MP3-CD a celková doba reprodukcie (iba pre audio
platòu).
5 Platòu vyberte tak, |e ju uchopíte za okraje,
cez otvor uprostred opatrne stisnete dr|iak a platòu pritom dvíhate smerom
hore.

Poznámka:
– Poèet skladieb, ktoré je mo|né zreprodukova† závisí na dæ|ke názvu súboru. Ak
zvolíte krat∂ie názvy súborov, bude podporovan¥ch viacej súborov.
– Jednotlivé ochranné znaèky tvoria vlastníctvo príslu‰n¥ch majiteπov.

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI
1

2

Ennél a készüléknél a következõk valamelyikét
használhatja:
• tartós elemeket AAA (LR03, UM4) vagy AA (LR6,
UM3) lehetõleg Philips.
Megjegyzés:
– Nem tanácsos öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket
vegyesen használni. Vegye ki az elemeket, ha kimerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a
készüléket.

AAA (LR03, UM4)

AAA (LR03, UM4) vagy AY3363 elemek behelyezése
1 Nyissuk ki az AAA elemek ajtaját.
AA (LR6, UM3)
2 Helyezzük be az AAA elemeket az ajtó hátoldalán
jelzettel szerint.
3 Tegyük vissza az AAA ajtót a benne lévõ elemekkel a készülékbe.

TÁVIRÁNYÍTÓ
(nem minden típusnál)
Használja az AY3778 számú vezetékes
távirányítót. A távirányítón és a készüléken lév‘
ugyanazon jelzési gombok, egyforma funkciót
töltenek be.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja meg
kétszer a 9 gombot.
2 Eróteljesen nyomja be a távirányító vezetékét
a készülék LINE OUT/p kimenetébe.
3 Állítsa be a hangerót a CD-lejátszón illetve a távirányítón lévó gombbal.
Megjegyzés:
– Ha a távirányító kijelzõén megjelenik a no batt üzenet, akkor azonnal
cserélje ki az elemeket.
– a játékos esetében aktivált
lezárja és felülírja a távirányító funkciókat.
– Ellenõrizzük, hogy az OFF•RESUME•HOLD állása OFF legyen, ha használni
szeretnénk a távirányítót!

AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
A lejátszási idõ megkettõzéséhez helyezzük az AA elemeket az elemtartóba, és
használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be vagy 2 darab hagyományos vagy tartós
elemet.

• Csatlakoztassa a készülékkel szállított
fejhallgatót LINE OUT/p a csatlakozóba.

Az elemek lemerülésének jelzése
• Ha a kijelzõn a A jelzés villog és átgördül a Replace batteries üzenet,
akkor azonnal cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.

Megjegyzés:
– LINE OUT/p kimeneten keresztül a készüléket a
hifi rendszeréhez is csatlakoztathatja. a CDlejátszó és a hifi rendszer szabályzóival állítsa
be a hangerõt és a hangszínt.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelõ
hulladékgyûjtõbe kell azokat helyezni.

FONTOS!
Hallásvédelem: mérsékelt hangerõ. a fejhallgató nagy hangerõ esetén károsíthatja a

FEJHALLGATÓ

hallást.

Közlekedésbiztonság: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy kerékpározás közben,

Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát DISPLAY,
zvolíte t¥m zobrazenie nasledujúcich informácií:
– Filename: názov súboru, ktor¥ obsahuje skladbu,
– Album: názov rozraìovaèa obsahujúceho album,
– Artist: meno interpreta (ak je taká informácia
ID3 tag),
– Title: názov skladby (ak je taká informácia ID3
tag),
– typ skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.
Zvolená informácia prebehne displejom dvakrát. Na
displeji sa zobrazí názov albumu a poradové èíslo
skladby.

Poznámka:
– ID3 tag je súèas†ou súboru MP3 a obsahuje rôzne informácie o skladbe, ako napríklad názov skladby
alebo meno interpreta. Pred zhotovením MP3-CD zostavte pomocou software na kódovanie formátu
MP3 informácie ID3 tag.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie hlasitosti
•

Nastavte hlasitos† gombíkom VOLUME +/– .

DBB
Zv¥raznení basov¥ch tónov
1

2

ELEMEK
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)

Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1

2

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.
Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.

Poznámka:
– V re|ime repeat, shuffle, shuffle all je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Voπba na MP3-CD
Voπba albumu poèas reprodukcie
•

Stisnite 4 alebo 3 krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok prvej
skladby práve reprodukovaného, predchádzajúceho alebo nasledujúceho albumu.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

Voπba skladby poèas reprodukcie
1

Ak podr|íte 4 alebo 3 stisnut¥, budete môc† r¥chlo postúpi† na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu typu MP3.
➜ Zapojí sa preskakovanie skladieb, po 2 sekundách
sa preskakovanie
zr¥chli.
Keì nájdete hπadanú skladbu, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

Poznámka:
– Ak si |eláte postúpi† z jednej skladby na druhú pomaly, stisnite ∞ alebo §.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

PROGRAMOVANIE SKLADIEB

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 50 skladieb
v πubovoπnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je
mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.
1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte
gombíkom ∞ lebo § niektorú skladbu.
2 Stisnutím gombíka
PROGRAM/SHOOT/SELECT ju ulo|te do
pamäti.
➜ prog a zobrazen¥ je poèet ulo|en¥ch
stôp
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie
skladby a ukladajte ich do pamäti.
4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu
zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis prog a reprodukcia sa
zapojí.
• Ak si |eláte skontrolova† zostaven¥ program,
podr|te gombík PROGRAM/SHOOT/SELECT
stisnut¥ zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa budú postupne zobrazova† poradové èísla skladieb v
programe.

¤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!.
• Ak si |eláte zapoji† funkciu ESP,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do pozície ESP.
➜ Zobrazí sa nápis
.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu ESP, nastavte spínaè do pozície OFF.
➜ Nápis
zmizne.

Poznámky:
– Ak sa pokúsite naprogramova† viac ako 50 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FULL.

Krátky zvukov¥ signál vydáva prístroj pri
stisnutí gombíkov alebo ak sú napájacie
èlánky vyèerpané.
• Stisnutím DBB na 2 sekundy je mo|né
zvukov¥ signál zapoji†, prípadne vypnú†:
➜ Beep On sa zobrazí: Zvukov¥
signál je zapojen¥.
➜ Beep Off sa zobrazí: Zvukov¥
signál je vypnut¥.

Zotrenie programu
• Program je mo|né vymaza† tak, |e mimo reprodukciu stisnete gombík 9.
➜ Na chvíπu sa zobrazí nápis Program Clear, nápis prog zmizne a
program bude zotren¥.
Poznámky:
– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia, lebo otvoríte
priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

Nie je zvuk, nezaèína reprodukcia
– Vlo|te správne napájacie èlánky.
– Vymeòte napájacie èlánky.
– Dobre zasuòte sie†ov¥ adaptér.
Nápis Hold a/alebo stisnutie gombíkov
– Vypnite HOLD.
– Na niekoπko minút vytiahnite zástrèku zo zásuvky, resp. vyberte
napájacie èlánky.
Nie je zvuk alebo zlá kvalita zvuku
– Stisnite 2; a pokraèujte v reprodukcii.
– Nastavte silu zvuku.
– Skontrolujte a oèistite prípoje.
– Nepou|ívajte prístroj v blízkosti zapnutého mobilného telefónu a v
silnom magnetickom poli.

ZVUKOV¥ SIGNÁL

RESUME LEBO HOLD

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj,
preto|e t¥m 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
nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na
distribútora alebo na servis.

Nápis pls insert CD alebo No audio file
– Vlo|te platòu etiketou smerom hore.
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Poèkajte, k¥m sa zahmlená optika vyjasní.
– Presvedète sa, èi je v prístroji audio platòa alebo MP3-CD.
Nápis Unfinalized CD
– Skontrolujte, èi je vlo|ená CDR alebo CDRW finalizovaná.

HUDBA A HRY

(iba pre skladby MP3)

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†.

Voπba skladby poèas reprodukcie
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát
a postúpite na zaèiatok práve reprodukovanej,
predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

2
Poznámka:
– Po stisnutí 2; zaène reprodukcia skladby typu MP3 iba a| po uplynutí

krátkeho èasu.

Podporné formáty
Tento prístroj ovláda nasledujúce formáty:
– Disk formát: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– R¥chlos† prenosu dát pre MP3 je 32–320 kbps, alebo premenlivá
r¥chlos† prenosu dát
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 64 znakmi)

VOπBA A HπADANIE NA AUDIO CD

REPRODUKCIA PLATNE

HUDOBNÉ SÚBORY MP3

Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát DBB a zvoπte
|iadanú úroveò zv¥raznenia basov¥ch tónov:
➜
zapojenie stredného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
➜
zapojenie silného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
Nov¥m stisnutím DBB vypnite funkciu zv¥raznenia basov¥ch tónov.
➜
alebo
zmizne.

MP3 ZENEFÁJLOK

LEMEZ LEJÁTSZÁSA

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. Az MP3 segítségével például 10 órányi, a CD-hez hasonló
minõségû zenei anyag tárolható egyetlen CD-ROM-on.
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 szervezhetõk a zenefájlok
A CD-ROM-on lévõ nagyszámú zenefájl kezelését megkönnyítendõ
lehetõsége van arra, hogy mappákba („albumokba”) rendezze azokat.
Az albumban lévõ mûsorszámokat ABC-sorrendben játssza le a készülék. Ha
más sorrendet szeretne, kezdje a fájlnevet számokkal.
Például:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
A készülék ABC-sorrendbe rendezi az albumokat. Ha további albumok
vannak egy albumban, akkor ezeket annak az albumnak a lejátszása után
játssza le a készülék, amelyben vannak. Azokat az albumokat, melyekben
nincs MP3 fájl, átugorja a rendszer.
Azok az MP3 fájlok, melyeket nem tett egy albumba sem, a Various
nevû, 01 sorszámú albumba kerülnek. A lejátszás ezzel az albummal
kezdõdik.
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. Vagy az ISO 9660, vagy az UDF formátumot
használja. Vannak olyan CD-író programok, mint pl. a „DirectCD”, melyek az
UDF formátumot támogatják.
Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen.

Ezzel a készülékkel a következõ típusú lemezek
játszhatók le:
– minden mısoros audio CD
– minden véglegesített audio CDR és CDRW
– MP3-CD (MP3 fájlokat tartalmazó CD-ROM)
1 Az OPEN2 csúszkát eltolva nyissa ki a CDtartót.
2 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott
oldalával felfelé úgy, hogy óvatosan nyomja
a lemez közepét, hogy a helyére
illeszkedjen. Lefelé nyomva zárja be a
tartót.
3 A 2; gombot megnyomva indítsa el a
lejátszást.
➜ A kijelzõn a Reading CD üzenet
látszik. Elkezdõdik a lejátszás. A
mısorszám típusa (CD vagy MP3), az
aktuális mısorszám sorszáma és a
lejátszása során eltelt idõ látszik a kijelzõn. MP3 típusú mısorszám
esetén az album sorszáma is látszik a kijelzõn, és a fájl neve is
átgördül kétszer.
• A 2; gomb megnyomásával szakíthatja meg a lejátszást.
➜ Az az idõpont, amikor a lejátszás meg lett szakítva, villog.
• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a 2; gombot.
4 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a 9 gombot.
➜ A kijelzõn látszik, hogy összesen hány mısorszám van a lemezen, a
mısorszámok típusa (CD, MP3), az MP3-CD-n lévõ albumok száma és
a teljes lejátszási idõ (csak audio lemez esetén).
5 Vegye ki a lemezt úgy, hogy megfogja a szélénél, óvatosan nyomja a
közepén levõ lyukon keresztül a tartót, miközben emeli felfelé a lemezt.
Megjegyzések:
– MP3 típusú mısorszám esetén a 2; gomb megnyomása után kis idõ elteltével
kezdõdik csak a lejátszás.

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, budete ma†
mo|nos† zvoli† niektorú z nasledujúcich
„funkcií“. Oznaèenie zvolenej funkcie sa
zobrazí na displeji.
– shuffle all: V∂etky skladby z platne
budú jedenkrát zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat all: V∂etky skladby z platne budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat: Prístroj bude opakovane reprodukova† aktuálnu skladbu.
– repeat all: Prístroj bude opakovane reprodukova† celú platòu.
– shuffle album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat album (iba pre MP3-CD):
Prístroj bude opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
2 Reprodukcia zvolen¥m spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
• Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie
∂peciálneho spôsobu reprodukcie.

Ulo|enie práve reprodukovanej pozície do pamäti – RESUME
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.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do
pozície RESUME.
➜ Zobrazí sa nápis resume.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite
gombík 9.
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokraèova† od
bodu, kde bola predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície
OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

Mô|ete hra† hry a zároveò poèúva† hudbu. Vyberte si z 5 hier: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER a MUNCHER.
Spustenie hry
1 Ak je to potrebné, pomocou 2; zapnite prístro.
2 Stlaète GAME.
➜ Displej zobrazuje hlavné menu hier.
Aktuálna hra je zv¥raznená.
3 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname hier.
4 V¥ber hry potvrdíte zatlaèením PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname podmenu hier.
➜ Displej zobrazuje Start, Level, Speed,
Top Score.
6 Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT, potvrdíte
a zaènete hru.

Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3

Ovládanie hry
Pohybujte sa pomocou tlaèidiel na prístroji:

Select songs nápis a oznaèenie bliká
– Na platni v prístroji nie je obπúbená skladba.
– Zaraìte niektorú skladbu medzi obπúbené.

Zablokovanie funkcií v∂etk¥ch gombíkov – HOLD
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né
zablokova†. V tomto prípade |iadne z gombíkov
nereaguje na stisnutie.
• HOLD zapojíte tak, |e posuniete posuvku
do polohy HOLD.
➜ Nápis resume svieti a nápis Hold sa
zobrazí. Funkcie v∂etk¥ch gombíkov budú zablokované. Po
stisnutí ktoréhokoπvek gombíka nápis Hold sa zobrazí.
• Ak si |eláte vypnú† HOLD, nastavte posuvku do pozície OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

• Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT , vystrelíte / potvrdíte úkon.
Ukonèenie hry
Ukonèi† hru mô|ete nasledovne:
• Stlaète GAME raz alebo viackrát, a| k¥m sa displej nevráti k zobrazeniu
re|imu hudby.
• Stlaète 9.

hore 3

vπavo ∞

dole 4

vpravo §

Poznámka:

–

Toto zariadenie automaticky vypne pípnutie, ak zvolíte re|im hry poèas
prehrávania hudby. Signál pípnutia sa automaticky vráti, keï GAME skonèíte.
Viac informácii o signále pípnutia, mô|ete nájs† v kapitole. ZVUKOV¥
SIGNÁL.

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

ESP / ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
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!
• Ha be akarja kapcsolni a ESP funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát ESP állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a
felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a ESP funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.
➜ A
felirat nem látszik tovább.

Megjegyzés:
– Ha lassan kíván az egyik mısorszámról a másikra ugrani, akkor a ∞ vagy §. gombot nyomja
meg.

A programban 50 szám tárolható. Egy szám
többször is tárolható a programban.
1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve §
gombbal olyankor, amikor a lejátszás
szünetel.
2 A PROGRAM/SHOOT/SELECT gomb
megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ prog és megjelenik a tárolt számok
száma
3 Az ismertetett módon válasszon ki és
programozzon be további számokat.
4 A 2; gomb megnyomásával kezdje el a
kiválasztott számok lejátszását.
➜ Megjelenik a prog felirat és elkezdõdik a
lejátszás.
• Ha meg akarja nézni az összeállított
programot, tartsa lenyomva a
PROGRAM/SHOOT/SELECT gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a programban szereplõ
mûsorszámok sorszáma.
Megjegyzés:
– Ha több, mint 50 számot próbál beprogramozni, a FULL felirat
jelenik mega kijelzõn.
A program törlése
• A programot úgy törölheti, hogy amikor nincs lejátszás, megnyomja
a 9 gombot.
➜ Rövid idõre megjelenik a Program Clear felirat, a prog felirat
eltûnik és a program törlése megtörtént.
Megjegyzés:
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

RESUME ÉS HOLD

KIVÁLASZTÁS ÉS KERESÉS AZ AUDIO CD
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére
ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dallamrészt 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.
Megjegyzés:
– repeat, shuffle, shuffle all módban közben csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Kiválasztás MP3-CD-ken
• A 4 vagy 3 gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi vagy egy késõbbi album elsõ
mısorszámára ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
1 A 4 vagy 3 gombot lenyomva tartva lehet gyorsan egy korábbi vagy egy
késõbbi MP3 típusú mısorszámra ugrani.
➜ Elkezdõdik a mısorszámok átugrása, majd 2 másodperc múlva felgyorsul.
2 Ha megtalálta a keresett mısorszámot, engedje el a gombot.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.

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.
Platòa preskakuje skladby
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Presvedète sa, èi nie je zvolen¥ niektor¥ zo spôsobov reprodukcie
repeat, repeat album, shuffle alebo.
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.

Hudba sa preru∂í a zobrazí sa nápis Oops
– Zapojte ESP.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je napätie, nezaèína reprodukcia
– Oèistite kontakty zásuvky zapaπovaèa cigariet.
– Zapnite zapaπovanie.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je zvuk alebo
– Vlo|te správne kazetov¥ adaptér.
– Obrá†te smer automatického vracania kazety na magnetofóne.
– Poèkajte, k¥m prístroj preberie teplotu okolia.

HIBAKERESÉS

HANGJELZÉS
A készülék rövid hangjelzést ad a gombok
megnyomásakor, és olyankor, amikor
kimerültek az elemek.
• A DBB gombot 2 másodpercig
lenyomva tartva lehet a hangjelzést beés kikapcsolni:
➜ Beep On látszik a kijelzõn: A
hangjelzés be van kapcsolva.
➜ Beep Off látszik a kijelzõn: A
hangjelzés ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja
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.
Nincs hang, nem kezdõdik el a lejátszás
– Helyezze be jól az elemeket.
– Cserélje ki az elemeket.
– Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert.
Hold felirat és/vagy a gombok megnyomása hatástalan
– Kapcsolja ki a HOLD funkciót.
– Néhány percre húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve vegye ki az
elemeket.
Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– A 2; gombot megnyomva folytassa a lejátszást.
– Állítsa be a hangerõt.
– Ellenõrizze és tisztítsa meg a csatlakozókat.
– Ne használja a készüléket bekapcsolt mobiltelefon közelében és erõs
mágneses térben.
pls insert CD vagy No audio file felirat
– A felirattal felfelé tegyen be egy lemezt.
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Várjon, amíg a bepárásodott lencse kitisztul.
– Ellenõrizze, hogy audio lemez vagy MP3-CD van-e a készülékben.
Unfinalized CD felirat
– Ellenõrizze, hogy a készülékben lévõ CDR vagy CDRW lemez
véglegesített-e.

mert ez balesetet okozhatunk.

$ LINE OUT/p . . 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott vonalszintû
kimenet, melyhez csatlakoztatható
– a fejhallgató
– a távirányító
– ez a készülék az Ön sztereo készüléke audio
bemenetéhez
% 4.5V DC. . . . . . . külsö tápfeszültség csatlakoztatásához
^ elemtartó
& adattábla
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection folyamatos lejátszást
biztosít enyhébb ütés esetén is
( OFF• . . . . . . . . . OFF állásban a RESUME és HOLD funkció
kikapcsolása
RESUME•
RESUME állásban annak a pozíciónak a
tárolása, ahol a lejátszás abbamaradt
HOLD
HOLD állásban az összes gomb funkciójának
letiltása
A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató HE570
2 x újratölthetõ akkumulátor, AY3363
1 x távirányító, AY3778
1 x fejhallgató csatlakozóadapter (nem minden típusnál)
1 x AC/ DC adapter, AY3170 (a készülékkel szállított vagy
megvásárolható)
FIGYELEM
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelögombokat, illetve hajtja végre a
műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

HÁLÓZATI ADAPTER
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3170 típusú (4,5 V/300 mA egyenáram, a
középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
értéke megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC bemenetébe és a fali
dugaljba.
Megjegyzés: Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
• 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).
• 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.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elõírásainak.

CSATLAKOZTATÁS A GÉPKOCSIBAN
(a vezeték a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3545 vagy AY3548 típusú feszültségátalakító (4,5 V, egyenáram, pozitív pólus a középsõ
kivezetésen) és az AY3501 típusú adapterkazetta
használható. Minden más termék károsíthatja a
készüléket.
1 Helyezze a CD-lejátszót vízszintes,
rezgésmentes és szilárd felületre. Ellenõrizze,
hogy biztonságban legyen és ne zavarja sem a
vezetõt sem az utasokat.
2 Csatlakoztassa a feszültségátalakító egyenáramú csatlakozóját a CDlejátszó 4.5V DC bemenetébe (csak 12 V-os, negatív földelésû
gépkocsi-akkumulátor esetén).
3 Helyezze a feszültségátalakítót a szivargyújtó csatlakozójába. Ha szükséges,
tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját, hogy jó legyen az elektromos
érintkezés.
4 TVegye le a hangerõt és csatlakoztassa az adapterkazetta csatlakozóját a
CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetére.
5 Helyezze be óvatosan az adapterkazettát az autórádió kazettatartójába.
6 Ellenõrizze, hogy a vezeték nem fogja-e zavarni vezetés közben.
7 Csökkentse a hangerõt a készüléken, ha szükséges állítsa és az autórádió
szabályzóival állítsa be a hangerõt és a hangszínt.
• Mindig vegye ki a feszültségátalakítót a szivargyújtó
csatlakozójából, ha nem használja a CD-lejátszót.
Megjegyzések:
– Kerülje a túlzott hõhatást, amit a gépkocsi fûtése vagy a közvetlen napsütés (pl.
nyáron a parkoló autóban) okozhat.
– Ha az autórádióján van LINE IN bemenet, akkor célszerûbb ezen keresztül
csatlakoztatni az adapterkazetta helyett. Egyszerûen csatlakoztassa a csatlakozókábelt
ehhez a LINE IN bemenethez és a CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetéhez.

Támogatott formátumok
Ez a készülék a következõ formátumokat támogatja:
– Lemezformátum: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– Az adatátviteli sebesség MP3 esetén 32–320 kbps és változó adatátviteli
sebesség
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 64 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)
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Megjegyzés:
– A lejátszható mısorszámok száma a fájlnevek hosszától függ. Rövidebb fájlneveket
választva több fájl kezelhetõ.
– Az egyes védjegyek a megfelelõ tulajdonosok tulajdonát képezik.
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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.

A KIJELZÕN LÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
(csak MP3 mısorszámok esetén)
Lejátszás közben a DISPLAY gombot ismételten
megnyomva a következõ információk jeleníthetõk
meg a kijelzõn:
– Filename: a mısorszámot tartalmazó fájl
neve,
– Album: az albumot tartalmazó mappa neve,
– Artist: a mıvész neve (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– Title: a mısorszám címe (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– a mısorszám típusa és a lejátszása során eltelt
idõ.
A kijelzõn átgördül kétszer a kiválasztott információ. Az album neve és a
mısorszám sorszáma látszik a kijelzõn.

Megjegyzés:
– Az ID3 tag az MP3 fájl része, mely a mısorszámra vonatkozó különféle információkat
tartalmaz, mint például a mısorszám címe vagy a mıvész neve. Mielõtt elkészítené MP3-CDjét, az MP3 formátumot kódoló szoftverrel állítsa elõ az ID3 tag információkat.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
Hangerõbeállítás
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME +/– .
DBB
Basszuskiemelés
1

2

Nyomja meg a DBB gombot egyszer vagy többször a
kívánt basszuskiemelés szintjének kiválasztásához:
➜
közepes basszuskiemelés bekapcsolása.
➜
erõs basszuskiemelés bekapcsolása.
A DBB gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki a
basszuskiemelést.
➜
vagy
jelzés nem látszik tovább
a kijelzõn.

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 megnyomva kiválaszthatja a
következõ „módok” valamelyikét. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
– shuffle all: A készülék lejátssza
egyszer a lemez minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat all: A készülék lejátssza ismételten a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
– repeat: A készülék lejátssza ismételten az aktuális
mısorszámot.
– repeat all: A készülék lejátssza ismételten az egész lemezt.
– shuffle album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza egyszer az aktuális album minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat album (csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album minden számát véletlen
sorrendben.
– repeat album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza ismételten az aktuális album minden
számát.
2 A kiválasztott módban történõ lejátszás 2 másodperc elteltével
kezdõdik.
• 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.

Annak a pozíciónak a tárolása, ahol a lejátszás tart – RESUME
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás
tart. Amikor újra elindítja a lejátszást, onnan
fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME
funkciót, lejátszás közben állítsa a
csúszkát RESUME állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume
felirat.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást,
nyomja meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a 2; gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume felirat és a lejátszás onnan
folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább.
Az összes gomb funkciójának letiltása –
HOLD
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a
funkcióját. Ekkor az összes gomb megnyomása
hatástalan.
• A HOLD funkció bekapcsolásához állítsa a
csúszkát HOLD állásba.
➜ A kijelzõn a resume felirat és a Hold üzenet látszik. Az összes
gomb funkciója le van tiltva. Bármely gomb megnyomásakor a
kijelzõn megjelenik a Hold üzenet.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább a kijelzõn.

ZENE ÉS JÁTÉK
Zenehallgatás közben játszhatunk is. 5 játék közül választhatunk: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER és MUNCHER.
A játék indításához
1 Szükség esetén nyomjuk le a készüléken lévõ
2; k apcsolót.
2 Nyomjuk le a GAME. gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a játékok fõmenüje. A
kiválasztott játék ki van emelve.
3 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok listáján a játékok
4 A játék kiválasztáshoz nyomjuk le: PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok almenüben.
➜ A kijelzõn megjelenik: Start, Level,
Speed, Top Score.
6 A megerõsítéshez és a játék megkezdéséhez
nyomjuk le: PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
A játék vezérlésének módja
A készüléken lévõ gombokkal navigálhatunk:

felfelé 3

•

balra ∞

lefelé 4

jobbra §

Nyomjuk le a PROGRAM/ SHOOT/ SELECT gombot a lövéshez / egy
tevékenység megerõsítéséhez
A játék vége
A játék funkcióból való kilépéshez:
• nyomjuk le GAME egyszer vagy többször, amíg a kijelzõ vissza nem tér a
zenei üzemmód kijelzésre.
• nyomjuk le 9.
Megjegyzés :
– A készülék automatikusan kikapcsolja a sípjelzést, ha zene lejátszása közben
kiválasztjuk a játék üzemmódot. A sípjelzés automatikusan visszatér, amikor
kilépünk a GAME. üzemmódból. A sípjelekkel kapcsolatos további részletek a
HANGJELZÉS fejezetben olvashatók.

Nem lehet zenefájlokat lejátszani
– Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3
Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
– Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem többe 350-nél.
– Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.
A lemez átugrik számokat
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Ellenõrizze, hogy nincs-e kiválasztva a repeat, repeat album, shuffle
vagy lejátszási mód valamelyike.
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-ROMot.
Select songs felirat és a jelzés villog
– A készülékben lévõ lemezen nincs kedvenc mısorszám. Jelölje ki
valamelyik mısorszámot kedvencnek.
A zene megszakad és Oops felirat
– Kapcsolja be az ESP funkciót.
Autós használat: Nincs feszültség, nem kezdõdik el a lejátszás
– Tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját.
– Kapcsolja be a gyújtást.
Autós használat: Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– Helyezze be megfelelõen az adapterkazettát.
– Fordítsa meg az automatikus fordítás irányát a magnetofonon.
– Várjon, amíg a készülék felveszi a környezet hõmérsékletét.
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R‡CHLY PREH∏AD

GYORS ÁTTEKINTÉS

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok è. 1)
1 OPEN 2 . . . . . . otvorenie priestoru pre CD
2 9. . . . . . . . . . . . ukonèenie reprodukcie a vypnutie prístroja
3 2;. . . . . . . . . . . zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie alebo
preru∂enie reprodukcie
4 PROGRAM/ . . . Re|im HUDBA: naprogramovanie skladieb a prehπad
SHOOT/
programu
SELECT
Re|im HRY: potvrdzuje v¥ber hry, nastavenie, atï
/ streli† a skórova†
5 MODE. . . . . . . . voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad
shuffle alebo repeat
6 DISPLAY. . . . . . zobrazenie informácií o skladbe alebo albume
na displeji
7 GAME. . . . . . . . vyberie re|im hry zap/ vyp
8 3. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba nasledujúceho albumu
alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun hore
9 ∞ . . . . . . . . . . . postup smerom dozadu alebo hπadanie dozadu
Re|im HRY: posun vπavo
0 § . . . . . . . . . . . postup dopredu alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun vpravo
! 4. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba predchádzajúceho
albumu alebo hπadanie dozadu
. . . . . . . . . . . . . Re|im HRY: posun dole
@ DBB
nastavenie zv¥razòovania basov¥ch a vysok¥ch
tónov
# VOL + / - . . . . . . nastavenie sily zvuku

$ LINE OUT/p . . v¥stup vedenia s prípojom 3,5 mm, na ktor¥ je
mo|né napoji†
– slúchadlá
– diaπkov¥ ovládaè
– tento prístroj k audio vstupu
Vá∂ho stereofónneho prístroja
% 4.5V DC. . . . . . . prípoj externého napájania
^ priestor pre napájacie èlánky
& v¥robn¥ ∂títok
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection zabezpeèuje
priebe|nú reprodukciu aj v prípade miernych
nárazov
( OFF• . . . . . . . . . OFF vypnutie RESUME a HOLD
RESUME•
RESUME ulo|enie tej polohy do pamäti,
HOLD
v ktorej bola reprodukcia preru∂ená
HOLD zablokovanie v∂etk¥ch funkèn¥ch
gombíkov
Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:

1 x slúchadlá, HE570
2 x akumulátorová batéria, AY3363
1 x diaπkov¥ ovládaè, AY3778
1 x pripojovací adaptér slúchadiel (iba pre niektoré typy)
1 x AC/ DC adaptér, AY3160 (dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né
zakúpi†)
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky,
resp. vykonávať operácie inīm spôsobom ako je
uvedené v tomto návode, vystavíte sa riziku ožiarenia
škodlivými lúčmi, alebo môže dôjsť k inému
nebezpečnému prípadu.

NAPÁJACIE ÈLÁNKY
(dodávané s prístrojom lebo ich je mo|né zakúpi†)
Pre tento prístroj pou|ívajte nasledujúce typy
monoèlánkov:
• alkalické monoèlánky AAA (LR03, UM4) lebo
AA (LR6, UM3) pokiaπ mo|no Philips.
Poznámka:
AAA (LR03, UM4)
– Neodporúèame pou|íva† súèasne staré a
nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky
rôzneho typu. Ak sú napájacie èlánky
vyèerpané alebo ak nebudete prístroj dlh∂í
èas pou|íva†, vyberte ich z prístroja.
Vkladanie batérií AAA (LR03, UM4) alebo
AY3363
AA (LR6, UM3)
1 Otvorte a vyberte kryt pre batérie typu AAA.
2 Vlo|te batérie AAA na zadnú stranu krytu, tak
ako je ukázané na obrázku.
3 Vraťte kryt s nain∂talovan¥mi batériami AAA späť do prístroja.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Ak chcete zdvojnásobiť dobu prehrávania, vlo|te batérie typu AA do
priestoru pre batérie a pou|ite tie| kryt pre batérie typu AA.
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2 ∂tandardné alebo
alkalické monoèlánky).
Oznaèenie, |e monoèlánky sú vyèerpané
• Vymeòte napájacie èlánky alebo zasuòte sie†ov¥ adaptér, ak bliká
oznaèenie A a displejom prebehne nápis Replace
batteries.
Vyberte napájacie èlánky, ak sú vyèerpané alebo ak nebudete dlh∂í èas
prístroj pou|íva†.
Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte
iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

DIAπKOV¥ OVLÁDAÈ
(nie je u v∂etk¥ch typov)
Pou|ite diaπkové ovládanie AY3778 s vedením.
Gombíky na diaπkovom ovládaní majú rovnaké
funkcie ako príslu∂né gombíky na prijímaèi.
1 Stisnite dvakrít gombík 9 a prijímaè sa
vypne.
2 Pevne zapojte diaπkov¥ ovládaè do zásuvky
LINE OUT/p na prijímaèi.
3 Nastavte hlasitos† gombíkom na CD prehrávaèi a na diaπkovom ovládaní.
SLÚCHADLÁ
• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky LINE OUT/p.
Poznámka:
– cez v¥stup LINE OUT/p je mo|né prístroj
pripoji† i k systému hifi . a silu a charakter
zvuku nastavujte na prehrávaèa CD
regulátormi systému hifi.
DÔLE\ITÉ!
Bezpeèné poèúvanie programu: poãúvajte pri miernej hlasitosti.
pou|ívanie slúchadiel pri veπkej hlasitosti mô|e po‰kodi† vá‰ sluch.
Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keì riadite vozidlo alebo
bicykel, lebo mô|ete spôsobi† nehodu.

MP3 (MPEG 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. Pomocou MP3 je mo|né napríklad
na jedinú CD-ROM urobi† 10 hodinov¥ hudobn¥ záznam v takmer rovnakej kvalite
ako na 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.
Ako organizova† hudobné súbory
Manipulácia s veπk¥m mno|stvom hudobn¥ch súborov na CD-ROM-u si uπahèíte,
ak ich usporiadate do rozraïovaèov („albumov“).
Skladby z albumu budú reprodukované v abecednom poriadku. Ak si |eláte
reprodukciu v inom poriadku, oznaète názvy súborov zaèiatoèn¥mi èíslicami.
Napríklad:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Prístroj zoradí albumy v abecednom poriadku. Ak sú v albume ïal∂ie albumy, budú
reprodukované a| po reprodukcii toho albumu, do ktorého sú zaradené. Tie albumy,
ktoré neobsahujú súbor MP3, systém preskoèí.
Tie súbory MP3, ktoré nezaradíte do |iadneho albumu, sa dostanú do albumu s
názvom Various, s poradím 01. Reprodukcia sa zaène t¥mto albumom.
Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného
disku na CD-ROM. Pou|ite buï formát ISO 9660 alebo formát UDF. Existujú aj také
programy nahrávania CD, ako napr. „DirectCD“, ktoré podporujú formát UDF.
Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

Pomocou tohto prístroja je mo|né reprodukova†
nasledujúce typy platní:
– v∂etky audio CD s programom
– v∂etky finalizované audio CDR a CDRW
– MP3-CD (CD-ROM so súbormi MP3)
1 Posunutím posuvky OPEN2 otvorte priestor
pre CD.
2 Vlo|te platòu etiketou smerom hore tak, |e
opatrne pritisnete stred platne, aby dobre
priπahla. Stiskom smerom dolu priestor zatvorte.
3 Stisnutím 2; zapojte reprodukciu.
➜ Nápis Reading CD sa zobrazí.
Reprodukcia sa zapojí. Sa zobrazí typ
skladby (CD alebo MP3), poradové èíslo
práve reprodukovanej skladby a doba od
zaèiatku reprodukcie.
V prípade skladby typu MP3 sa na displeji
zobrazí aj poradové èíslo albumu a dvakrát prebehne aj názov súboru.
• Stisnite 2;, ak si |eláte preru∂i† reprodukciu.
➜ Údaj o èase, v ktorom bola reprodukcia preru∂ená, bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite znovu 2;.
4 Stisnite 9, ak si |eláte ukonèi† reprodukciu.
➜ Sa zobrazí celkov¥ poèet skladieb na platni, typy skladieb (CD, MP3),
poèet albumov na MP3-CD a celková doba reprodukcie (iba pre audio
platòu).
5 Platòu vyberte tak, |e ju uchopíte za okraje,
cez otvor uprostred opatrne stisnete dr|iak a platòu pritom dvíhate smerom
hore.

Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY3160 (4,5 V/400 mA
jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól). Pou|itie iného v¥robku mô|e
spôsobi† po∂kodenie prístroja.
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete
odpovedá údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho
odpojte.
OCHRANA |IVOTNÉHO PROSTREDIA
• 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.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva
vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

PRÍPOJE PRE POU|ITIE V AUTOMOBILE
(dodávané s prístrojom lebo je ich mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte iba konvertor napätia typu AY3545 lebo
AY3548 (4,5 V striedav¥ prúd, kladn¥ pól na strednom
v¥vode) a kazetov¥ adaptér typu AY 3501. Ktor¥koπvek
in¥ v¥robok mô|e prístroj po∂kodi†.
1 Prehrávaè CD umiestnite navodorovnej, stabilnej
ploche bez vibrácií. Presvedète sa, èi je bezpeène
umiestnen¥ a neru∂í ani vodièa, ani spolujazdca.
2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia
zapojte na vstup 4.5V DC prehrávaèe CD (iba pre
12 V automobilov¥ akumulátor so záporn¥m
uzemnením.)
3 Konvertor napätia vsuòte do prípoja zapaπovaèe. Ak je to potrebné, vyèistite
prípoj zapaπovaèe, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zoslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p prehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrne do kazetového priestoru autorádia.
6 Skontrolujte, èi Vám vodiè nebude poèas jazdy preká|a†.
7 V prípade potreby zní|te hlasitos† na prístroji a regulátorom sily zvuku
autorádia nastavte |iadanú hlasitos†.
• Ak prehrávaè CD nepou|ívate, v|dy vytiahnite konvertor napätia z
prípoja zapaπovaèa.
Poznámky:
– Vyh¥bajte sa extrémnym tepeln¥m vplyvom, ktoré mô|e spôsobi† vykurovanie
v automobile lebo priame slneèné |iarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).
– Ak je na Va∂om autorádiu vstup LINE IN, odporúèame ho pripoji† cez tento prípoj
namiesto cez kazetov¥ adaptér. Zasuòte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN
a na v¥stup LINE OUT/p prehrávaèa CD.

Podporné formáty
Tento prístroj ovláda nasledujúce formáty:
– Disk formát: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– R¥chlos† prenosu dát pre MP3 je 32–320 kbps, alebo premenlivá
r¥chlos† prenosu dát
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 64 znakmi)

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

• 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†.

1
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KEZELÕGOMBOK

KEZELÕGOMBOK, (lásd a 1 ábr)
1 OPEN 2 . . . . . . a CD-tartó kinyitása
2 9. . . . . . . . . . . . a lejátszás befejezése és a készülék
kikapcsolása
3 2;. . . . . . . . . . . a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása
és a lejátszás szüneteltetése
4 PROGRAM/ . . . ZENE üzemmód: mûsorszámok beprogramozása és a
SHOOT/
program megtekintése
SELECT
JÁTÉK üzemmód: megerösíti a játék, beállítás
stb. kiválasztását / kapura lö
5 MODE. . . . . . . . a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE
vagy REPEAT kiválasztása
6 DISPLAY . . . . . a mûsorszámra és az albumra vonatkozó
információk megjelenítése a kijelzön
7 GAME. . . . . . . . ki / be kapcsolja a játék üzemmódot
8 3. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: a következö album
kiválasztása, vagy keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás felfelé
9 ∞ . . . . . . . . . . . ugrás visszafelé és keresés visszafelé
JÁTÉK üzemmód: mozgatás balra
0 § . . . . . . . . . . . ugrás elöre és keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás jobbra
! 4. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: az elözö album kiválasztása,
vagy keresés visszafelé
. . . . . . . . . . . . . JÁTÉK üzemmód: mozgatás lefelé
@ DBB
a mély és magas hangok kiemelésének
beállítása
# VOL + / - . . . . . . a hangerö beállítása

$ LINE OUT/p . . 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott vonalszintû
kimenet, melyhez csatlakoztatható
– a fejhallgató
– a távirányító
– ez a készülék az Ön sztereo készüléke audio
bemenetéhez
% 4.5V DC. . . . . . . külsö tápfeszültség csatlakoztatásához
^ elemtartó
& adattábla
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection folyamatos lejátszást
biztosít enyhébb ütés esetén is
( OFF• . . . . . . . . . OFF állásban a RESUME és HOLD funkció
kikapcsolása
RESUME•
RESUME állásban annak a pozíciónak a
tárolása, ahol a lejátszás abbamaradt
HOLD
HOLD állásban az összes gomb funkciójának
letiltása
A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató HE570
2 x újratölthetõ akkumulátor, AY3363
1 x távirányító, AY3778
1 x fejhallgató csatlakozóadapter (nem minden típusnál)
1 x AC/ DC adapter, AY3160 (a készülékkel szállított vagy
megvásárolható)
FIGYELEM
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelögombokat, illetve hajtja végre a
műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

ELEMEK
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Ennél a készüléknél a következõk valamelyikét
használhatja:
• tartós elemeket AAA (LR03, UM4) vagy AA (LR6,
UM3) lehetõleg Philips.
Megjegyzés:
– Nem tanácsos öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket
vegyesen használni. Vegye ki az elemeket, ha kimerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a
készüléket.

AAA (LR03, UM4)

TÁVIRÁNYÍTÓ
(nem minden típusnál)
Használja az AY3778 számú vezetékes
távirányítót. A távirányítón és a készüléken
lév‘ ugyanazon jelzési gombok, egyforma
funkciót töltenek be.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja
meg kétszer a 9 gombot.
2 Eróteljesen nyomja be a távirányító
vezetékét a készülék LINE OUT/p
kimenetébe.
3 Állítsa be a hangerót a CD-lejátszón illetve a távirányítón lévó
gombbal.

AAA (LR03, UM4) vagy AY3363 elemek behelyezése
1 Nyissuk ki az AAA elemek ajtaját.
AA (LR6, UM3)
2 Helyezzük be az AAA elemeket az ajtó hátoldalán
jelzettel szerint.
3 Tegyük vissza az AAA ajtót a benne lévõ elemekkel a készülékbe.

• Csatlakoztassa a készülékkel szállított
fejhallgatót LINE OUT/p a csatlakozóba.

AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
A lejátszási idõ megkettõzéséhez helyezzük az AA elemeket az elemtartóba, és
használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be vagy 2 darab hagyományos vagy tartós
elemet.

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

Az elemek lemerülésének jelzése
• Ha a kijelzõn a A jelzés villog és átgördül a Replace batteries üzenet,
akkor azonnal cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.

FONTOS!
Hallásvédelem: mérsékelt hangerõ. a fejhallgató nagy hangerõ esetén
károsíthatja a hallást.
Közlekedésbiztonság: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy
kerékpározás közben, mert ez balesetet okozhatunk.

FEJHALLGATÓ

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelõ
hulladékgyûjtõbe kell azokat helyezni.

HÁLÓZATI ADAPTER
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3160 típusú (4,5 V/400 mA egyenáram, a
középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
értéke megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC bemenetébe és a fali
dugaljba.
Megjegyzés: Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
• 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).
• 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.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elõírásainak.

CSATLAKOZTATÁS A GÉPKOCSIBAN
(a vezeték a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3545 vagy AY3548 típusú feszültségátalakító (4,5 V, egyenáram, pozitív pólus a középsõ
kivezetésen) és az AY3501 típusú adapterkazetta
használható. Minden más termék károsíthatja a
készüléket.
1 Helyezze a CD-lejátszót vízszintes,
rezgésmentes és szilárd felületre. Ellenõrizze,
hogy biztonságban legyen és ne zavarja sem a
vezetõt sem az utasokat.
2 Csatlakoztassa a feszültségátalakító egyenáramú csatlakozóját a CDlejátszó 4.5V DC bemenetébe (csak 12 V-os, negatív földelésû
gépkocsi-akkumulátor esetén).
3 Helyezze a feszültségátalakítót a szivargyújtó csatlakozójába. Ha szükséges,
tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját, hogy jó legyen az elektromos
érintkezés.
4 TVegye le a hangerõt és csatlakoztassa az adapterkazetta csatlakozóját a
CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetére.
5 Helyezze be óvatosan az adapterkazettát az autórádió kazettatartójába.
6 Ellenõrizze, hogy a vezeték nem fogja-e zavarni vezetés közben.
7 Csökkentse a hangerõt a készüléken, ha szükséges állítsa és az autórádió
szabályzóival állítsa be a hangerõt és a hangszínt.
• Mindig vegye ki a feszültségátalakítót a szivargyújtó
csatlakozójából, ha nem használja a CD-lejátszót.
Megjegyzések:
– Kerülje a túlzott hõhatást, amit a gépkocsi fûtése vagy a közvetlen napsütés (pl.
nyáron a parkoló autóban) okozhat.
– Ha az autórádióján van LINE IN bemenet, akkor célszerûbb ezen keresztül
csatlakoztatni az adapterkazetta helyett. Egyszerûen csatlakoztassa a csatlakozókábelt
ehhez a LINE IN bemenethez és a CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetéhez.

Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát DISPLAY,
zvolíte t¥m zobrazenie nasledujúcich informácií:
– Filename: názov súboru, ktor¥ obsahuje skladbu,
– Album: názov rozraìovaèa obsahujúceho album,
– Artist: meno interpreta (ak je taká informácia
ID3 tag),
– Title: názov skladby (ak je taká informácia ID3
tag),
– typ skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.
Zvolená informácia prebehne displejom dvakrát. Na
displeji sa zobrazí názov albumu a poradové èíslo
skladby.

Poznámka:
– ID3 tag je súèas†ou súboru MP3 a obsahuje rôzne informácie o skladbe, ako napríklad názov skladby
alebo meno interpreta. Pred zhotovením MP3-CD zostavte pomocou software na kódovanie formátu
MP3 informácie ID3 tag.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie hlasitosti
•

Nastavte hlasitos† gombíkom VOLUME +/– .

DBB
Zv¥raznení basov¥ch tónov
1

2

Magyar

Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát DBB a zvoπte
|iadanú úroveò zv¥raznenia basov¥ch tónov:
➜
zapojenie stredného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
➜
zapojenie silného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
Nov¥m stisnutím DBB vypnite funkciu zv¥raznenia basov¥ch tónov.
➜
alebo
zmizne.

MP3 ZENEFÁJLOK

LEMEZ LEJÁTSZÁSA

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. Az MP3 segítségével például 10 órányi, a CD-hez hasonló
minõségû zenei anyag tárolható egyetlen CD-ROM-on.
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 szervezhetõk a zenefájlok
A CD-ROM-on lévõ nagyszámú zenefájl kezelését megkönnyítendõ
lehetõsége van arra, hogy mappákba („albumokba”) rendezze azokat.
Az albumban lévõ mûsorszámokat ABC-sorrendben játssza le a készülék. Ha
más sorrendet szeretne, kezdje a fájlnevet számokkal.
Például:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
A készülék ABC-sorrendbe rendezi az albumokat. Ha további albumok
vannak egy albumban, akkor ezeket annak az albumnak a lejátszása után
játssza le a készülék, amelyben vannak. Azokat az albumokat, melyekben
nincs MP3 fájl, átugorja a rendszer.
Azok az MP3 fájlok, melyeket nem tett egy albumba sem, a Various
nevû, 01 sorszámú albumba kerülnek. A lejátszás ezzel az albummal
kezdõdik.
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. Vagy az ISO 9660, vagy az UDF formátumot
használja. Vannak olyan CD-író programok, mint pl. a „DirectCD”, melyek az
UDF formátumot támogatják.
Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen.

Ezzel a készülékkel a következõ típusú lemezek
játszhatók le:
– minden mısoros audio CD
– minden véglegesített audio CDR és CDRW
– MP3-CD (MP3 fájlokat tartalmazó CD-ROM)
1 Az OPEN2 csúszkát eltolva nyissa ki a CDtartót.
2 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott
oldalával felfelé úgy, hogy óvatosan nyomja
a lemez közepét, hogy a helyére
illeszkedjen. Lefelé nyomva zárja be a
tartót.
3 A 2; gombot megnyomva indítsa el a
lejátszást.
➜ A kijelzõn a Reading CD üzenet
látszik. Elkezdõdik a lejátszás. A
mısorszám típusa (CD vagy MP3), az
aktuális mısorszám sorszáma és a
lejátszása során eltelt idõ látszik a kijelzõn. MP3 típusú mısorszám
esetén az album sorszáma is látszik a kijelzõn, és a fájl neve is
átgördül kétszer.
• A 2; gomb megnyomásával szakíthatja meg a lejátszást.
➜ Az az idõpont, amikor a lejátszás meg lett szakítva, villog.
• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a 2; gombot.
4 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a 9 gombot.
➜ A kijelzõn látszik, hogy összesen hány mısorszám van a lemezen, a
mısorszámok típusa (CD, MP3), az MP3-CD-n lévõ albumok száma és
a teljes lejátszási idõ (csak audio lemez esetén).
5 Vegye ki a lemezt úgy, hogy megfogja a szélénél, óvatosan nyomja a
közepén levõ lyukon keresztül a tartót, miközben emeli felfelé a lemezt.

Támogatott formátumok
Ez a készülék a következõ formátumokat támogatja:
– Lemezformátum: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– Az adatátviteli sebesség MP3 esetén 32–320 kbps és változó adatátviteli
sebesség
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 64 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)

Megjegyzések:
– MP3 típusú mısorszám esetén a 2; gomb megnyomása után kis idõ elteltével
kezdõdik csak a lejátszás.
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Megjegyzés:
– Az egyes védjegyek a megfelelõ tulajdonosok tulajdonát képezik.

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.

Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1

2

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.
Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.

Poznámka:
– V re|ime repeat, shuffle, shuffle all je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Voπba na MP3-CD
Voπba albumu poèas reprodukcie
•

Stisnite 4 alebo 3 krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok prvej
skladby práve reprodukovaného, predchádzajúceho alebo nasledujúceho albumu.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

Voπba skladby poèas reprodukcie
1

Ak podr|íte 4 alebo 3 stisnut¥, budete môc† r¥chlo postúpi† na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu typu MP3.
➜ Zapojí sa preskakovanie skladieb, po 2 sekundách
sa preskakovanie
zr¥chli.
Keì nájdete hπadanú skladbu, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

Poznámka:
– Ak si |eláte postúpi† z jednej skladby na druhú pomaly, stisnite ∞ alebo §.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

PROGRAMOVANIE SKLADIEB

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 50 skladieb
v πubovoπnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je
mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.
1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte
gombíkom ∞ lebo § niektorú skladbu.
2 Stisnutím gombíka
PROGRAM/SHOOT/SELECT ju ulo|te do
pamäti.
➜ prog a zobrazen¥ je poèet ulo|en¥ch
stôp
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie
skladby a ukladajte ich do pamäti.
4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu
zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis prog a reprodukcia sa
zapojí.
• Ak si |eláte skontrolova† zostaven¥ program,
podr|te gombík PROGRAM/SHOOT/SELECT
stisnut¥ zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa budú postupne zobrazova† poradové èísla skladieb v
programe.

¤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!.
• Ak si |eláte zapoji† funkciu ESP,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do pozície ESP.
➜ Zobrazí sa nápis
.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu ESP, nastavte spínaè do pozície OFF.
➜ Nápis
zmizne.

Poznámky:
– Ak sa pokúsite naprogramova† viac ako 50 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FULL.

Krátky zvukov¥ signál vydáva prístroj pri
stisnutí gombíkov alebo ak sú napájacie
èlánky vyèerpané.
• Stisnutím DBB na 2 sekundy je mo|né
zvukov¥ signál zapoji†, prípadne vypnú†:
➜ Beep On sa zobrazí: Zvukov¥
signál je zapojen¥.
➜ Beep Off sa zobrazí: Zvukov¥
signál je vypnut¥.

Zotrenie programu
• Program je mo|né vymaza† tak, |e mimo reprodukciu stisnete gombík 9.
➜ Na chvíπu sa zobrazí nápis Program Clear, nápis prog zmizne a
program bude zotren¥.
Poznámky:
– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia, lebo otvoríte
priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

Nie je zvuk, nezaèína reprodukcia
– Vlo|te správne napájacie èlánky.
– Vymeòte napájacie èlánky.
– Dobre zasuòte sie†ov¥ adaptér.
Nápis Hold a/alebo stisnutie gombíkov
– Vypnite HOLD.
– Na niekoπko minút vytiahnite zástrèku zo zásuvky, resp. vyberte
napájacie èlánky.
Nie je zvuk alebo zlá kvalita zvuku
– Stisnite 2; a pokraèujte v reprodukcii.
– Nastavte silu zvuku.
– Skontrolujte a oèistite prípoje.
– Nepou|ívajte prístroj v blízkosti zapnutého mobilného telefónu a v
silnom magnetickom poli.

ZVUKOV¥ SIGNÁL

RESUME LEBO HOLD

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj,
preto|e t¥m 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
nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na
distribútora alebo na servis.

Nápis pls insert CD or No audio file
– Vlo|te platòu etiketou smerom hore.
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Poèkajte, k¥m sa zahmlená optika vyjasní.
– Presvedète sa, èi je v prístroji audio platòa alebo MP3-CD.

HUDBA A HRY

(iba pre skladby MP3)

Poznámka:
– Jednotlivé ochranné znaèky tvoria vlastníctvo príslu∂n¥ch majiteπov.

Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD

Voπba skladby poèas reprodukcie
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát
a postúpite na zaèiatok práve reprodukovanej,
predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

2
Poznámka:
– Po stisnutí 2; zaène reprodukcia skladby typu MP3 iba a| po uplynutí

krátkeho èasu.

SIETOV‡ ADAPTÉR
(dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né zakúpi†)

VOπBA A HπADANIE NA AUDIO CD

REPRODUKCIA PLATNE

HUDOBNÉ SÚBORY MP3

2

A KIJELZÕN LÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
(csak MP3 mısorszámok esetén)
Lejátszás közben a DISPLAY gombot ismételten
megnyomva a következõ információk jeleníthetõk
meg a kijelzõn:
– Filename: a mısorszámot tartalmazó fájl
neve,
– Album: az albumot tartalmazó mappa neve,
– Artist: a mıvész neve (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– Title: a mısorszám címe (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– a mısorszám típusa és a lejátszása során eltelt
idõ.
A kijelzõn átgördül kétszer a kiválasztott információ. Az album neve és a
mısorszám sorszáma látszik a kijelzõn.

Megjegyzés:
– Az ID3 tag az MP3 fájl része, mely a mısorszámra vonatkozó különféle információkat
tartalmaz, mint például a mısorszám címe vagy a mıvész neve. Mielõtt elkészítené MP3-CDjét, az MP3 formátumot kódoló szoftverrel állítsa elõ az ID3 tag információkat.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
Hangerõbeállítás
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME +/– .
DBB
Basszuskiemelés
1

2

Nyomja meg a DBB gombot egyszer vagy többször a
kívánt basszuskiemelés szintjének kiválasztásához:
➜
közepes basszuskiemelés bekapcsolása.
➜
erõs basszuskiemelés bekapcsolása.
A DBB gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki a
basszuskiemelést.
➜
vagy
jelzés nem látszik tovább
a kijelzõn.

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, budete ma†
mo|nos† zvoli† niektorú z nasledujúcich
„funkcií“. Oznaèenie zvolenej funkcie sa
zobrazí na displeji.
– shuffle all: V∂etky skladby z platne
budú jedenkrát zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat all: V∂etky skladby z platne budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat: Prístroj bude opakovane reprodukova† aktuálnu skladbu.
– repeat all: Prístroj bude opakovane reprodukova† celú platòu.
– shuffle album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat album (iba pre MP3-CD):
Prístroj bude opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
2 Reprodukcia zvolen¥m spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
• Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie
∂peciálneho spôsobu reprodukcie.

Ulo|enie práve reprodukovanej pozície do pamäti – RESUME
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.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do
pozície RESUME.
➜ Zobrazí sa nápis resume.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite
gombík 9.
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokraèova† od
bodu, kde bola predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície
OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

Mô|ete hra† hry a zároveò poèúva† hudbu. Vyberte si z 5 hier: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER a MUNCHER.
Spustenie hry
1 Ak je to potrebné, pomocou 2; zapnite prístro.
2 Stlaète GAME.
➜ Displej zobrazuje hlavné menu hier.
Aktuálna hra je zv¥raznená.
3 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname hier.
4 V¥ber hry potvrdíte zatlaèením PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname podmenu hier.
➜ Displej zobrazuje Start, Level, Speed,
Top Score.
6 Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT, potvrdíte
a zaènete hru.

Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3

Ovládanie hry
Pohybujte sa pomocou tlaèidiel na prístroji:

Select songs nápis a oznaèenie bliká
– Na platni v prístroji nie je obπúbená skladba.
– Zaraìte niektorú skladbu medzi obπúbené.

Zablokovanie funkcií v∂etk¥ch gombíkov – HOLD
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né
zablokova†. V tomto prípade |iadne z gombíkov
nereaguje na stisnutie.
• HOLD zapojíte tak, |e posuniete posuvku
do polohy HOLD.
➜ Nápis resume svieti a nápis Hold sa
zobrazí. Funkcie v∂etk¥ch gombíkov budú zablokované. Po
stisnutí ktoréhokoπvek gombíka nápis Hold sa zobrazí.
• Ak si |eláte vypnú† HOLD, nastavte posuvku do pozície OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

• Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT , vystrelíte / potvrdíte úkon.
Ukonèenie hry
Ukonèi† hru mô|ete nasledovne:
• Stlaète GAME raz alebo viackrát, a| k¥m sa displej nevráti k zobrazeniu
re|imu hudby.
• Stlaète 9.

hore 3

vπavo ∞

dole 4

vpravo §

Poznámka:

–

Toto zariadenie automaticky vypne pípnutie, ak zvolíte re|im hry poèas
prehrávania hudby. Signál pípnutia sa automaticky vráti, keï GAME skonèíte.
Viac informácii o signále pípnutia, mô|ete nájs† v kapitole. ZVUKOV¥
SIGNÁL.

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

ESP / ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
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!
• Ha be akarja kapcsolni a ESP funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát ESP állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a
felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a ESP funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.
➜ A
felirat nem látszik tovább.

Megjegyzés:
– Ha lassan kíván az egyik mısorszámról a másikra ugrani, akkor a ∞ vagy §. gombot nyomja
meg.

A programban 50 szám tárolható. Egy szám
többször is tárolható a programban.
1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve §
gombbal olyankor, amikor a lejátszás
szünetel.
2 A PROGRAM/SHOOT/SELECT gomb
megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ prog és megjelenik a tárolt számok
száma
3 Az ismertetett módon válasszon ki és
programozzon be további számokat.
4 A 2; gomb megnyomásával kezdje el a
kiválasztott számok lejátszását.
➜ Megjelenik a prog felirat és elkezdõdik a
lejátszás.
• Ha meg akarja nézni az összeállított
programot, tartsa lenyomva a
PROGRAM/SHOOT/SELECT gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a programban szereplõ
mûsorszámok sorszáma.
Megjegyzés:
– Ha több, mint 50 számot próbál beprogramozni, a FULL felirat
jelenik mega kijelzõn.
A program törlése
• A programot úgy törölheti, hogy amikor nincs lejátszás, megnyomja
a 9 gombot.
➜ Rövid idõre megjelenik a Program Clear felirat, a prog felirat
eltûnik és a program törlése megtörtént.
Megjegyzés:
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

RESUME ÉS HOLD

KIVÁLASZTÁS ÉS KERESÉS AZ AUDIO CD
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére
ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dallamrészt 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.
Megjegyzés:
– repeat, shuffle, shuffle all módban közben csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Kiválasztás MP3-CD-ken
• A 4 vagy 3 gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi vagy egy késõbbi album elsõ
mısorszámára ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
1 A 4 vagy 3 gombot lenyomva tartva lehet gyorsan egy korábbi vagy egy
késõbbi MP3 típusú mısorszámra ugrani.
➜ Elkezdõdik a mısorszámok átugrása, majd 2 másodperc múlva felgyorsul.
2 Ha megtalálta a keresett mısorszámot, engedje el a gombot.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.

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 megnyomva kiválaszthatja a
következõ „módok” valamelyikét. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
– shuffle all: A készülék lejátssza
egyszer a lemez minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat all: A készülék lejátssza ismételten a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
– repeat: A készülék lejátssza ismételten az aktuális
mısorszámot.
– repeat all: A készülék lejátssza ismételten az egész lemezt.
– shuffle album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza egyszer az aktuális album minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat album (csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album minden számát véletlen
sorrendben.
– repeat album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza ismételten az aktuális album minden
számát.
2 A kiválasztott módban történõ lejátszás 2 másodperc elteltével
kezdõdik.
• 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.

Annak a pozíciónak a tárolása, ahol a lejátszás tart – RESUME
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás
tart. Amikor újra elindítja a lejátszást, onnan
fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME
funkciót, lejátszás közben állítsa a
csúszkát RESUME állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume
felirat.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást,
nyomja meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a 2; gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume felirat és a lejátszás onnan
folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább.
Az összes gomb funkciójának letiltása –
HOLD
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a
funkcióját. Ekkor az összes gomb megnyomása
hatástalan.
• A HOLD funkció bekapcsolásához állítsa a
csúszkát HOLD állásba.
➜ A kijelzõn a resume felirat és a Hold üzenet látszik. Az összes
gomb funkciója le van tiltva. Bármely gomb megnyomásakor a
kijelzõn megjelenik a Hold üzenet.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább a kijelzõn.

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.
Platòa preskakuje skladby
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Presvedète sa, èi nie je zvolen¥ niektor¥ zo spôsobov reprodukcie
repeat, repeat album, shuffle alebo.
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.

Hudba sa preru∂í a zobrazí sa nápis Oops
– Zapojte ESP.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je napätie, nezaèína reprodukcia
– Oèistite kontakty zásuvky zapaπovaèa cigariet.
– Zapnite zapaπovanie.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je zvuk alebo
– Vlo|te správne kazetov¥ adaptér.
– Obrá†te smer automatického vracania kazety na magnetofóne.
– Poèkajte, k¥m prístroj preberie teplotu okolia.

HIBAKERESÉS

HANGJELZÉS
A készülék rövid hangjelzést ad a gombok
megnyomásakor, és olyankor, amikor
kimerültek az elemek.
• A DBB gombot 2 másodpercig
lenyomva tartva lehet a hangjelzést beés kikapcsolni:
➜ Beep On látszik a kijelzõn: A
hangjelzés be van kapcsolva.
➜ Beep Off látszik a kijelzõn: A
hangjelzés ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja
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.
Nincs hang, nem kezdõdik el a lejátszás
– Helyezze be jól az elemeket.
– Cserélje ki az elemeket.
– Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert.
Hold felirat és/vagy a gombok megnyomása hatástalan
– Kapcsolja ki a HOLD funkciót.
– Néhány percre húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve vegye ki az
elemeket.
Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– A 2; gombot megnyomva folytassa a lejátszást.
– Állítsa be a hangerõt.
– Ellenõrizze és tisztítsa meg a csatlakozókat.
– Ne használja a készüléket bekapcsolt mobiltelefon közelében és erõs
mágneses térben.
pls insert CD or No audio file felirat
– A felirattal felfelé tegyen be egy lemezt.
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Várjon, amíg a bepárásodott lencse kitisztul.
– Ellenõrizze, hogy audio lemez vagy MP3-CD van-e a készülékben.

ZENE ÉS JÁTÉK
Zenehallgatás közben játszhatunk is. 5 játék közül választhatunk: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER és MUNCHER.
A játék indításához
1 Szükség esetén nyomjuk le a készüléken lévõ
2; k apcsolót.
2 Nyomjuk le a GAME. gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a játékok fõmenüje. A
kiválasztott játék ki van emelve.
3 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok listáján a játékok
4 A játék kiválasztáshoz nyomjuk le: PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok almenüben.
➜ A kijelzõn megjelenik: Start, Level,
Speed, Top Score.
6 A megerõsítéshez és a játék megkezdéséhez
nyomjuk le: PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
A játék vezérlésének módja
A készüléken lévõ gombokkal navigálhatunk:

felfelé 3

•

balra ∞

lefelé 4

jobbra §

Nyomjuk le a PROGRAM/ SHOOT/ SELECT gombot a lövéshez / egy
tevékenység megerõsítéséhez
A játék vége
A játék funkcióból való kilépéshez:
• nyomjuk le GAME egyszer vagy többször, amíg a kijelzõ vissza nem tér a
zenei üzemmód kijelzésre.
• nyomjuk le 9.
Megjegyzés :
– A készülék automatikusan kikapcsolja a sípjelzést, ha zene lejátszása közben
kiválasztjuk a játék üzemmódot. A sípjelzés automatikusan visszatér, amikor
kilépünk a GAME. üzemmódból. A sípjelekkel kapcsolatos további részletek a
HANGJELZÉS fejezetben olvashatók.

Nem lehet zenefájlokat lejátszani
– Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3
Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
– Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem többe 350-nél.
– Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.
A lemez átugrik számokat
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Ellenõrizze, hogy nincs-e kiválasztva a repeat, repeat album, shuffle
vagy lejátszási mód valamelyike.
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-ROMot.
Select songs felirat és a jelzés villog
– A készülékben lévõ lemezen nincs kedvenc mısorszám. Jelölje ki
valamelyik mısorszámot kedvencnek.
A zene megszakad és Oops felirat
– Kapcsolja be az ESP funkciót.
Autós használat: Nincs feszültség, nem kezdõdik el a lejátszás
– Tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját.
– Kapcsolja be a gyújtást.
Autós használat: Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– Helyezze be megfelelõen az adapterkazettát.
– Fordítsa meg az automatikus fordítás irányát a magnetofonon.
– Várjon, amíg a készülék felveszi a környezet hõmérsékletét.
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R‡CHLY PREH∏AD

GYORS ÁTTEKINTÉS

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok è. 1)
1 OPEN 2 . . . . . . otvorenie priestoru pre CD
2 9. . . . . . . . . . . . ukonèenie reprodukcie a vypnutie prístroja
3 2;. . . . . . . . . . . zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie alebo
preru∂enie reprodukcie
4 PROGRAM/ . . . Re|im HUDBA: naprogramovanie skladieb a prehπad
SHOOT/
programu
SELECT
Re|im HRY: potvrdzuje v¥ber hry, nastavenie, atï
/ streli† a skórova†
5 MODE. . . . . . . . voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad
shuffle alebo repeat
6 DISPLAY. . . . . . zobrazenie informácií o skladbe alebo albume
na displeji
7 GAME. . . . . . . . vyberie re|im hry zap/ vyp
8 3. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba nasledujúceho albumu
alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun hore
9 ∞ . . . . . . . . . . . postup smerom dozadu alebo hπadanie dozadu
Re|im HRY: posun vπavo
0 § . . . . . . . . . . . postup dopredu alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun vpravo
! 4. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba predchádzajúceho
albumu alebo hπadanie dozadu
. . . . . . . . . . . . . Re|im HRY: posun dole
@ DBB
nastavenie zv¥razòovania basov¥ch a vysok¥ch
tónov
# VOL + / - . . . . . . nastavenie sily zvuku

$ LINE OUT/p . . v¥stup vedenia s prípojom 3,5 mm, na ktor¥ je
mo|né napoji†
– slúchadlá
– diaπkov¥ ovládaè
– tento prístroj k audio vstupu
Vá∂ho stereofónneho prístroja
% 4.5V DC. . . . . . . prípoj externého napájania
^ priestor pre napájacie èlánky
& v¥robn¥ ∂títok
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection zabezpeèuje
priebe|nú reprodukciu aj v prípade miernych
nárazov
( OFF• . . . . . . . . . OFF vypnutie RESUME a HOLD
RESUME•
RESUME ulo|enie tej polohy do pamäti,
HOLD
v ktorej bola reprodukcia preru∂ená
HOLD zablokovanie v∂etk¥ch funkèn¥ch
gombíkov
Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:

1 x slúchadlá, HE570
2 x akumulátorová batéria, AY3363
1 x diaπkov¥ ovládaè, AY3778
1 x pripojovací adaptér slúchadiel (iba pre niektoré typy)
1 x AC/ DC adaptér, AY3160 (dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né
zakúpi†)
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky,
resp. vykonávať operácie inīm spôsobom ako je
uvedené v tomto návode, vystavíte sa riziku ožiarenia
škodlivými lúčmi, alebo môže dôjsť k inému
nebezpečnému prípadu.

NAPÁJACIE ÈLÁNKY
(dodávané s prístrojom lebo ich je mo|né zakúpi†)
Pre tento prístroj pou|ívajte nasledujúce typy
monoèlánkov:
• alkalické monoèlánky AAA (LR03, UM4) lebo
AA (LR6, UM3) pokiaπ mo|no Philips.
Poznámka:
AAA (LR03, UM4)
– Neodporúèame pou|íva† súèasne staré a
nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky
rôzneho typu. Ak sú napájacie èlánky
vyèerpané alebo ak nebudete prístroj dlh∂í
èas pou|íva†, vyberte ich z prístroja.
Vkladanie batérií AAA (LR03, UM4) alebo
AY3363
AA (LR6, UM3)
1 Otvorte a vyberte kryt pre batérie typu AAA.
2 Vlo|te batérie AAA na zadnú stranu krytu, tak
ako je ukázané na obrázku.
3 Vraťte kryt s nain∂talovan¥mi batériami AAA späť do prístroja.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Ak chcete zdvojnásobiť dobu prehrávania, vlo|te batérie typu AA do
priestoru pre batérie a pou|ite tie| kryt pre batérie typu AA.
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2 ∂tandardné alebo
alkalické monoèlánky).
Oznaèenie, |e monoèlánky sú vyèerpané
• Vymeòte napájacie èlánky alebo zasuòte sie†ov¥ adaptér, ak bliká
oznaèenie A a displejom prebehne nápis Replace
batteries.
Vyberte napájacie èlánky, ak sú vyèerpané alebo ak nebudete dlh∂í èas
prístroj pou|íva†.
Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte
iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

DIAπKOV¥ OVLÁDAÈ
(nie je u v∂etk¥ch typov)
Pou|ite diaπkové ovládanie AY3778 s vedením.
Gombíky na diaπkovom ovládaní majú rovnaké
funkcie ako príslu∂né gombíky na prijímaèi.
1 Stisnite dvakrít gombík 9 a prijímaè sa
vypne.
2 Pevne zapojte diaπkov¥ ovládaè do zásuvky
LINE OUT/p na prijímaèi.
3 Nastavte hlasitos† gombíkom na CD prehrávaèi a na diaπkovom ovládaní.
SLÚCHADLÁ
• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky LINE OUT/p.
Poznámka:
– cez v¥stup LINE OUT/p je mo|né prístroj
pripoji† i k systému hifi . a silu a charakter
zvuku nastavujte na prehrávaèa CD
regulátormi systému hifi.
DÔLE\ITÉ!
Bezpeèné poèúvanie programu: poãúvajte pri miernej hlasitosti.
pou|ívanie slúchadiel pri veπkej hlasitosti mô|e po‰kodi† vá‰ sluch.
Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keì riadite vozidlo alebo
bicykel, lebo mô|ete spôsobi† nehodu.

MP3 (MPEG 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. Pomocou MP3 je mo|né napríklad
na jedinú CD-ROM urobi† 10 hodinov¥ hudobn¥ záznam v takmer rovnakej kvalite
ako na 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.
Ako organizova† hudobné súbory
Manipulácia s veπk¥m mno|stvom hudobn¥ch súborov na CD-ROM-u si uπahèíte,
ak ich usporiadate do rozraïovaèov („albumov“).
Skladby z albumu budú reprodukované v abecednom poriadku. Ak si |eláte
reprodukciu v inom poriadku, oznaète názvy súborov zaèiatoèn¥mi èíslicami.
Napríklad:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Prístroj zoradí albumy v abecednom poriadku. Ak sú v albume ïal∂ie albumy, budú
reprodukované a| po reprodukcii toho albumu, do ktorého sú zaradené. Tie albumy,
ktoré neobsahujú súbor MP3, systém preskoèí.
Tie súbory MP3, ktoré nezaradíte do |iadneho albumu, sa dostanú do albumu s
názvom Various, s poradím 01. Reprodukcia sa zaène t¥mto albumom.
Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného
disku na CD-ROM. Pou|ite buï formát ISO 9660 alebo formát UDF. Existujú aj také
programy nahrávania CD, ako napr. „DirectCD“, ktoré podporujú formát UDF.
Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

Pomocou tohto prístroja je mo|né reprodukova†
nasledujúce typy platní:
– v∂etky audio CD s programom
– v∂etky finalizované audio CDR a CDRW
– MP3-CD (CD-ROM so súbormi MP3)
1 Posunutím posuvky OPEN2 otvorte priestor
pre CD.
2 Vlo|te platòu etiketou smerom hore tak, |e
opatrne pritisnete stred platne, aby dobre
priπahla. Stiskom smerom dolu priestor zatvorte.
3 Stisnutím 2; zapojte reprodukciu.
➜ Nápis Reading CD sa zobrazí.
Reprodukcia sa zapojí. Sa zobrazí typ
skladby (CD alebo MP3), poradové èíslo
práve reprodukovanej skladby a doba od
zaèiatku reprodukcie.
V prípade skladby typu MP3 sa na displeji
zobrazí aj poradové èíslo albumu a dvakrát prebehne aj názov súboru.
• Stisnite 2;, ak si |eláte preru∂i† reprodukciu.
➜ Údaj o èase, v ktorom bola reprodukcia preru∂ená, bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite znovu 2;.
4 Stisnite 9, ak si |eláte ukonèi† reprodukciu.
➜ Sa zobrazí celkov¥ poèet skladieb na platni, typy skladieb (CD, MP3),
poèet albumov na MP3-CD a celková doba reprodukcie (iba pre audio
platòu).
5 Platòu vyberte tak, |e ju uchopíte za okraje,
cez otvor uprostred opatrne stisnete dr|iak a platòu pritom dvíhate smerom
hore.

Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY3160 (4,5 V/400 mA
jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól). Pou|itie iného v¥robku mô|e
spôsobi† po∂kodenie prístroja.
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete
odpovedá údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho
odpojte.
OCHRANA |IVOTNÉHO PROSTREDIA
• 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.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva
vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

PRÍPOJE PRE POU|ITIE V AUTOMOBILE
(dodávané s prístrojom lebo je ich mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte iba konvertor napätia typu AY3545 lebo
AY3548 (4,5 V striedav¥ prúd, kladn¥ pól na strednom
v¥vode) a kazetov¥ adaptér typu AY 3501. Ktor¥koπvek
in¥ v¥robok mô|e prístroj po∂kodi†.
1 Prehrávaè CD umiestnite navodorovnej, stabilnej
ploche bez vibrácií. Presvedète sa, èi je bezpeène
umiestnen¥ a neru∂í ani vodièa, ani spolujazdca.
2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia
zapojte na vstup 4.5V DC prehrávaèe CD (iba pre
12 V automobilov¥ akumulátor so záporn¥m
uzemnením.)
3 Konvertor napätia vsuòte do prípoja zapaπovaèe. Ak je to potrebné, vyèistite
prípoj zapaπovaèe, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zoslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p prehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrne do kazetového priestoru autorádia.
6 Skontrolujte, èi Vám vodiè nebude poèas jazdy preká|a†.
7 V prípade potreby zní|te hlasitos† na prístroji a regulátorom sily zvuku
autorádia nastavte |iadanú hlasitos†.
• Ak prehrávaè CD nepou|ívate, v|dy vytiahnite konvertor napätia z
prípoja zapaπovaèa.
Poznámky:
– Vyh¥bajte sa extrémnym tepeln¥m vplyvom, ktoré mô|e spôsobi† vykurovanie
v automobile lebo priame slneèné |iarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).
– Ak je na Va∂om autorádiu vstup LINE IN, odporúèame ho pripoji† cez tento prípoj
namiesto cez kazetov¥ adaptér. Zasuòte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN
a na v¥stup LINE OUT/p prehrávaèa CD.

Podporné formáty
Tento prístroj ovláda nasledujúce formáty:
– Disk formát: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– R¥chlos† prenosu dát pre MP3 je 32–320 kbps, alebo premenlivá
r¥chlos† prenosu dát
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 64 znakmi)

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

• 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†.
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KEZELÕGOMBOK

KEZELÕGOMBOK, (lásd a 1 ábr)
1 OPEN 2 . . . . . . a CD-tartó kinyitása
2 9. . . . . . . . . . . . a lejátszás befejezése és a készülék
kikapcsolása
3 2;. . . . . . . . . . . a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása
és a lejátszás szüneteltetése
4 PROGRAM/ . . . ZENE üzemmód: mûsorszámok beprogramozása és a
SHOOT/
program megtekintése
SELECT
JÁTÉK üzemmód: megerösíti a játék, beállítás
stb. kiválasztását / kapura lö
5 MODE. . . . . . . . a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE
vagy REPEAT kiválasztása
6 DISPLAY . . . . . a mûsorszámra és az albumra vonatkozó
információk megjelenítése a kijelzön
7 GAME. . . . . . . . ki / be kapcsolja a játék üzemmódot
8 3. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: a következö album
kiválasztása, vagy keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás felfelé
9 ∞ . . . . . . . . . . . ugrás visszafelé és keresés visszafelé
JÁTÉK üzemmód: mozgatás balra
0 § . . . . . . . . . . . ugrás elöre és keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás jobbra
! 4. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: az elözö album kiválasztása,
vagy keresés visszafelé
. . . . . . . . . . . . . JÁTÉK üzemmód: mozgatás lefelé
@ DBB
a mély és magas hangok kiemelésének
beállítása
# VOL + / - . . . . . . a hangerö beállítása

$ LINE OUT/p . . 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott vonalszintû
kimenet, melyhez csatlakoztatható
– a fejhallgató
– a távirányító
– ez a készülék az Ön sztereo készüléke audio
bemenetéhez
% 4.5V DC. . . . . . . külsö tápfeszültség csatlakoztatásához
^ elemtartó
& adattábla
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection folyamatos lejátszást
biztosít enyhébb ütés esetén is
( OFF• . . . . . . . . . OFF állásban a RESUME és HOLD funkció
kikapcsolása
RESUME•
RESUME állásban annak a pozíciónak a
tárolása, ahol a lejátszás abbamaradt
HOLD
HOLD állásban az összes gomb funkciójának
letiltása
A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató HE570
2 x újratölthetõ akkumulátor, AY3363
1 x távirányító, AY3778
1 x fejhallgató csatlakozóadapter (nem minden típusnál)
1 x AC/ DC adapter, AY3160 (a készülékkel szállított vagy
megvásárolható)
FIGYELEM
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelögombokat, illetve hajtja végre a
műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

ELEMEK
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Ennél a készüléknél a következõk valamelyikét
használhatja:
• tartós elemeket AAA (LR03, UM4) vagy AA (LR6,
UM3) lehetõleg Philips.
Megjegyzés:
– Nem tanácsos öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket
vegyesen használni. Vegye ki az elemeket, ha kimerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a
készüléket.

AAA (LR03, UM4)

TÁVIRÁNYÍTÓ
(nem minden típusnál)
Használja az AY3778 számú vezetékes
távirányítót. A távirányítón és a készüléken
lév‘ ugyanazon jelzési gombok, egyforma
funkciót töltenek be.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja
meg kétszer a 9 gombot.
2 Eróteljesen nyomja be a távirányító
vezetékét a készülék LINE OUT/p
kimenetébe.
3 Állítsa be a hangerót a CD-lejátszón illetve a távirányítón lévó
gombbal.

AAA (LR03, UM4) vagy AY3363 elemek behelyezése
1 Nyissuk ki az AAA elemek ajtaját.
AA (LR6, UM3)
2 Helyezzük be az AAA elemeket az ajtó hátoldalán
jelzettel szerint.
3 Tegyük vissza az AAA ajtót a benne lévõ elemekkel a készülékbe.

• Csatlakoztassa a készülékkel szállított
fejhallgatót LINE OUT/p a csatlakozóba.

AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
A lejátszási idõ megkettõzéséhez helyezzük az AA elemeket az elemtartóba, és
használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be vagy 2 darab hagyományos vagy tartós
elemet.

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

Az elemek lemerülésének jelzése
• Ha a kijelzõn a A jelzés villog és átgördül a Replace batteries üzenet,
akkor azonnal cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.

FONTOS!
Hallásvédelem: mérsékelt hangerõ. a fejhallgató nagy hangerõ esetén
károsíthatja a hallást.
Közlekedésbiztonság: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy
kerékpározás közben, mert ez balesetet okozhatunk.

FEJHALLGATÓ

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelõ
hulladékgyûjtõbe kell azokat helyezni.

HÁLÓZATI ADAPTER
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3160 típusú (4,5 V/400 mA egyenáram, a
középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
értéke megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC bemenetébe és a fali
dugaljba.
Megjegyzés: Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
• 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).
• 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.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elõírásainak.

CSATLAKOZTATÁS A GÉPKOCSIBAN
(a vezeték a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3545 vagy AY3548 típusú feszültségátalakító (4,5 V, egyenáram, pozitív pólus a középsõ
kivezetésen) és az AY3501 típusú adapterkazetta
használható. Minden más termék károsíthatja a
készüléket.
1 Helyezze a CD-lejátszót vízszintes,
rezgésmentes és szilárd felületre. Ellenõrizze,
hogy biztonságban legyen és ne zavarja sem a
vezetõt sem az utasokat.
2 Csatlakoztassa a feszültségátalakító egyenáramú csatlakozóját a CDlejátszó 4.5V DC bemenetébe (csak 12 V-os, negatív földelésû
gépkocsi-akkumulátor esetén).
3 Helyezze a feszültségátalakítót a szivargyújtó csatlakozójába. Ha szükséges,
tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját, hogy jó legyen az elektromos
érintkezés.
4 TVegye le a hangerõt és csatlakoztassa az adapterkazetta csatlakozóját a
CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetére.
5 Helyezze be óvatosan az adapterkazettát az autórádió kazettatartójába.
6 Ellenõrizze, hogy a vezeték nem fogja-e zavarni vezetés közben.
7 Csökkentse a hangerõt a készüléken, ha szükséges állítsa és az autórádió
szabályzóival állítsa be a hangerõt és a hangszínt.
• Mindig vegye ki a feszültségátalakítót a szivargyújtó
csatlakozójából, ha nem használja a CD-lejátszót.
Megjegyzések:
– Kerülje a túlzott hõhatást, amit a gépkocsi fûtése vagy a közvetlen napsütés (pl.
nyáron a parkoló autóban) okozhat.
– Ha az autórádióján van LINE IN bemenet, akkor célszerûbb ezen keresztül
csatlakoztatni az adapterkazetta helyett. Egyszerûen csatlakoztassa a csatlakozókábelt
ehhez a LINE IN bemenethez és a CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetéhez.

Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát DISPLAY,
zvolíte t¥m zobrazenie nasledujúcich informácií:
– Filename: názov súboru, ktor¥ obsahuje skladbu,
– Album: názov rozraìovaèa obsahujúceho album,
– Artist: meno interpreta (ak je taká informácia
ID3 tag),
– Title: názov skladby (ak je taká informácia ID3
tag),
– typ skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.
Zvolená informácia prebehne displejom dvakrát. Na
displeji sa zobrazí názov albumu a poradové èíslo
skladby.

Poznámka:
– ID3 tag je súèas†ou súboru MP3 a obsahuje rôzne informácie o skladbe, ako napríklad názov skladby
alebo meno interpreta. Pred zhotovením MP3-CD zostavte pomocou software na kódovanie formátu
MP3 informácie ID3 tag.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie hlasitosti
•

Nastavte hlasitos† gombíkom VOLUME +/– .

DBB
Zv¥raznení basov¥ch tónov
1

2

Magyar

Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát DBB a zvoπte
|iadanú úroveò zv¥raznenia basov¥ch tónov:
➜
zapojenie stredného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
➜
zapojenie silného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
Nov¥m stisnutím DBB vypnite funkciu zv¥raznenia basov¥ch tónov.
➜
alebo
zmizne.

MP3 ZENEFÁJLOK

LEMEZ LEJÁTSZÁSA

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. Az MP3 segítségével például 10 órányi, a CD-hez hasonló
minõségû zenei anyag tárolható egyetlen CD-ROM-on.
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 szervezhetõk a zenefájlok
A CD-ROM-on lévõ nagyszámú zenefájl kezelését megkönnyítendõ
lehetõsége van arra, hogy mappákba („albumokba”) rendezze azokat.
Az albumban lévõ mûsorszámokat ABC-sorrendben játssza le a készülék. Ha
más sorrendet szeretne, kezdje a fájlnevet számokkal.
Például:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
A készülék ABC-sorrendbe rendezi az albumokat. Ha további albumok
vannak egy albumban, akkor ezeket annak az albumnak a lejátszása után
játssza le a készülék, amelyben vannak. Azokat az albumokat, melyekben
nincs MP3 fájl, átugorja a rendszer.
Azok az MP3 fájlok, melyeket nem tett egy albumba sem, a Various
nevû, 01 sorszámú albumba kerülnek. A lejátszás ezzel az albummal
kezdõdik.
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. Vagy az ISO 9660, vagy az UDF formátumot
használja. Vannak olyan CD-író programok, mint pl. a „DirectCD”, melyek az
UDF formátumot támogatják.
Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen.

Ezzel a készülékkel a következõ típusú lemezek
játszhatók le:
– minden mısoros audio CD
– minden véglegesített audio CDR és CDRW
– MP3-CD (MP3 fájlokat tartalmazó CD-ROM)
1 Az OPEN2 csúszkát eltolva nyissa ki a CDtartót.
2 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott
oldalával felfelé úgy, hogy óvatosan nyomja
a lemez közepét, hogy a helyére
illeszkedjen. Lefelé nyomva zárja be a
tartót.
3 A 2; gombot megnyomva indítsa el a
lejátszást.
➜ A kijelzõn a Reading CD üzenet
látszik. Elkezdõdik a lejátszás. A
mısorszám típusa (CD vagy MP3), az
aktuális mısorszám sorszáma és a
lejátszása során eltelt idõ látszik a kijelzõn. MP3 típusú mısorszám
esetén az album sorszáma is látszik a kijelzõn, és a fájl neve is
átgördül kétszer.
• A 2; gomb megnyomásával szakíthatja meg a lejátszást.
➜ Az az idõpont, amikor a lejátszás meg lett szakítva, villog.
• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a 2; gombot.
4 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a 9 gombot.
➜ A kijelzõn látszik, hogy összesen hány mısorszám van a lemezen, a
mısorszámok típusa (CD, MP3), az MP3-CD-n lévõ albumok száma és
a teljes lejátszási idõ (csak audio lemez esetén).
5 Vegye ki a lemezt úgy, hogy megfogja a szélénél, óvatosan nyomja a
közepén levõ lyukon keresztül a tartót, miközben emeli felfelé a lemezt.

Támogatott formátumok
Ez a készülék a következõ formátumokat támogatja:
– Lemezformátum: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– Az adatátviteli sebesség MP3 esetén 32–320 kbps és változó adatátviteli
sebesség
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 64 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)

Megjegyzések:
– MP3 típusú mısorszám esetén a 2; gomb megnyomása után kis idõ elteltével
kezdõdik csak a lejátszás.
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Megjegyzés:
– Az egyes védjegyek a megfelelõ tulajdonosok tulajdonát képezik.

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.

Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1

2

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.
Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.

Poznámka:
– V re|ime repeat, shuffle, shuffle all je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Voπba na MP3-CD
Voπba albumu poèas reprodukcie
•

Stisnite 4 alebo 3 krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok prvej
skladby práve reprodukovaného, predchádzajúceho alebo nasledujúceho albumu.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

Voπba skladby poèas reprodukcie
1

Ak podr|íte 4 alebo 3 stisnut¥, budete môc† r¥chlo postúpi† na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu typu MP3.
➜ Zapojí sa preskakovanie skladieb, po 2 sekundách
sa preskakovanie
zr¥chli.
Keì nájdete hπadanú skladbu, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

Poznámka:
– Ak si |eláte postúpi† z jednej skladby na druhú pomaly, stisnite ∞ alebo §.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

PROGRAMOVANIE SKLADIEB

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 50 skladieb
v πubovoπnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je
mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.
1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte
gombíkom ∞ lebo § niektorú skladbu.
2 Stisnutím gombíka
PROGRAM/SHOOT/SELECT ju ulo|te do
pamäti.
➜ prog a zobrazen¥ je poèet ulo|en¥ch
stôp
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie
skladby a ukladajte ich do pamäti.
4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu
zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis prog a reprodukcia sa
zapojí.
• Ak si |eláte skontrolova† zostaven¥ program,
podr|te gombík PROGRAM/SHOOT/SELECT
stisnut¥ zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa budú postupne zobrazova† poradové èísla skladieb v
programe.

¤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!.
• Ak si |eláte zapoji† funkciu ESP,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do pozície ESP.
➜ Zobrazí sa nápis
.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu ESP, nastavte spínaè do pozície OFF.
➜ Nápis
zmizne.

Poznámky:
– Ak sa pokúsite naprogramova† viac ako 50 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FULL.

Krátky zvukov¥ signál vydáva prístroj pri
stisnutí gombíkov alebo ak sú napájacie
èlánky vyèerpané.
• Stisnutím DBB na 2 sekundy je mo|né
zvukov¥ signál zapoji†, prípadne vypnú†:
➜ Beep On sa zobrazí: Zvukov¥
signál je zapojen¥.
➜ Beep Off sa zobrazí: Zvukov¥
signál je vypnut¥.

Zotrenie programu
• Program je mo|né vymaza† tak, |e mimo reprodukciu stisnete gombík 9.
➜ Na chvíπu sa zobrazí nápis Program Clear, nápis prog zmizne a
program bude zotren¥.
Poznámky:
– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia, lebo otvoríte
priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

Nie je zvuk, nezaèína reprodukcia
– Vlo|te správne napájacie èlánky.
– Vymeòte napájacie èlánky.
– Dobre zasuòte sie†ov¥ adaptér.
Nápis Hold a/alebo stisnutie gombíkov
– Vypnite HOLD.
– Na niekoπko minút vytiahnite zástrèku zo zásuvky, resp. vyberte
napájacie èlánky.
Nie je zvuk alebo zlá kvalita zvuku
– Stisnite 2; a pokraèujte v reprodukcii.
– Nastavte silu zvuku.
– Skontrolujte a oèistite prípoje.
– Nepou|ívajte prístroj v blízkosti zapnutého mobilného telefónu a v
silnom magnetickom poli.

ZVUKOV¥ SIGNÁL

RESUME LEBO HOLD

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj,
preto|e t¥m 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
nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na
distribútora alebo na servis.

Nápis pls insert CD or No audio file
– Vlo|te platòu etiketou smerom hore.
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Poèkajte, k¥m sa zahmlená optika vyjasní.
– Presvedète sa, èi je v prístroji audio platòa alebo MP3-CD.

HUDBA A HRY

(iba pre skladby MP3)

Poznámka:
– Jednotlivé ochranné znaèky tvoria vlastníctvo príslu∂n¥ch majiteπov.

Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD

Voπba skladby poèas reprodukcie
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát
a postúpite na zaèiatok práve reprodukovanej,
predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.
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Poznámka:
– Po stisnutí 2; zaène reprodukcia skladby typu MP3 iba a| po uplynutí

krátkeho èasu.

SIETOV‡ ADAPTÉR
(dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né zakúpi†)

VOπBA A HπADANIE NA AUDIO CD

REPRODUKCIA PLATNE

HUDOBNÉ SÚBORY MP3

2

A KIJELZÕN LÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
(csak MP3 mısorszámok esetén)
Lejátszás közben a DISPLAY gombot ismételten
megnyomva a következõ információk jeleníthetõk
meg a kijelzõn:
– Filename: a mısorszámot tartalmazó fájl
neve,
– Album: az albumot tartalmazó mappa neve,
– Artist: a mıvész neve (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– Title: a mısorszám címe (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– a mısorszám típusa és a lejátszása során eltelt
idõ.
A kijelzõn átgördül kétszer a kiválasztott információ. Az album neve és a
mısorszám sorszáma látszik a kijelzõn.

Megjegyzés:
– Az ID3 tag az MP3 fájl része, mely a mısorszámra vonatkozó különféle információkat
tartalmaz, mint például a mısorszám címe vagy a mıvész neve. Mielõtt elkészítené MP3-CDjét, az MP3 formátumot kódoló szoftverrel állítsa elõ az ID3 tag információkat.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
Hangerõbeállítás
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME +/– .
DBB
Basszuskiemelés
1

2

Nyomja meg a DBB gombot egyszer vagy többször a
kívánt basszuskiemelés szintjének kiválasztásához:
➜
közepes basszuskiemelés bekapcsolása.
➜
erõs basszuskiemelés bekapcsolása.
A DBB gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki a
basszuskiemelést.
➜
vagy
jelzés nem látszik tovább
a kijelzõn.

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, budete ma†
mo|nos† zvoli† niektorú z nasledujúcich
„funkcií“. Oznaèenie zvolenej funkcie sa
zobrazí na displeji.
– shuffle all: V∂etky skladby z platne
budú jedenkrát zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat all: V∂etky skladby z platne budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat: Prístroj bude opakovane reprodukova† aktuálnu skladbu.
– repeat all: Prístroj bude opakovane reprodukova† celú platòu.
– shuffle album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat album (iba pre MP3-CD):
Prístroj bude opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
2 Reprodukcia zvolen¥m spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
• Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie
∂peciálneho spôsobu reprodukcie.

Ulo|enie práve reprodukovanej pozície do pamäti – RESUME
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.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do
pozície RESUME.
➜ Zobrazí sa nápis resume.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite
gombík 9.
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokraèova† od
bodu, kde bola predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície
OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

Mô|ete hra† hry a zároveò poèúva† hudbu. Vyberte si z 5 hier: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER a MUNCHER.
Spustenie hry
1 Ak je to potrebné, pomocou 2; zapnite prístro.
2 Stlaète GAME.
➜ Displej zobrazuje hlavné menu hier.
Aktuálna hra je zv¥raznená.
3 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname hier.
4 V¥ber hry potvrdíte zatlaèením PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname podmenu hier.
➜ Displej zobrazuje Start, Level, Speed,
Top Score.
6 Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT, potvrdíte
a zaènete hru.

Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3

Ovládanie hry
Pohybujte sa pomocou tlaèidiel na prístroji:

Select songs nápis a oznaèenie bliká
– Na platni v prístroji nie je obπúbená skladba.
– Zaraìte niektorú skladbu medzi obπúbené.

Zablokovanie funkcií v∂etk¥ch gombíkov – HOLD
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né
zablokova†. V tomto prípade |iadne z gombíkov
nereaguje na stisnutie.
• HOLD zapojíte tak, |e posuniete posuvku
do polohy HOLD.
➜ Nápis resume svieti a nápis Hold sa
zobrazí. Funkcie v∂etk¥ch gombíkov budú zablokované. Po
stisnutí ktoréhokoπvek gombíka nápis Hold sa zobrazí.
• Ak si |eláte vypnú† HOLD, nastavte posuvku do pozície OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

• Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT , vystrelíte / potvrdíte úkon.
Ukonèenie hry
Ukonèi† hru mô|ete nasledovne:
• Stlaète GAME raz alebo viackrát, a| k¥m sa displej nevráti k zobrazeniu
re|imu hudby.
• Stlaète 9.

hore 3

vπavo ∞

dole 4

vpravo §

Poznámka:

–

Toto zariadenie automaticky vypne pípnutie, ak zvolíte re|im hry poèas
prehrávania hudby. Signál pípnutia sa automaticky vráti, keï GAME skonèíte.
Viac informácii o signále pípnutia, mô|ete nájs† v kapitole. ZVUKOV¥
SIGNÁL.

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

ESP / ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
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!
• Ha be akarja kapcsolni a ESP funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát ESP állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a
felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a ESP funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.
➜ A
felirat nem látszik tovább.

Megjegyzés:
– Ha lassan kíván az egyik mısorszámról a másikra ugrani, akkor a ∞ vagy §. gombot nyomja
meg.

A programban 50 szám tárolható. Egy szám
többször is tárolható a programban.
1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve §
gombbal olyankor, amikor a lejátszás
szünetel.
2 A PROGRAM/SHOOT/SELECT gomb
megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ prog és megjelenik a tárolt számok
száma
3 Az ismertetett módon válasszon ki és
programozzon be további számokat.
4 A 2; gomb megnyomásával kezdje el a
kiválasztott számok lejátszását.
➜ Megjelenik a prog felirat és elkezdõdik a
lejátszás.
• Ha meg akarja nézni az összeállított
programot, tartsa lenyomva a
PROGRAM/SHOOT/SELECT gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a programban szereplõ
mûsorszámok sorszáma.
Megjegyzés:
– Ha több, mint 50 számot próbál beprogramozni, a FULL felirat
jelenik mega kijelzõn.
A program törlése
• A programot úgy törölheti, hogy amikor nincs lejátszás, megnyomja
a 9 gombot.
➜ Rövid idõre megjelenik a Program Clear felirat, a prog felirat
eltûnik és a program törlése megtörtént.
Megjegyzés:
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

RESUME ÉS HOLD

KIVÁLASZTÁS ÉS KERESÉS AZ AUDIO CD
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére
ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dallamrészt 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.
Megjegyzés:
– repeat, shuffle, shuffle all módban közben csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Kiválasztás MP3-CD-ken
• A 4 vagy 3 gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi vagy egy késõbbi album elsõ
mısorszámára ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
1 A 4 vagy 3 gombot lenyomva tartva lehet gyorsan egy korábbi vagy egy
késõbbi MP3 típusú mısorszámra ugrani.
➜ Elkezdõdik a mısorszámok átugrása, majd 2 másodperc múlva felgyorsul.
2 Ha megtalálta a keresett mısorszámot, engedje el a gombot.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.

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 megnyomva kiválaszthatja a
következõ „módok” valamelyikét. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
– shuffle all: A készülék lejátssza
egyszer a lemez minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat all: A készülék lejátssza ismételten a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
– repeat: A készülék lejátssza ismételten az aktuális
mısorszámot.
– repeat all: A készülék lejátssza ismételten az egész lemezt.
– shuffle album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza egyszer az aktuális album minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat album (csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album minden számát véletlen
sorrendben.
– repeat album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza ismételten az aktuális album minden
számát.
2 A kiválasztott módban történõ lejátszás 2 másodperc elteltével
kezdõdik.
• 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.

Annak a pozíciónak a tárolása, ahol a lejátszás tart – RESUME
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás
tart. Amikor újra elindítja a lejátszást, onnan
fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME
funkciót, lejátszás közben állítsa a
csúszkát RESUME állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume
felirat.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást,
nyomja meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a 2; gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume felirat és a lejátszás onnan
folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább.
Az összes gomb funkciójának letiltása –
HOLD
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a
funkcióját. Ekkor az összes gomb megnyomása
hatástalan.
• A HOLD funkció bekapcsolásához állítsa a
csúszkát HOLD állásba.
➜ A kijelzõn a resume felirat és a Hold üzenet látszik. Az összes
gomb funkciója le van tiltva. Bármely gomb megnyomásakor a
kijelzõn megjelenik a Hold üzenet.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább a kijelzõn.

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.
Platòa preskakuje skladby
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Presvedète sa, èi nie je zvolen¥ niektor¥ zo spôsobov reprodukcie
repeat, repeat album, shuffle alebo.
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.

Hudba sa preru∂í a zobrazí sa nápis Oops
– Zapojte ESP.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je napätie, nezaèína reprodukcia
– Oèistite kontakty zásuvky zapaπovaèa cigariet.
– Zapnite zapaπovanie.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je zvuk alebo
– Vlo|te správne kazetov¥ adaptér.
– Obrá†te smer automatického vracania kazety na magnetofóne.
– Poèkajte, k¥m prístroj preberie teplotu okolia.

HIBAKERESÉS

HANGJELZÉS
A készülék rövid hangjelzést ad a gombok
megnyomásakor, és olyankor, amikor
kimerültek az elemek.
• A DBB gombot 2 másodpercig
lenyomva tartva lehet a hangjelzést beés kikapcsolni:
➜ Beep On látszik a kijelzõn: A
hangjelzés be van kapcsolva.
➜ Beep Off látszik a kijelzõn: A
hangjelzés ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja
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.
Nincs hang, nem kezdõdik el a lejátszás
– Helyezze be jól az elemeket.
– Cserélje ki az elemeket.
– Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert.
Hold felirat és/vagy a gombok megnyomása hatástalan
– Kapcsolja ki a HOLD funkciót.
– Néhány percre húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve vegye ki az
elemeket.
Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– A 2; gombot megnyomva folytassa a lejátszást.
– Állítsa be a hangerõt.
– Ellenõrizze és tisztítsa meg a csatlakozókat.
– Ne használja a készüléket bekapcsolt mobiltelefon közelében és erõs
mágneses térben.
pls insert CD or No audio file felirat
– A felirattal felfelé tegyen be egy lemezt.
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Várjon, amíg a bepárásodott lencse kitisztul.
– Ellenõrizze, hogy audio lemez vagy MP3-CD van-e a készülékben.

ZENE ÉS JÁTÉK
Zenehallgatás közben játszhatunk is. 5 játék közül választhatunk: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER és MUNCHER.
A játék indításához
1 Szükség esetén nyomjuk le a készüléken lévõ
2; k apcsolót.
2 Nyomjuk le a GAME. gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a játékok fõmenüje. A
kiválasztott játék ki van emelve.
3 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok listáján a játékok
4 A játék kiválasztáshoz nyomjuk le: PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok almenüben.
➜ A kijelzõn megjelenik: Start, Level,
Speed, Top Score.
6 A megerõsítéshez és a játék megkezdéséhez
nyomjuk le: PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
A játék vezérlésének módja
A készüléken lévõ gombokkal navigálhatunk:

felfelé 3

•

balra ∞

lefelé 4

jobbra §

Nyomjuk le a PROGRAM/ SHOOT/ SELECT gombot a lövéshez / egy
tevékenység megerõsítéséhez
A játék vége
A játék funkcióból való kilépéshez:
• nyomjuk le GAME egyszer vagy többször, amíg a kijelzõ vissza nem tér a
zenei üzemmód kijelzésre.
• nyomjuk le 9.
Megjegyzés :
– A készülék automatikusan kikapcsolja a sípjelzést, ha zene lejátszása közben
kiválasztjuk a játék üzemmódot. A sípjelzés automatikusan visszatér, amikor
kilépünk a GAME. üzemmódból. A sípjelekkel kapcsolatos további részletek a
HANGJELZÉS fejezetben olvashatók.

Nem lehet zenefájlokat lejátszani
– Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3
Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
– Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem többe 350-nél.
– Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.
A lemez átugrik számokat
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Ellenõrizze, hogy nincs-e kiválasztva a repeat, repeat album, shuffle
vagy lejátszási mód valamelyike.
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-ROMot.
Select songs felirat és a jelzés villog
– A készülékben lévõ lemezen nincs kedvenc mısorszám. Jelölje ki
valamelyik mısorszámot kedvencnek.
A zene megszakad és Oops felirat
– Kapcsolja be az ESP funkciót.
Autós használat: Nincs feszültség, nem kezdõdik el a lejátszás
– Tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját.
– Kapcsolja be a gyújtást.
Autós használat: Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– Helyezze be megfelelõen az adapterkazettát.
– Fordítsa meg az automatikus fordítás irányát a magnetofonon.
– Várjon, amíg a készülék felveszi a környezet hõmérsékletét.
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R‡CHLY PREH∏AD

GYORS ÁTTEKINTÉS

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok è. 1)
1 OPEN 2 . . . . . . otvorenie priestoru pre CD
2 9. . . . . . . . . . . . ukonèenie reprodukcie a vypnutie prístroja
3 2;. . . . . . . . . . . zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie alebo
preru∂enie reprodukcie
4 PROGRAM/ . . . Re|im HUDBA: naprogramovanie skladieb a prehπad
SHOOT/
programu
SELECT
Re|im HRY: potvrdzuje v¥ber hry, nastavenie, atï
/ streli† a skórova†
5 MODE. . . . . . . . voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad
shuffle alebo repeat
6 DISPLAY. . . . . . zobrazenie informácií o skladbe alebo albume
na displeji
7 GAME. . . . . . . . vyberie re|im hry zap/ vyp
8 3. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba nasledujúceho albumu
alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun hore
9 ∞ . . . . . . . . . . . postup smerom dozadu alebo hπadanie dozadu
Re|im HRY: posun vπavo
0 § . . . . . . . . . . . postup dopredu alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun vpravo
! 4. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba predchádzajúceho
albumu alebo hπadanie dozadu
. . . . . . . . . . . . . Re|im HRY: posun dole
@ DBB
nastavenie zv¥razòovania basov¥ch a vysok¥ch
tónov
# VOL + / - . . . . . . nastavenie sily zvuku

$ LINE OUT/p . . v¥stup vedenia s prípojom 3,5 mm, na ktor¥ je
mo|né napoji†
– slúchadlá
– diaπkov¥ ovládaè
– tento prístroj k audio vstupu
Vá∂ho stereofónneho prístroja
% 4.5V DC. . . . . . . prípoj externého napájania
^ priestor pre napájacie èlánky
& v¥robn¥ ∂títok
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection zabezpeèuje
priebe|nú reprodukciu aj v prípade miernych
nárazov
( OFF• . . . . . . . . . OFF vypnutie RESUME a HOLD
RESUME•
RESUME ulo|enie tej polohy do pamäti,
HOLD
v ktorej bola reprodukcia preru∂ená
HOLD zablokovanie v∂etk¥ch funkèn¥ch
gombíkov
Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:

1 x slúchadlá, HE570
2 x akumulátorová batéria, AY3363
1 x diaπkov¥ ovládaè, AY3778
1 x pripojovací adaptér slúchadiel (iba pre niektoré typy)
1 x AC/ DC adaptér, AY3160 (dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né
zakúpi†)
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky,
resp. vykonávať operácie inīm spôsobom ako je
uvedené v tomto návode, vystavíte sa riziku ožiarenia
škodlivými lúčmi, alebo môže dôjsť k inému
nebezpečnému prípadu.

NAPÁJACIE ÈLÁNKY
(dodávané s prístrojom lebo ich je mo|né zakúpi†)
Pre tento prístroj pou|ívajte nasledujúce typy
monoèlánkov:
• alkalické monoèlánky AAA (LR03, UM4) lebo
AA (LR6, UM3) pokiaπ mo|no Philips.
Poznámka:
AAA (LR03, UM4)
– Neodporúèame pou|íva† súèasne staré a
nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky
rôzneho typu. Ak sú napájacie èlánky
vyèerpané alebo ak nebudete prístroj dlh∂í
èas pou|íva†, vyberte ich z prístroja.
Vkladanie batérií AAA (LR03, UM4) alebo
AY3363
AA (LR6, UM3)
1 Otvorte a vyberte kryt pre batérie typu AAA.
2 Vlo|te batérie AAA na zadnú stranu krytu, tak
ako je ukázané na obrázku.
3 Vraťte kryt s nain∂talovan¥mi batériami AAA späť do prístroja.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Ak chcete zdvojnásobiť dobu prehrávania, vlo|te batérie typu AA do
priestoru pre batérie a pou|ite tie| kryt pre batérie typu AA.
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2 ∂tandardné alebo
alkalické monoèlánky).
Oznaèenie, |e monoèlánky sú vyèerpané
• Vymeòte napájacie èlánky alebo zasuòte sie†ov¥ adaptér, ak bliká
oznaèenie A a displejom prebehne nápis Replace
batteries.
Vyberte napájacie èlánky, ak sú vyèerpané alebo ak nebudete dlh∂í èas
prístroj pou|íva†.
Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte
iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

DIAπKOV¥ OVLÁDAÈ
(nie je u v∂etk¥ch typov)
Pou|ite diaπkové ovládanie AY3778 s vedením.
Gombíky na diaπkovom ovládaní majú rovnaké
funkcie ako príslu∂né gombíky na prijímaèi.
1 Stisnite dvakrít gombík 9 a prijímaè sa
vypne.
2 Pevne zapojte diaπkov¥ ovládaè do zásuvky
LINE OUT/p na prijímaèi.
3 Nastavte hlasitos† gombíkom na CD prehrávaèi a na diaπkovom ovládaní.
SLÚCHADLÁ
• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky LINE OUT/p.
Poznámka:
– cez v¥stup LINE OUT/p je mo|né prístroj
pripoji† i k systému hifi . a silu a charakter
zvuku nastavujte na prehrávaèa CD
regulátormi systému hifi.
DÔLE\ITÉ!
Bezpeèné poèúvanie programu: poãúvajte pri miernej hlasitosti.
pou|ívanie slúchadiel pri veπkej hlasitosti mô|e po‰kodi† vá‰ sluch.
Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keì riadite vozidlo alebo
bicykel, lebo mô|ete spôsobi† nehodu.

MP3 (MPEG 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. Pomocou MP3 je mo|né napríklad
na jedinú CD-ROM urobi† 10 hodinov¥ hudobn¥ záznam v takmer rovnakej kvalite
ako na 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.
Ako organizova† hudobné súbory
Manipulácia s veπk¥m mno|stvom hudobn¥ch súborov na CD-ROM-u si uπahèíte,
ak ich usporiadate do rozraïovaèov („albumov“).
Skladby z albumu budú reprodukované v abecednom poriadku. Ak si |eláte
reprodukciu v inom poriadku, oznaète názvy súborov zaèiatoèn¥mi èíslicami.
Napríklad:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Prístroj zoradí albumy v abecednom poriadku. Ak sú v albume ïal∂ie albumy, budú
reprodukované a| po reprodukcii toho albumu, do ktorého sú zaradené. Tie albumy,
ktoré neobsahujú súbor MP3, systém preskoèí.
Tie súbory MP3, ktoré nezaradíte do |iadneho albumu, sa dostanú do albumu s
názvom Various, s poradím 01. Reprodukcia sa zaène t¥mto albumom.
Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného
disku na CD-ROM. Pou|ite buï formát ISO 9660 alebo formát UDF. Existujú aj také
programy nahrávania CD, ako napr. „DirectCD“, ktoré podporujú formát UDF.
Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

Pomocou tohto prístroja je mo|né reprodukova†
nasledujúce typy platní:
– v∂etky audio CD s programom
– v∂etky finalizované audio CDR a CDRW
– MP3-CD (CD-ROM so súbormi MP3)
1 Posunutím posuvky OPEN2 otvorte priestor
pre CD.
2 Vlo|te platòu etiketou smerom hore tak, |e
opatrne pritisnete stred platne, aby dobre
priπahla. Stiskom smerom dolu priestor zatvorte.
3 Stisnutím 2; zapojte reprodukciu.
➜ Nápis Reading CD sa zobrazí.
Reprodukcia sa zapojí. Sa zobrazí typ
skladby (CD alebo MP3), poradové èíslo
práve reprodukovanej skladby a doba od
zaèiatku reprodukcie.
V prípade skladby typu MP3 sa na displeji
zobrazí aj poradové èíslo albumu a dvakrát prebehne aj názov súboru.
• Stisnite 2;, ak si |eláte preru∂i† reprodukciu.
➜ Údaj o èase, v ktorom bola reprodukcia preru∂ená, bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite znovu 2;.
4 Stisnite 9, ak si |eláte ukonèi† reprodukciu.
➜ Sa zobrazí celkov¥ poèet skladieb na platni, typy skladieb (CD, MP3),
poèet albumov na MP3-CD a celková doba reprodukcie (iba pre audio
platòu).
5 Platòu vyberte tak, |e ju uchopíte za okraje,
cez otvor uprostred opatrne stisnete dr|iak a platòu pritom dvíhate smerom
hore.

Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY3160 (4,5 V/400 mA
jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól). Pou|itie iného v¥robku mô|e
spôsobi† po∂kodenie prístroja.
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete
odpovedá údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho
odpojte.
OCHRANA |IVOTNÉHO PROSTREDIA
• 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.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva
vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

PRÍPOJE PRE POU|ITIE V AUTOMOBILE
(dodávané s prístrojom lebo je ich mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte iba konvertor napätia typu AY3545 lebo
AY3548 (4,5 V striedav¥ prúd, kladn¥ pól na strednom
v¥vode) a kazetov¥ adaptér typu AY 3501. Ktor¥koπvek
in¥ v¥robok mô|e prístroj po∂kodi†.
1 Prehrávaè CD umiestnite navodorovnej, stabilnej
ploche bez vibrácií. Presvedète sa, èi je bezpeène
umiestnen¥ a neru∂í ani vodièa, ani spolujazdca.
2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia
zapojte na vstup 4.5V DC prehrávaèe CD (iba pre
12 V automobilov¥ akumulátor so záporn¥m
uzemnením.)
3 Konvertor napätia vsuòte do prípoja zapaπovaèe. Ak je to potrebné, vyèistite
prípoj zapaπovaèe, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zoslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p prehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrne do kazetového priestoru autorádia.
6 Skontrolujte, èi Vám vodiè nebude poèas jazdy preká|a†.
7 V prípade potreby zní|te hlasitos† na prístroji a regulátorom sily zvuku
autorádia nastavte |iadanú hlasitos†.
• Ak prehrávaè CD nepou|ívate, v|dy vytiahnite konvertor napätia z
prípoja zapaπovaèa.
Poznámky:
– Vyh¥bajte sa extrémnym tepeln¥m vplyvom, ktoré mô|e spôsobi† vykurovanie
v automobile lebo priame slneèné |iarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).
– Ak je na Va∂om autorádiu vstup LINE IN, odporúèame ho pripoji† cez tento prípoj
namiesto cez kazetov¥ adaptér. Zasuòte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN
a na v¥stup LINE OUT/p prehrávaèa CD.

Podporné formáty
Tento prístroj ovláda nasledujúce formáty:
– Disk formát: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– R¥chlos† prenosu dát pre MP3 je 32–320 kbps, alebo premenlivá
r¥chlos† prenosu dát
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 64 znakmi)

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

• 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†.
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KEZELÕGOMBOK

KEZELÕGOMBOK, (lásd a 1 ábr)
1 OPEN 2 . . . . . . a CD-tartó kinyitása
2 9. . . . . . . . . . . . a lejátszás befejezése és a készülék
kikapcsolása
3 2;. . . . . . . . . . . a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása
és a lejátszás szüneteltetése
4 PROGRAM/ . . . ZENE üzemmód: mûsorszámok beprogramozása és a
SHOOT/
program megtekintése
SELECT
JÁTÉK üzemmód: megerösíti a játék, beállítás
stb. kiválasztását / kapura lö
5 MODE. . . . . . . . a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE
vagy REPEAT kiválasztása
6 DISPLAY . . . . . a mûsorszámra és az albumra vonatkozó
információk megjelenítése a kijelzön
7 GAME. . . . . . . . ki / be kapcsolja a játék üzemmódot
8 3. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: a következö album
kiválasztása, vagy keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás felfelé
9 ∞ . . . . . . . . . . . ugrás visszafelé és keresés visszafelé
JÁTÉK üzemmód: mozgatás balra
0 § . . . . . . . . . . . ugrás elöre és keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás jobbra
! 4. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: az elözö album kiválasztása,
vagy keresés visszafelé
. . . . . . . . . . . . . JÁTÉK üzemmód: mozgatás lefelé
@ DBB
a mély és magas hangok kiemelésének
beállítása
# VOL + / - . . . . . . a hangerö beállítása

$ LINE OUT/p . . 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott vonalszintû
kimenet, melyhez csatlakoztatható
– a fejhallgató
– a távirányító
– ez a készülék az Ön sztereo készüléke audio
bemenetéhez
% 4.5V DC. . . . . . . külsö tápfeszültség csatlakoztatásához
^ elemtartó
& adattábla
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection folyamatos lejátszást
biztosít enyhébb ütés esetén is
( OFF• . . . . . . . . . OFF állásban a RESUME és HOLD funkció
kikapcsolása
RESUME•
RESUME állásban annak a pozíciónak a
tárolása, ahol a lejátszás abbamaradt
HOLD
HOLD állásban az összes gomb funkciójának
letiltása
A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató HE570
2 x újratölthetõ akkumulátor, AY3363
1 x távirányító, AY3778
1 x fejhallgató csatlakozóadapter (nem minden típusnál)
1 x AC/ DC adapter, AY3160 (a készülékkel szállított vagy
megvásárolható)
FIGYELEM
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelögombokat, illetve hajtja végre a
műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

ELEMEK
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Ennél a készüléknél a következõk valamelyikét
használhatja:
• tartós elemeket AAA (LR03, UM4) vagy AA (LR6,
UM3) lehetõleg Philips.
Megjegyzés:
– Nem tanácsos öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket
vegyesen használni. Vegye ki az elemeket, ha kimerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a
készüléket.

AAA (LR03, UM4)

TÁVIRÁNYÍTÓ
(nem minden típusnál)
Használja az AY3778 számú vezetékes
távirányítót. A távirányítón és a készüléken
lév‘ ugyanazon jelzési gombok, egyforma
funkciót töltenek be.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja
meg kétszer a 9 gombot.
2 Eróteljesen nyomja be a távirányító
vezetékét a készülék LINE OUT/p
kimenetébe.
3 Állítsa be a hangerót a CD-lejátszón illetve a távirányítón lévó
gombbal.

AAA (LR03, UM4) vagy AY3363 elemek behelyezése
1 Nyissuk ki az AAA elemek ajtaját.
AA (LR6, UM3)
2 Helyezzük be az AAA elemeket az ajtó hátoldalán
jelzettel szerint.
3 Tegyük vissza az AAA ajtót a benne lévõ elemekkel a készülékbe.

• Csatlakoztassa a készülékkel szállított
fejhallgatót LINE OUT/p a csatlakozóba.

AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
A lejátszási idõ megkettõzéséhez helyezzük az AA elemeket az elemtartóba, és
használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be vagy 2 darab hagyományos vagy tartós
elemet.

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

Az elemek lemerülésének jelzése
• Ha a kijelzõn a A jelzés villog és átgördül a Replace batteries üzenet,
akkor azonnal cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.

FONTOS!
Hallásvédelem: mérsékelt hangerõ. a fejhallgató nagy hangerõ esetén
károsíthatja a hallást.
Közlekedésbiztonság: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy
kerékpározás közben, mert ez balesetet okozhatunk.

FEJHALLGATÓ

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelõ
hulladékgyûjtõbe kell azokat helyezni.

HÁLÓZATI ADAPTER
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3160 típusú (4,5 V/400 mA egyenáram, a
középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
értéke megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC bemenetébe és a fali
dugaljba.
Megjegyzés: Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
• 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).
• 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.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elõírásainak.

CSATLAKOZTATÁS A GÉPKOCSIBAN
(a vezeték a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3545 vagy AY3548 típusú feszültségátalakító (4,5 V, egyenáram, pozitív pólus a középsõ
kivezetésen) és az AY3501 típusú adapterkazetta
használható. Minden más termék károsíthatja a
készüléket.
1 Helyezze a CD-lejátszót vízszintes,
rezgésmentes és szilárd felületre. Ellenõrizze,
hogy biztonságban legyen és ne zavarja sem a
vezetõt sem az utasokat.
2 Csatlakoztassa a feszültségátalakító egyenáramú csatlakozóját a CDlejátszó 4.5V DC bemenetébe (csak 12 V-os, negatív földelésû
gépkocsi-akkumulátor esetén).
3 Helyezze a feszültségátalakítót a szivargyújtó csatlakozójába. Ha szükséges,
tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját, hogy jó legyen az elektromos
érintkezés.
4 TVegye le a hangerõt és csatlakoztassa az adapterkazetta csatlakozóját a
CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetére.
5 Helyezze be óvatosan az adapterkazettát az autórádió kazettatartójába.
6 Ellenõrizze, hogy a vezeték nem fogja-e zavarni vezetés közben.
7 Csökkentse a hangerõt a készüléken, ha szükséges állítsa és az autórádió
szabályzóival állítsa be a hangerõt és a hangszínt.
• Mindig vegye ki a feszültségátalakítót a szivargyújtó
csatlakozójából, ha nem használja a CD-lejátszót.
Megjegyzések:
– Kerülje a túlzott hõhatást, amit a gépkocsi fûtése vagy a közvetlen napsütés (pl.
nyáron a parkoló autóban) okozhat.
– Ha az autórádióján van LINE IN bemenet, akkor célszerûbb ezen keresztül
csatlakoztatni az adapterkazetta helyett. Egyszerûen csatlakoztassa a csatlakozókábelt
ehhez a LINE IN bemenethez és a CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetéhez.

Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát DISPLAY,
zvolíte t¥m zobrazenie nasledujúcich informácií:
– Filename: názov súboru, ktor¥ obsahuje skladbu,
– Album: názov rozraìovaèa obsahujúceho album,
– Artist: meno interpreta (ak je taká informácia
ID3 tag),
– Title: názov skladby (ak je taká informácia ID3
tag),
– typ skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.
Zvolená informácia prebehne displejom dvakrát. Na
displeji sa zobrazí názov albumu a poradové èíslo
skladby.

Poznámka:
– ID3 tag je súèas†ou súboru MP3 a obsahuje rôzne informácie o skladbe, ako napríklad názov skladby
alebo meno interpreta. Pred zhotovením MP3-CD zostavte pomocou software na kódovanie formátu
MP3 informácie ID3 tag.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie hlasitosti
•

Nastavte hlasitos† gombíkom VOLUME +/– .

DBB
Zv¥raznení basov¥ch tónov
1
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Magyar

Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát DBB a zvoπte
|iadanú úroveò zv¥raznenia basov¥ch tónov:
➜
zapojenie stredného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
➜
zapojenie silného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
Nov¥m stisnutím DBB vypnite funkciu zv¥raznenia basov¥ch tónov.
➜
alebo
zmizne.

MP3 ZENEFÁJLOK

LEMEZ LEJÁTSZÁSA

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. Az MP3 segítségével például 10 órányi, a CD-hez hasonló
minõségû zenei anyag tárolható egyetlen CD-ROM-on.
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 szervezhetõk a zenefájlok
A CD-ROM-on lévõ nagyszámú zenefájl kezelését megkönnyítendõ
lehetõsége van arra, hogy mappákba („albumokba”) rendezze azokat.
Az albumban lévõ mûsorszámokat ABC-sorrendben játssza le a készülék. Ha
más sorrendet szeretne, kezdje a fájlnevet számokkal.
Például:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
A készülék ABC-sorrendbe rendezi az albumokat. Ha további albumok
vannak egy albumban, akkor ezeket annak az albumnak a lejátszása után
játssza le a készülék, amelyben vannak. Azokat az albumokat, melyekben
nincs MP3 fájl, átugorja a rendszer.
Azok az MP3 fájlok, melyeket nem tett egy albumba sem, a Various
nevû, 01 sorszámú albumba kerülnek. A lejátszás ezzel az albummal
kezdõdik.
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. Vagy az ISO 9660, vagy az UDF formátumot
használja. Vannak olyan CD-író programok, mint pl. a „DirectCD”, melyek az
UDF formátumot támogatják.
Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen.

Ezzel a készülékkel a következõ típusú lemezek
játszhatók le:
– minden mısoros audio CD
– minden véglegesített audio CDR és CDRW
– MP3-CD (MP3 fájlokat tartalmazó CD-ROM)
1 Az OPEN2 csúszkát eltolva nyissa ki a CDtartót.
2 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott
oldalával felfelé úgy, hogy óvatosan nyomja
a lemez közepét, hogy a helyére
illeszkedjen. Lefelé nyomva zárja be a
tartót.
3 A 2; gombot megnyomva indítsa el a
lejátszást.
➜ A kijelzõn a Reading CD üzenet
látszik. Elkezdõdik a lejátszás. A
mısorszám típusa (CD vagy MP3), az
aktuális mısorszám sorszáma és a
lejátszása során eltelt idõ látszik a kijelzõn. MP3 típusú mısorszám
esetén az album sorszáma is látszik a kijelzõn, és a fájl neve is
átgördül kétszer.
• A 2; gomb megnyomásával szakíthatja meg a lejátszást.
➜ Az az idõpont, amikor a lejátszás meg lett szakítva, villog.
• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a 2; gombot.
4 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a 9 gombot.
➜ A kijelzõn látszik, hogy összesen hány mısorszám van a lemezen, a
mısorszámok típusa (CD, MP3), az MP3-CD-n lévõ albumok száma és
a teljes lejátszási idõ (csak audio lemez esetén).
5 Vegye ki a lemezt úgy, hogy megfogja a szélénél, óvatosan nyomja a
közepén levõ lyukon keresztül a tartót, miközben emeli felfelé a lemezt.

Támogatott formátumok
Ez a készülék a következõ formátumokat támogatja:
– Lemezformátum: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– Az adatátviteli sebesség MP3 esetén 32–320 kbps és változó adatátviteli
sebesség
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 64 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)

Megjegyzések:
– MP3 típusú mısorszám esetén a 2; gomb megnyomása után kis idõ elteltével
kezdõdik csak a lejátszás.
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Megjegyzés:
– Az egyes védjegyek a megfelelõ tulajdonosok tulajdonát képezik.

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.

Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1

2

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.
Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.

Poznámka:
– V re|ime repeat, shuffle, shuffle all je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Voπba na MP3-CD
Voπba albumu poèas reprodukcie
•

Stisnite 4 alebo 3 krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok prvej
skladby práve reprodukovaného, predchádzajúceho alebo nasledujúceho albumu.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

Voπba skladby poèas reprodukcie
1

Ak podr|íte 4 alebo 3 stisnut¥, budete môc† r¥chlo postúpi† na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu typu MP3.
➜ Zapojí sa preskakovanie skladieb, po 2 sekundách
sa preskakovanie
zr¥chli.
Keì nájdete hπadanú skladbu, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

Poznámka:
– Ak si |eláte postúpi† z jednej skladby na druhú pomaly, stisnite ∞ alebo §.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

PROGRAMOVANIE SKLADIEB

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 50 skladieb
v πubovoπnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je
mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.
1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte
gombíkom ∞ lebo § niektorú skladbu.
2 Stisnutím gombíka
PROGRAM/SHOOT/SELECT ju ulo|te do
pamäti.
➜ prog a zobrazen¥ je poèet ulo|en¥ch
stôp
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie
skladby a ukladajte ich do pamäti.
4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu
zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis prog a reprodukcia sa
zapojí.
• Ak si |eláte skontrolova† zostaven¥ program,
podr|te gombík PROGRAM/SHOOT/SELECT
stisnut¥ zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa budú postupne zobrazova† poradové èísla skladieb v
programe.

¤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!.
• Ak si |eláte zapoji† funkciu ESP,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do pozície ESP.
➜ Zobrazí sa nápis
.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu ESP, nastavte spínaè do pozície OFF.
➜ Nápis
zmizne.

Poznámky:
– Ak sa pokúsite naprogramova† viac ako 50 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FULL.

Krátky zvukov¥ signál vydáva prístroj pri
stisnutí gombíkov alebo ak sú napájacie
èlánky vyèerpané.
• Stisnutím DBB na 2 sekundy je mo|né
zvukov¥ signál zapoji†, prípadne vypnú†:
➜ Beep On sa zobrazí: Zvukov¥
signál je zapojen¥.
➜ Beep Off sa zobrazí: Zvukov¥
signál je vypnut¥.

Zotrenie programu
• Program je mo|né vymaza† tak, |e mimo reprodukciu stisnete gombík 9.
➜ Na chvíπu sa zobrazí nápis Program Clear, nápis prog zmizne a
program bude zotren¥.
Poznámky:
– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia, lebo otvoríte
priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

Nie je zvuk, nezaèína reprodukcia
– Vlo|te správne napájacie èlánky.
– Vymeòte napájacie èlánky.
– Dobre zasuòte sie†ov¥ adaptér.
Nápis Hold a/alebo stisnutie gombíkov
– Vypnite HOLD.
– Na niekoπko minút vytiahnite zástrèku zo zásuvky, resp. vyberte
napájacie èlánky.
Nie je zvuk alebo zlá kvalita zvuku
– Stisnite 2; a pokraèujte v reprodukcii.
– Nastavte silu zvuku.
– Skontrolujte a oèistite prípoje.
– Nepou|ívajte prístroj v blízkosti zapnutého mobilného telefónu a v
silnom magnetickom poli.

ZVUKOV¥ SIGNÁL

RESUME LEBO HOLD

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj,
preto|e t¥m 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
nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na
distribútora alebo na servis.

Nápis pls insert CD or No audio file
– Vlo|te platòu etiketou smerom hore.
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Poèkajte, k¥m sa zahmlená optika vyjasní.
– Presvedète sa, èi je v prístroji audio platòa alebo MP3-CD.

HUDBA A HRY

(iba pre skladby MP3)

Poznámka:
– Jednotlivé ochranné znaèky tvoria vlastníctvo príslu∂n¥ch majiteπov.

Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD

Voπba skladby poèas reprodukcie
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát
a postúpite na zaèiatok práve reprodukovanej,
predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.
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Poznámka:
– Po stisnutí 2; zaène reprodukcia skladby typu MP3 iba a| po uplynutí

krátkeho èasu.

SIETOV‡ ADAPTÉR
(dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né zakúpi†)

VOπBA A HπADANIE NA AUDIO CD

REPRODUKCIA PLATNE

HUDOBNÉ SÚBORY MP3

2

A KIJELZÕN LÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
(csak MP3 mısorszámok esetén)
Lejátszás közben a DISPLAY gombot ismételten
megnyomva a következõ információk jeleníthetõk
meg a kijelzõn:
– Filename: a mısorszámot tartalmazó fájl
neve,
– Album: az albumot tartalmazó mappa neve,
– Artist: a mıvész neve (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– Title: a mısorszám címe (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– a mısorszám típusa és a lejátszása során eltelt
idõ.
A kijelzõn átgördül kétszer a kiválasztott információ. Az album neve és a
mısorszám sorszáma látszik a kijelzõn.

Megjegyzés:
– Az ID3 tag az MP3 fájl része, mely a mısorszámra vonatkozó különféle információkat
tartalmaz, mint például a mısorszám címe vagy a mıvész neve. Mielõtt elkészítené MP3-CDjét, az MP3 formátumot kódoló szoftverrel állítsa elõ az ID3 tag információkat.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
Hangerõbeállítás
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME +/– .
DBB
Basszuskiemelés
1

2

Nyomja meg a DBB gombot egyszer vagy többször a
kívánt basszuskiemelés szintjének kiválasztásához:
➜
közepes basszuskiemelés bekapcsolása.
➜
erõs basszuskiemelés bekapcsolása.
A DBB gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki a
basszuskiemelést.
➜
vagy
jelzés nem látszik tovább
a kijelzõn.

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, budete ma†
mo|nos† zvoli† niektorú z nasledujúcich
„funkcií“. Oznaèenie zvolenej funkcie sa
zobrazí na displeji.
– shuffle all: V∂etky skladby z platne
budú jedenkrát zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat all: V∂etky skladby z platne budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat: Prístroj bude opakovane reprodukova† aktuálnu skladbu.
– repeat all: Prístroj bude opakovane reprodukova† celú platòu.
– shuffle album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat album (iba pre MP3-CD):
Prístroj bude opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
2 Reprodukcia zvolen¥m spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
• Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie
∂peciálneho spôsobu reprodukcie.

Ulo|enie práve reprodukovanej pozície do pamäti – RESUME
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.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do
pozície RESUME.
➜ Zobrazí sa nápis resume.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite
gombík 9.
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokraèova† od
bodu, kde bola predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície
OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

Mô|ete hra† hry a zároveò poèúva† hudbu. Vyberte si z 5 hier: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER a MUNCHER.
Spustenie hry
1 Ak je to potrebné, pomocou 2; zapnite prístro.
2 Stlaète GAME.
➜ Displej zobrazuje hlavné menu hier.
Aktuálna hra je zv¥raznená.
3 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname hier.
4 V¥ber hry potvrdíte zatlaèením PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname podmenu hier.
➜ Displej zobrazuje Start, Level, Speed,
Top Score.
6 Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT, potvrdíte
a zaènete hru.

Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3

Ovládanie hry
Pohybujte sa pomocou tlaèidiel na prístroji:

Select songs nápis a oznaèenie bliká
– Na platni v prístroji nie je obπúbená skladba.
– Zaraìte niektorú skladbu medzi obπúbené.

Zablokovanie funkcií v∂etk¥ch gombíkov – HOLD
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né
zablokova†. V tomto prípade |iadne z gombíkov
nereaguje na stisnutie.
• HOLD zapojíte tak, |e posuniete posuvku
do polohy HOLD.
➜ Nápis resume svieti a nápis Hold sa
zobrazí. Funkcie v∂etk¥ch gombíkov budú zablokované. Po
stisnutí ktoréhokoπvek gombíka nápis Hold sa zobrazí.
• Ak si |eláte vypnú† HOLD, nastavte posuvku do pozície OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

• Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT , vystrelíte / potvrdíte úkon.
Ukonèenie hry
Ukonèi† hru mô|ete nasledovne:
• Stlaète GAME raz alebo viackrát, a| k¥m sa displej nevráti k zobrazeniu
re|imu hudby.
• Stlaète 9.

hore 3

vπavo ∞

dole 4

vpravo §

Poznámka:

–

Toto zariadenie automaticky vypne pípnutie, ak zvolíte re|im hry poèas
prehrávania hudby. Signál pípnutia sa automaticky vráti, keï GAME skonèíte.
Viac informácii o signále pípnutia, mô|ete nájs† v kapitole. ZVUKOV¥
SIGNÁL.

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

ESP / ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
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!
• Ha be akarja kapcsolni a ESP funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát ESP állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a
felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a ESP funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.
➜ A
felirat nem látszik tovább.

Megjegyzés:
– Ha lassan kíván az egyik mısorszámról a másikra ugrani, akkor a ∞ vagy §. gombot nyomja
meg.

A programban 50 szám tárolható. Egy szám
többször is tárolható a programban.
1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve §
gombbal olyankor, amikor a lejátszás
szünetel.
2 A PROGRAM/SHOOT/SELECT gomb
megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ prog és megjelenik a tárolt számok
száma
3 Az ismertetett módon válasszon ki és
programozzon be további számokat.
4 A 2; gomb megnyomásával kezdje el a
kiválasztott számok lejátszását.
➜ Megjelenik a prog felirat és elkezdõdik a
lejátszás.
• Ha meg akarja nézni az összeállított
programot, tartsa lenyomva a
PROGRAM/SHOOT/SELECT gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a programban szereplõ
mûsorszámok sorszáma.
Megjegyzés:
– Ha több, mint 50 számot próbál beprogramozni, a FULL felirat
jelenik mega kijelzõn.
A program törlése
• A programot úgy törölheti, hogy amikor nincs lejátszás, megnyomja
a 9 gombot.
➜ Rövid idõre megjelenik a Program Clear felirat, a prog felirat
eltûnik és a program törlése megtörtént.
Megjegyzés:
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

RESUME ÉS HOLD

KIVÁLASZTÁS ÉS KERESÉS AZ AUDIO CD
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére
ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dallamrészt 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.
Megjegyzés:
– repeat, shuffle, shuffle all módban közben csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Kiválasztás MP3-CD-ken
• A 4 vagy 3 gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi vagy egy késõbbi album elsõ
mısorszámára ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
1 A 4 vagy 3 gombot lenyomva tartva lehet gyorsan egy korábbi vagy egy
késõbbi MP3 típusú mısorszámra ugrani.
➜ Elkezdõdik a mısorszámok átugrása, majd 2 másodperc múlva felgyorsul.
2 Ha megtalálta a keresett mısorszámot, engedje el a gombot.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.

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 megnyomva kiválaszthatja a
következõ „módok” valamelyikét. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
– shuffle all: A készülék lejátssza
egyszer a lemez minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat all: A készülék lejátssza ismételten a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
– repeat: A készülék lejátssza ismételten az aktuális
mısorszámot.
– repeat all: A készülék lejátssza ismételten az egész lemezt.
– shuffle album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza egyszer az aktuális album minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat album (csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album minden számát véletlen
sorrendben.
– repeat album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza ismételten az aktuális album minden
számát.
2 A kiválasztott módban történõ lejátszás 2 másodperc elteltével
kezdõdik.
• 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.

Annak a pozíciónak a tárolása, ahol a lejátszás tart – RESUME
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás
tart. Amikor újra elindítja a lejátszást, onnan
fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME
funkciót, lejátszás közben állítsa a
csúszkát RESUME állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume
felirat.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást,
nyomja meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a 2; gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume felirat és a lejátszás onnan
folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább.
Az összes gomb funkciójának letiltása –
HOLD
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a
funkcióját. Ekkor az összes gomb megnyomása
hatástalan.
• A HOLD funkció bekapcsolásához állítsa a
csúszkát HOLD állásba.
➜ A kijelzõn a resume felirat és a Hold üzenet látszik. Az összes
gomb funkciója le van tiltva. Bármely gomb megnyomásakor a
kijelzõn megjelenik a Hold üzenet.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább a kijelzõn.

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.
Platòa preskakuje skladby
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Presvedète sa, èi nie je zvolen¥ niektor¥ zo spôsobov reprodukcie
repeat, repeat album, shuffle alebo.
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.

Hudba sa preru∂í a zobrazí sa nápis Oops
– Zapojte ESP.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je napätie, nezaèína reprodukcia
– Oèistite kontakty zásuvky zapaπovaèa cigariet.
– Zapnite zapaπovanie.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je zvuk alebo
– Vlo|te správne kazetov¥ adaptér.
– Obrá†te smer automatického vracania kazety na magnetofóne.
– Poèkajte, k¥m prístroj preberie teplotu okolia.

HIBAKERESÉS

HANGJELZÉS
A készülék rövid hangjelzést ad a gombok
megnyomásakor, és olyankor, amikor
kimerültek az elemek.
• A DBB gombot 2 másodpercig
lenyomva tartva lehet a hangjelzést beés kikapcsolni:
➜ Beep On látszik a kijelzõn: A
hangjelzés be van kapcsolva.
➜ Beep Off látszik a kijelzõn: A
hangjelzés ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja
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.
Nincs hang, nem kezdõdik el a lejátszás
– Helyezze be jól az elemeket.
– Cserélje ki az elemeket.
– Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert.
Hold felirat és/vagy a gombok megnyomása hatástalan
– Kapcsolja ki a HOLD funkciót.
– Néhány percre húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve vegye ki az
elemeket.
Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– A 2; gombot megnyomva folytassa a lejátszást.
– Állítsa be a hangerõt.
– Ellenõrizze és tisztítsa meg a csatlakozókat.
– Ne használja a készüléket bekapcsolt mobiltelefon közelében és erõs
mágneses térben.
pls insert CD or No audio file felirat
– A felirattal felfelé tegyen be egy lemezt.
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Várjon, amíg a bepárásodott lencse kitisztul.
– Ellenõrizze, hogy audio lemez vagy MP3-CD van-e a készülékben.

ZENE ÉS JÁTÉK
Zenehallgatás közben játszhatunk is. 5 játék közül választhatunk: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER és MUNCHER.
A játék indításához
1 Szükség esetén nyomjuk le a készüléken lévõ
2; k apcsolót.
2 Nyomjuk le a GAME. gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a játékok fõmenüje. A
kiválasztott játék ki van emelve.
3 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok listáján a játékok
4 A játék kiválasztáshoz nyomjuk le: PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok almenüben.
➜ A kijelzõn megjelenik: Start, Level,
Speed, Top Score.
6 A megerõsítéshez és a játék megkezdéséhez
nyomjuk le: PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
A játék vezérlésének módja
A készüléken lévõ gombokkal navigálhatunk:

felfelé 3

•

balra ∞

lefelé 4

jobbra §

Nyomjuk le a PROGRAM/ SHOOT/ SELECT gombot a lövéshez / egy
tevékenység megerõsítéséhez
A játék vége
A játék funkcióból való kilépéshez:
• nyomjuk le GAME egyszer vagy többször, amíg a kijelzõ vissza nem tér a
zenei üzemmód kijelzésre.
• nyomjuk le 9.
Megjegyzés :
– A készülék automatikusan kikapcsolja a sípjelzést, ha zene lejátszása közben
kiválasztjuk a játék üzemmódot. A sípjelzés automatikusan visszatér, amikor
kilépünk a GAME. üzemmódból. A sípjelekkel kapcsolatos további részletek a
HANGJELZÉS fejezetben olvashatók.

Nem lehet zenefájlokat lejátszani
– Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3
Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
– Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem többe 350-nél.
– Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.
A lemez átugrik számokat
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Ellenõrizze, hogy nincs-e kiválasztva a repeat, repeat album, shuffle
vagy lejátszási mód valamelyike.
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-ROMot.
Select songs felirat és a jelzés villog
– A készülékben lévõ lemezen nincs kedvenc mısorszám. Jelölje ki
valamelyik mısorszámot kedvencnek.
A zene megszakad és Oops felirat
– Kapcsolja be az ESP funkciót.
Autós használat: Nincs feszültség, nem kezdõdik el a lejátszás
– Tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját.
– Kapcsolja be a gyújtást.
Autós használat: Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– Helyezze be megfelelõen az adapterkazettát.
– Fordítsa meg az automatikus fordítás irányát a magnetofonon.
– Várjon, amíg a készülék felveszi a környezet hõmérsékletét.
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R‡CHLY PREH∏AD

GYORS ÁTTEKINTÉS

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok è. 1)
1 OPEN 2 . . . . . . otvorenie priestoru pre CD
2 9. . . . . . . . . . . . ukonèenie reprodukcie a vypnutie prístroja
3 2;. . . . . . . . . . . zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie alebo
preru∂enie reprodukcie
4 PROGRAM/ . . . Re|im HUDBA: naprogramovanie skladieb a prehπad
SHOOT/
programu
SELECT
Re|im HRY: potvrdzuje v¥ber hry, nastavenie, atï
/ streli† a skórova†
5 MODE. . . . . . . . voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad
shuffle alebo repeat
6 DISPLAY. . . . . . zobrazenie informácií o skladbe alebo albume
na displeji
7 GAME. . . . . . . . vyberie re|im hry zap/ vyp
8 3. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba nasledujúceho albumu
alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun hore
9 ∞ . . . . . . . . . . . postup smerom dozadu alebo hπadanie dozadu
Re|im HRY: posun vπavo
0 § . . . . . . . . . . . postup dopredu alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun vpravo
! 4. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba predchádzajúceho
albumu alebo hπadanie dozadu
. . . . . . . . . . . . . Re|im HRY: posun dole
@ DBB
nastavenie zv¥razòovania basov¥ch a vysok¥ch
tónov
# VOL + / - . . . . . . nastavenie sily zvuku

$ LINE OUT/p . . v¥stup vedenia s prípojom 3,5 mm, na ktor¥ je
mo|né napoji†
– slúchadlá
– diaπkov¥ ovládaè
– tento prístroj k audio vstupu
Vá∂ho stereofónneho prístroja
% 4.5V DC. . . . . . . prípoj externého napájania
^ priestor pre napájacie èlánky
& v¥robn¥ ∂títok
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection zabezpeèuje
priebe|nú reprodukciu aj v prípade miernych
nárazov
( OFF• . . . . . . . . . OFF vypnutie RESUME a HOLD
RESUME•
RESUME ulo|enie tej polohy do pamäti,
HOLD
v ktorej bola reprodukcia preru∂ená
HOLD zablokovanie v∂etk¥ch funkèn¥ch
gombíkov
Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:

1 x slúchadlá, HE570
2 x akumulátorová batéria, AY3363
1 x diaπkov¥ ovládaè, AY3778
1 x pripojovací adaptér slúchadiel (iba pre niektoré typy)
1 x AC/ DC adaptér, AY3160 (dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né
zakúpi†)
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky,
resp. vykonávať operácie inīm spôsobom ako je
uvedené v tomto návode, vystavíte sa riziku ožiarenia
škodlivými lúčmi, alebo môže dôjsť k inému
nebezpečnému prípadu.

NAPÁJACIE ÈLÁNKY
(dodávané s prístrojom lebo ich je mo|né zakúpi†)
Pre tento prístroj pou|ívajte nasledujúce typy
monoèlánkov:
• alkalické monoèlánky AAA (LR03, UM4) lebo
AA (LR6, UM3) pokiaπ mo|no Philips.
Poznámka:
AAA (LR03, UM4)
– Neodporúèame pou|íva† súèasne staré a
nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky
rôzneho typu. Ak sú napájacie èlánky
vyèerpané alebo ak nebudete prístroj dlh∂í
èas pou|íva†, vyberte ich z prístroja.
Vkladanie batérií AAA (LR03, UM4) alebo
AY3363
AA (LR6, UM3)
1 Otvorte a vyberte kryt pre batérie typu AAA.
2 Vlo|te batérie AAA na zadnú stranu krytu, tak
ako je ukázané na obrázku.
3 Vraťte kryt s nain∂talovan¥mi batériami AAA späť do prístroja.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Ak chcete zdvojnásobiť dobu prehrávania, vlo|te batérie typu AA do
priestoru pre batérie a pou|ite tie| kryt pre batérie typu AA.
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2 ∂tandardné alebo
alkalické monoèlánky).
Oznaèenie, |e monoèlánky sú vyèerpané
• Vymeòte napájacie èlánky alebo zasuòte sie†ov¥ adaptér, ak bliká
oznaèenie A a displejom prebehne nápis Replace
batteries.
Vyberte napájacie èlánky, ak sú vyèerpané alebo ak nebudete dlh∂í èas
prístroj pou|íva†.
Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte
iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

DIAπKOV¥ OVLÁDAÈ
(nie je u v∂etk¥ch typov)
Pou|ite diaπkové ovládanie AY3778 s vedením.
Gombíky na diaπkovom ovládaní majú rovnaké
funkcie ako príslu∂né gombíky na prijímaèi.
1 Stisnite dvakrít gombík 9 a prijímaè sa
vypne.
2 Pevne zapojte diaπkov¥ ovládaè do zásuvky
LINE OUT/p na prijímaèi.
3 Nastavte hlasitos† gombíkom na CD prehrávaèi a na diaπkovom ovládaní.
SLÚCHADLÁ
• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky LINE OUT/p.
Poznámka:
– cez v¥stup LINE OUT/p je mo|né prístroj
pripoji† i k systému hifi . a silu a charakter
zvuku nastavujte na prehrávaèa CD
regulátormi systému hifi.
DÔLE\ITÉ!
Bezpeèné poèúvanie programu: poãúvajte pri miernej hlasitosti.
pou|ívanie slúchadiel pri veπkej hlasitosti mô|e po‰kodi† vá‰ sluch.
Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keì riadite vozidlo alebo
bicykel, lebo mô|ete spôsobi† nehodu.

MP3 (MPEG 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. Pomocou MP3 je mo|né napríklad
na jedinú CD-ROM urobi† 10 hodinov¥ hudobn¥ záznam v takmer rovnakej kvalite
ako na 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.
Ako organizova† hudobné súbory
Manipulácia s veπk¥m mno|stvom hudobn¥ch súborov na CD-ROM-u si uπahèíte,
ak ich usporiadate do rozraïovaèov („albumov“).
Skladby z albumu budú reprodukované v abecednom poriadku. Ak si |eláte
reprodukciu v inom poriadku, oznaète názvy súborov zaèiatoèn¥mi èíslicami.
Napríklad:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Prístroj zoradí albumy v abecednom poriadku. Ak sú v albume ïal∂ie albumy, budú
reprodukované a| po reprodukcii toho albumu, do ktorého sú zaradené. Tie albumy,
ktoré neobsahujú súbor MP3, systém preskoèí.
Tie súbory MP3, ktoré nezaradíte do |iadneho albumu, sa dostanú do albumu s
názvom Various, s poradím 01. Reprodukcia sa zaène t¥mto albumom.
Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného
disku na CD-ROM. Pou|ite buï formát ISO 9660 alebo formát UDF. Existujú aj také
programy nahrávania CD, ako napr. „DirectCD“, ktoré podporujú formát UDF.
Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

Pomocou tohto prístroja je mo|né reprodukova†
nasledujúce typy platní:
– v∂etky audio CD s programom
– v∂etky finalizované audio CDR a CDRW
– MP3-CD (CD-ROM so súbormi MP3)
1 Posunutím posuvky OPEN2 otvorte priestor
pre CD.
2 Vlo|te platòu etiketou smerom hore tak, |e
opatrne pritisnete stred platne, aby dobre
priπahla. Stiskom smerom dolu priestor zatvorte.
3 Stisnutím 2; zapojte reprodukciu.
➜ Nápis Reading CD sa zobrazí.
Reprodukcia sa zapojí. Sa zobrazí typ
skladby (CD alebo MP3), poradové èíslo
práve reprodukovanej skladby a doba od
zaèiatku reprodukcie.
V prípade skladby typu MP3 sa na displeji
zobrazí aj poradové èíslo albumu a dvakrát prebehne aj názov súboru.
• Stisnite 2;, ak si |eláte preru∂i† reprodukciu.
➜ Údaj o èase, v ktorom bola reprodukcia preru∂ená, bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite znovu 2;.
4 Stisnite 9, ak si |eláte ukonèi† reprodukciu.
➜ Sa zobrazí celkov¥ poèet skladieb na platni, typy skladieb (CD, MP3),
poèet albumov na MP3-CD a celková doba reprodukcie (iba pre audio
platòu).
5 Platòu vyberte tak, |e ju uchopíte za okraje,
cez otvor uprostred opatrne stisnete dr|iak a platòu pritom dvíhate smerom
hore.

Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY3160 (4,5 V/400 mA
jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól). Pou|itie iného v¥robku mô|e
spôsobi† po∂kodenie prístroja.
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete
odpovedá údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho
odpojte.
OCHRANA |IVOTNÉHO PROSTREDIA
• 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.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva
vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

PRÍPOJE PRE POU|ITIE V AUTOMOBILE
(dodávané s prístrojom lebo je ich mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte iba konvertor napätia typu AY3545 lebo
AY3548 (4,5 V striedav¥ prúd, kladn¥ pól na strednom
v¥vode) a kazetov¥ adaptér typu AY 3501. Ktor¥koπvek
in¥ v¥robok mô|e prístroj po∂kodi†.
1 Prehrávaè CD umiestnite navodorovnej, stabilnej
ploche bez vibrácií. Presvedète sa, èi je bezpeène
umiestnen¥ a neru∂í ani vodièa, ani spolujazdca.
2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia
zapojte na vstup 4.5V DC prehrávaèe CD (iba pre
12 V automobilov¥ akumulátor so záporn¥m
uzemnením.)
3 Konvertor napätia vsuòte do prípoja zapaπovaèe. Ak je to potrebné, vyèistite
prípoj zapaπovaèe, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zoslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p prehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrne do kazetového priestoru autorádia.
6 Skontrolujte, èi Vám vodiè nebude poèas jazdy preká|a†.
7 V prípade potreby zní|te hlasitos† na prístroji a regulátorom sily zvuku
autorádia nastavte |iadanú hlasitos†.
• Ak prehrávaè CD nepou|ívate, v|dy vytiahnite konvertor napätia z
prípoja zapaπovaèa.
Poznámky:
– Vyh¥bajte sa extrémnym tepeln¥m vplyvom, ktoré mô|e spôsobi† vykurovanie
v automobile lebo priame slneèné |iarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).
– Ak je na Va∂om autorádiu vstup LINE IN, odporúèame ho pripoji† cez tento prípoj
namiesto cez kazetov¥ adaptér. Zasuòte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN
a na v¥stup LINE OUT/p prehrávaèa CD.

Podporné formáty
Tento prístroj ovláda nasledujúce formáty:
– Disk formát: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– R¥chlos† prenosu dát pre MP3 je 32–320 kbps, alebo premenlivá
r¥chlos† prenosu dát
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 64 znakmi)

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

• 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†.
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KEZELÕGOMBOK

KEZELÕGOMBOK, (lásd a 1 ábr)
1 OPEN 2 . . . . . . a CD-tartó kinyitása
2 9. . . . . . . . . . . . a lejátszás befejezése és a készülék
kikapcsolása
3 2;. . . . . . . . . . . a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása
és a lejátszás szüneteltetése
4 PROGRAM/ . . . ZENE üzemmód: mûsorszámok beprogramozása és a
SHOOT/
program megtekintése
SELECT
JÁTÉK üzemmód: megerösíti a játék, beállítás
stb. kiválasztását / kapura lö
5 MODE. . . . . . . . a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE
vagy REPEAT kiválasztása
6 DISPLAY . . . . . a mûsorszámra és az albumra vonatkozó
információk megjelenítése a kijelzön
7 GAME. . . . . . . . ki / be kapcsolja a játék üzemmódot
8 3. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: a következö album
kiválasztása, vagy keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás felfelé
9 ∞ . . . . . . . . . . . ugrás visszafelé és keresés visszafelé
JÁTÉK üzemmód: mozgatás balra
0 § . . . . . . . . . . . ugrás elöre és keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás jobbra
! 4. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: az elözö album kiválasztása,
vagy keresés visszafelé
. . . . . . . . . . . . . JÁTÉK üzemmód: mozgatás lefelé
@ DBB
a mély és magas hangok kiemelésének
beállítása
# VOL + / - . . . . . . a hangerö beállítása

$ LINE OUT/p . . 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott vonalszintû
kimenet, melyhez csatlakoztatható
– a fejhallgató
– a távirányító
– ez a készülék az Ön sztereo készüléke audio
bemenetéhez
% 4.5V DC. . . . . . . külsö tápfeszültség csatlakoztatásához
^ elemtartó
& adattábla
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection folyamatos lejátszást
biztosít enyhébb ütés esetén is
( OFF• . . . . . . . . . OFF állásban a RESUME és HOLD funkció
kikapcsolása
RESUME•
RESUME állásban annak a pozíciónak a
tárolása, ahol a lejátszás abbamaradt
HOLD
HOLD állásban az összes gomb funkciójának
letiltása
A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató HE570
2 x újratölthetõ akkumulátor, AY3363
1 x távirányító, AY3778
1 x fejhallgató csatlakozóadapter (nem minden típusnál)
1 x AC/ DC adapter, AY3160 (a készülékkel szállított vagy
megvásárolható)
FIGYELEM
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelögombokat, illetve hajtja végre a
műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

ELEMEK
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Ennél a készüléknél a következõk valamelyikét
használhatja:
• tartós elemeket AAA (LR03, UM4) vagy AA (LR6,
UM3) lehetõleg Philips.
Megjegyzés:
– Nem tanácsos öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket
vegyesen használni. Vegye ki az elemeket, ha kimerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a
készüléket.

AAA (LR03, UM4)

TÁVIRÁNYÍTÓ
(nem minden típusnál)
Használja az AY3778 számú vezetékes
távirányítót. A távirányítón és a készüléken
lév‘ ugyanazon jelzési gombok, egyforma
funkciót töltenek be.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja
meg kétszer a 9 gombot.
2 Eróteljesen nyomja be a távirányító
vezetékét a készülék LINE OUT/p
kimenetébe.
3 Állítsa be a hangerót a CD-lejátszón illetve a távirányítón lévó
gombbal.

AAA (LR03, UM4) vagy AY3363 elemek behelyezése
1 Nyissuk ki az AAA elemek ajtaját.
AA (LR6, UM3)
2 Helyezzük be az AAA elemeket az ajtó hátoldalán
jelzettel szerint.
3 Tegyük vissza az AAA ajtót a benne lévõ elemekkel a készülékbe.

• Csatlakoztassa a készülékkel szállított
fejhallgatót LINE OUT/p a csatlakozóba.

AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
A lejátszási idõ megkettõzéséhez helyezzük az AA elemeket az elemtartóba, és
használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be vagy 2 darab hagyományos vagy tartós
elemet.

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

Az elemek lemerülésének jelzése
• Ha a kijelzõn a A jelzés villog és átgördül a Replace batteries üzenet,
akkor azonnal cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.

FONTOS!
Hallásvédelem: mérsékelt hangerõ. a fejhallgató nagy hangerõ esetén
károsíthatja a hallást.
Közlekedésbiztonság: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy
kerékpározás közben, mert ez balesetet okozhatunk.

FEJHALLGATÓ

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelõ
hulladékgyûjtõbe kell azokat helyezni.

HÁLÓZATI ADAPTER
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3160 típusú (4,5 V/400 mA egyenáram, a
középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
értéke megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC bemenetébe és a fali
dugaljba.
Megjegyzés: Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
• 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).
• 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.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elõírásainak.

CSATLAKOZTATÁS A GÉPKOCSIBAN
(a vezeték a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3545 vagy AY3548 típusú feszültségátalakító (4,5 V, egyenáram, pozitív pólus a középsõ
kivezetésen) és az AY3501 típusú adapterkazetta
használható. Minden más termék károsíthatja a
készüléket.
1 Helyezze a CD-lejátszót vízszintes,
rezgésmentes és szilárd felületre. Ellenõrizze,
hogy biztonságban legyen és ne zavarja sem a
vezetõt sem az utasokat.
2 Csatlakoztassa a feszültségátalakító egyenáramú csatlakozóját a CDlejátszó 4.5V DC bemenetébe (csak 12 V-os, negatív földelésû
gépkocsi-akkumulátor esetén).
3 Helyezze a feszültségátalakítót a szivargyújtó csatlakozójába. Ha szükséges,
tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját, hogy jó legyen az elektromos
érintkezés.
4 TVegye le a hangerõt és csatlakoztassa az adapterkazetta csatlakozóját a
CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetére.
5 Helyezze be óvatosan az adapterkazettát az autórádió kazettatartójába.
6 Ellenõrizze, hogy a vezeték nem fogja-e zavarni vezetés közben.
7 Csökkentse a hangerõt a készüléken, ha szükséges állítsa és az autórádió
szabályzóival állítsa be a hangerõt és a hangszínt.
• Mindig vegye ki a feszültségátalakítót a szivargyújtó
csatlakozójából, ha nem használja a CD-lejátszót.
Megjegyzések:
– Kerülje a túlzott hõhatást, amit a gépkocsi fûtése vagy a közvetlen napsütés (pl.
nyáron a parkoló autóban) okozhat.
– Ha az autórádióján van LINE IN bemenet, akkor célszerûbb ezen keresztül
csatlakoztatni az adapterkazetta helyett. Egyszerûen csatlakoztassa a csatlakozókábelt
ehhez a LINE IN bemenethez és a CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetéhez.

Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát DISPLAY,
zvolíte t¥m zobrazenie nasledujúcich informácií:
– Filename: názov súboru, ktor¥ obsahuje skladbu,
– Album: názov rozraìovaèa obsahujúceho album,
– Artist: meno interpreta (ak je taká informácia
ID3 tag),
– Title: názov skladby (ak je taká informácia ID3
tag),
– typ skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.
Zvolená informácia prebehne displejom dvakrát. Na
displeji sa zobrazí názov albumu a poradové èíslo
skladby.

Poznámka:
– ID3 tag je súèas†ou súboru MP3 a obsahuje rôzne informácie o skladbe, ako napríklad názov skladby
alebo meno interpreta. Pred zhotovením MP3-CD zostavte pomocou software na kódovanie formátu
MP3 informácie ID3 tag.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie hlasitosti
•

Nastavte hlasitos† gombíkom VOLUME +/– .

DBB
Zv¥raznení basov¥ch tónov
1
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Magyar

Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát DBB a zvoπte
|iadanú úroveò zv¥raznenia basov¥ch tónov:
➜
zapojenie stredného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
➜
zapojenie silného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
Nov¥m stisnutím DBB vypnite funkciu zv¥raznenia basov¥ch tónov.
➜
alebo
zmizne.

MP3 ZENEFÁJLOK

LEMEZ LEJÁTSZÁSA

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. Az MP3 segítségével például 10 órányi, a CD-hez hasonló
minõségû zenei anyag tárolható egyetlen CD-ROM-on.
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 szervezhetõk a zenefájlok
A CD-ROM-on lévõ nagyszámú zenefájl kezelését megkönnyítendõ
lehetõsége van arra, hogy mappákba („albumokba”) rendezze azokat.
Az albumban lévõ mûsorszámokat ABC-sorrendben játssza le a készülék. Ha
más sorrendet szeretne, kezdje a fájlnevet számokkal.
Például:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
A készülék ABC-sorrendbe rendezi az albumokat. Ha további albumok
vannak egy albumban, akkor ezeket annak az albumnak a lejátszása után
játssza le a készülék, amelyben vannak. Azokat az albumokat, melyekben
nincs MP3 fájl, átugorja a rendszer.
Azok az MP3 fájlok, melyeket nem tett egy albumba sem, a Various
nevû, 01 sorszámú albumba kerülnek. A lejátszás ezzel az albummal
kezdõdik.
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. Vagy az ISO 9660, vagy az UDF formátumot
használja. Vannak olyan CD-író programok, mint pl. a „DirectCD”, melyek az
UDF formátumot támogatják.
Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen.

Ezzel a készülékkel a következõ típusú lemezek
játszhatók le:
– minden mısoros audio CD
– minden véglegesített audio CDR és CDRW
– MP3-CD (MP3 fájlokat tartalmazó CD-ROM)
1 Az OPEN2 csúszkát eltolva nyissa ki a CDtartót.
2 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott
oldalával felfelé úgy, hogy óvatosan nyomja
a lemez közepét, hogy a helyére
illeszkedjen. Lefelé nyomva zárja be a
tartót.
3 A 2; gombot megnyomva indítsa el a
lejátszást.
➜ A kijelzõn a Reading CD üzenet
látszik. Elkezdõdik a lejátszás. A
mısorszám típusa (CD vagy MP3), az
aktuális mısorszám sorszáma és a
lejátszása során eltelt idõ látszik a kijelzõn. MP3 típusú mısorszám
esetén az album sorszáma is látszik a kijelzõn, és a fájl neve is
átgördül kétszer.
• A 2; gomb megnyomásával szakíthatja meg a lejátszást.
➜ Az az idõpont, amikor a lejátszás meg lett szakítva, villog.
• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a 2; gombot.
4 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a 9 gombot.
➜ A kijelzõn látszik, hogy összesen hány mısorszám van a lemezen, a
mısorszámok típusa (CD, MP3), az MP3-CD-n lévõ albumok száma és
a teljes lejátszási idõ (csak audio lemez esetén).
5 Vegye ki a lemezt úgy, hogy megfogja a szélénél, óvatosan nyomja a
közepén levõ lyukon keresztül a tartót, miközben emeli felfelé a lemezt.

Támogatott formátumok
Ez a készülék a következõ formátumokat támogatja:
– Lemezformátum: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– Az adatátviteli sebesség MP3 esetén 32–320 kbps és változó adatátviteli
sebesség
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 64 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)

Megjegyzések:
– MP3 típusú mısorszám esetén a 2; gomb megnyomása után kis idõ elteltével
kezdõdik csak a lejátszás.
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Megjegyzés:
– Az egyes védjegyek a megfelelõ tulajdonosok tulajdonát képezik.

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.

Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1

2

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.
Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.

Poznámka:
– V re|ime repeat, shuffle, shuffle all je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Voπba na MP3-CD
Voπba albumu poèas reprodukcie
•

Stisnite 4 alebo 3 krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok prvej
skladby práve reprodukovaného, predchádzajúceho alebo nasledujúceho albumu.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

Voπba skladby poèas reprodukcie
1

Ak podr|íte 4 alebo 3 stisnut¥, budete môc† r¥chlo postúpi† na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu typu MP3.
➜ Zapojí sa preskakovanie skladieb, po 2 sekundách
sa preskakovanie
zr¥chli.
Keì nájdete hπadanú skladbu, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

Poznámka:
– Ak si |eláte postúpi† z jednej skladby na druhú pomaly, stisnite ∞ alebo §.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

PROGRAMOVANIE SKLADIEB

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 50 skladieb
v πubovoπnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je
mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.
1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte
gombíkom ∞ lebo § niektorú skladbu.
2 Stisnutím gombíka
PROGRAM/SHOOT/SELECT ju ulo|te do
pamäti.
➜ prog a zobrazen¥ je poèet ulo|en¥ch
stôp
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie
skladby a ukladajte ich do pamäti.
4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu
zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis prog a reprodukcia sa
zapojí.
• Ak si |eláte skontrolova† zostaven¥ program,
podr|te gombík PROGRAM/SHOOT/SELECT
stisnut¥ zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa budú postupne zobrazova† poradové èísla skladieb v
programe.

¤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!.
• Ak si |eláte zapoji† funkciu ESP,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do pozície ESP.
➜ Zobrazí sa nápis
.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu ESP, nastavte spínaè do pozície OFF.
➜ Nápis
zmizne.

Poznámky:
– Ak sa pokúsite naprogramova† viac ako 50 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FULL.

Krátky zvukov¥ signál vydáva prístroj pri
stisnutí gombíkov alebo ak sú napájacie
èlánky vyèerpané.
• Stisnutím DBB na 2 sekundy je mo|né
zvukov¥ signál zapoji†, prípadne vypnú†:
➜ Beep On sa zobrazí: Zvukov¥
signál je zapojen¥.
➜ Beep Off sa zobrazí: Zvukov¥
signál je vypnut¥.

Zotrenie programu
• Program je mo|né vymaza† tak, |e mimo reprodukciu stisnete gombík 9.
➜ Na chvíπu sa zobrazí nápis Program Clear, nápis prog zmizne a
program bude zotren¥.
Poznámky:
– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia, lebo otvoríte
priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

Nie je zvuk, nezaèína reprodukcia
– Vlo|te správne napájacie èlánky.
– Vymeòte napájacie èlánky.
– Dobre zasuòte sie†ov¥ adaptér.
Nápis Hold a/alebo stisnutie gombíkov
– Vypnite HOLD.
– Na niekoπko minút vytiahnite zástrèku zo zásuvky, resp. vyberte
napájacie èlánky.
Nie je zvuk alebo zlá kvalita zvuku
– Stisnite 2; a pokraèujte v reprodukcii.
– Nastavte silu zvuku.
– Skontrolujte a oèistite prípoje.
– Nepou|ívajte prístroj v blízkosti zapnutého mobilného telefónu a v
silnom magnetickom poli.

ZVUKOV¥ SIGNÁL

RESUME LEBO HOLD

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj,
preto|e t¥m 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
nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na
distribútora alebo na servis.

Nápis pls insert CD or No audio file
– Vlo|te platòu etiketou smerom hore.
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Poèkajte, k¥m sa zahmlená optika vyjasní.
– Presvedète sa, èi je v prístroji audio platòa alebo MP3-CD.

HUDBA A HRY

(iba pre skladby MP3)

Poznámka:
– Jednotlivé ochranné znaèky tvoria vlastníctvo príslu∂n¥ch majiteπov.

Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD

Voπba skladby poèas reprodukcie
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát
a postúpite na zaèiatok práve reprodukovanej,
predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.
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Poznámka:
– Po stisnutí 2; zaène reprodukcia skladby typu MP3 iba a| po uplynutí

krátkeho èasu.

SIETOV‡ ADAPTÉR
(dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né zakúpi†)

VOπBA A HπADANIE NA AUDIO CD

REPRODUKCIA PLATNE

HUDOBNÉ SÚBORY MP3
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A KIJELZÕN LÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
(csak MP3 mısorszámok esetén)
Lejátszás közben a DISPLAY gombot ismételten
megnyomva a következõ információk jeleníthetõk
meg a kijelzõn:
– Filename: a mısorszámot tartalmazó fájl
neve,
– Album: az albumot tartalmazó mappa neve,
– Artist: a mıvész neve (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– Title: a mısorszám címe (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– a mısorszám típusa és a lejátszása során eltelt
idõ.
A kijelzõn átgördül kétszer a kiválasztott információ. Az album neve és a
mısorszám sorszáma látszik a kijelzõn.

Megjegyzés:
– Az ID3 tag az MP3 fájl része, mely a mısorszámra vonatkozó különféle információkat
tartalmaz, mint például a mısorszám címe vagy a mıvész neve. Mielõtt elkészítené MP3-CDjét, az MP3 formátumot kódoló szoftverrel állítsa elõ az ID3 tag információkat.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
Hangerõbeállítás
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME +/– .
DBB
Basszuskiemelés
1
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Nyomja meg a DBB gombot egyszer vagy többször a
kívánt basszuskiemelés szintjének kiválasztásához:
➜
közepes basszuskiemelés bekapcsolása.
➜
erõs basszuskiemelés bekapcsolása.
A DBB gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki a
basszuskiemelést.
➜
vagy
jelzés nem látszik tovább
a kijelzõn.

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, budete ma†
mo|nos† zvoli† niektorú z nasledujúcich
„funkcií“. Oznaèenie zvolenej funkcie sa
zobrazí na displeji.
– shuffle all: V∂etky skladby z platne
budú jedenkrát zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat all: V∂etky skladby z platne budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat: Prístroj bude opakovane reprodukova† aktuálnu skladbu.
– repeat all: Prístroj bude opakovane reprodukova† celú platòu.
– shuffle album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat album (iba pre MP3-CD):
Prístroj bude opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
2 Reprodukcia zvolen¥m spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
• Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie
∂peciálneho spôsobu reprodukcie.

Ulo|enie práve reprodukovanej pozície do pamäti – RESUME
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.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do
pozície RESUME.
➜ Zobrazí sa nápis resume.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite
gombík 9.
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokraèova† od
bodu, kde bola predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície
OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

Mô|ete hra† hry a zároveò poèúva† hudbu. Vyberte si z 5 hier: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER a MUNCHER.
Spustenie hry
1 Ak je to potrebné, pomocou 2; zapnite prístro.
2 Stlaète GAME.
➜ Displej zobrazuje hlavné menu hier.
Aktuálna hra je zv¥raznená.
3 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname hier.
4 V¥ber hry potvrdíte zatlaèením PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname podmenu hier.
➜ Displej zobrazuje Start, Level, Speed,
Top Score.
6 Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT, potvrdíte
a zaènete hru.

Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3

Ovládanie hry
Pohybujte sa pomocou tlaèidiel na prístroji:

Select songs nápis a oznaèenie bliká
– Na platni v prístroji nie je obπúbená skladba.
– Zaraìte niektorú skladbu medzi obπúbené.

Zablokovanie funkcií v∂etk¥ch gombíkov – HOLD
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né
zablokova†. V tomto prípade |iadne z gombíkov
nereaguje na stisnutie.
• HOLD zapojíte tak, |e posuniete posuvku
do polohy HOLD.
➜ Nápis resume svieti a nápis Hold sa
zobrazí. Funkcie v∂etk¥ch gombíkov budú zablokované. Po
stisnutí ktoréhokoπvek gombíka nápis Hold sa zobrazí.
• Ak si |eláte vypnú† HOLD, nastavte posuvku do pozície OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

• Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT , vystrelíte / potvrdíte úkon.
Ukonèenie hry
Ukonèi† hru mô|ete nasledovne:
• Stlaète GAME raz alebo viackrát, a| k¥m sa displej nevráti k zobrazeniu
re|imu hudby.
• Stlaète 9.

hore 3

vπavo ∞

dole 4

vpravo §

Poznámka:

–

Toto zariadenie automaticky vypne pípnutie, ak zvolíte re|im hry poèas
prehrávania hudby. Signál pípnutia sa automaticky vráti, keï GAME skonèíte.
Viac informácii o signále pípnutia, mô|ete nájs† v kapitole. ZVUKOV¥
SIGNÁL.

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

ESP / ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
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!
• Ha be akarja kapcsolni a ESP funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát ESP állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a
felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a ESP funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.
➜ A
felirat nem látszik tovább.

Megjegyzés:
– Ha lassan kíván az egyik mısorszámról a másikra ugrani, akkor a ∞ vagy §. gombot nyomja
meg.

A programban 50 szám tárolható. Egy szám
többször is tárolható a programban.
1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve §
gombbal olyankor, amikor a lejátszás
szünetel.
2 A PROGRAM/SHOOT/SELECT gomb
megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ prog és megjelenik a tárolt számok
száma
3 Az ismertetett módon válasszon ki és
programozzon be további számokat.
4 A 2; gomb megnyomásával kezdje el a
kiválasztott számok lejátszását.
➜ Megjelenik a prog felirat és elkezdõdik a
lejátszás.
• Ha meg akarja nézni az összeállított
programot, tartsa lenyomva a
PROGRAM/SHOOT/SELECT gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a programban szereplõ
mûsorszámok sorszáma.
Megjegyzés:
– Ha több, mint 50 számot próbál beprogramozni, a FULL felirat
jelenik mega kijelzõn.
A program törlése
• A programot úgy törölheti, hogy amikor nincs lejátszás, megnyomja
a 9 gombot.
➜ Rövid idõre megjelenik a Program Clear felirat, a prog felirat
eltûnik és a program törlése megtörtént.
Megjegyzés:
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

RESUME ÉS HOLD

KIVÁLASZTÁS ÉS KERESÉS AZ AUDIO CD
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére
ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dallamrészt 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.
Megjegyzés:
– repeat, shuffle, shuffle all módban közben csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Kiválasztás MP3-CD-ken
• A 4 vagy 3 gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi vagy egy késõbbi album elsõ
mısorszámára ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
1 A 4 vagy 3 gombot lenyomva tartva lehet gyorsan egy korábbi vagy egy
késõbbi MP3 típusú mısorszámra ugrani.
➜ Elkezdõdik a mısorszámok átugrása, majd 2 másodperc múlva felgyorsul.
2 Ha megtalálta a keresett mısorszámot, engedje el a gombot.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.

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 megnyomva kiválaszthatja a
következõ „módok” valamelyikét. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
– shuffle all: A készülék lejátssza
egyszer a lemez minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat all: A készülék lejátssza ismételten a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
– repeat: A készülék lejátssza ismételten az aktuális
mısorszámot.
– repeat all: A készülék lejátssza ismételten az egész lemezt.
– shuffle album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza egyszer az aktuális album minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat album (csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album minden számát véletlen
sorrendben.
– repeat album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza ismételten az aktuális album minden
számát.
2 A kiválasztott módban történõ lejátszás 2 másodperc elteltével
kezdõdik.
• 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.

Annak a pozíciónak a tárolása, ahol a lejátszás tart – RESUME
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás
tart. Amikor újra elindítja a lejátszást, onnan
fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME
funkciót, lejátszás közben állítsa a
csúszkát RESUME állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume
felirat.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást,
nyomja meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a 2; gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume felirat és a lejátszás onnan
folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább.
Az összes gomb funkciójának letiltása –
HOLD
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a
funkcióját. Ekkor az összes gomb megnyomása
hatástalan.
• A HOLD funkció bekapcsolásához állítsa a
csúszkát HOLD állásba.
➜ A kijelzõn a resume felirat és a Hold üzenet látszik. Az összes
gomb funkciója le van tiltva. Bármely gomb megnyomásakor a
kijelzõn megjelenik a Hold üzenet.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább a kijelzõn.

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.
Platòa preskakuje skladby
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Presvedète sa, èi nie je zvolen¥ niektor¥ zo spôsobov reprodukcie
repeat, repeat album, shuffle alebo.
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.

Hudba sa preru∂í a zobrazí sa nápis Oops
– Zapojte ESP.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je napätie, nezaèína reprodukcia
– Oèistite kontakty zásuvky zapaπovaèa cigariet.
– Zapnite zapaπovanie.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je zvuk alebo
– Vlo|te správne kazetov¥ adaptér.
– Obrá†te smer automatického vracania kazety na magnetofóne.
– Poèkajte, k¥m prístroj preberie teplotu okolia.

HIBAKERESÉS

HANGJELZÉS
A készülék rövid hangjelzést ad a gombok
megnyomásakor, és olyankor, amikor
kimerültek az elemek.
• A DBB gombot 2 másodpercig
lenyomva tartva lehet a hangjelzést beés kikapcsolni:
➜ Beep On látszik a kijelzõn: A
hangjelzés be van kapcsolva.
➜ Beep Off látszik a kijelzõn: A
hangjelzés ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja
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.
Nincs hang, nem kezdõdik el a lejátszás
– Helyezze be jól az elemeket.
– Cserélje ki az elemeket.
– Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert.
Hold felirat és/vagy a gombok megnyomása hatástalan
– Kapcsolja ki a HOLD funkciót.
– Néhány percre húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve vegye ki az
elemeket.
Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– A 2; gombot megnyomva folytassa a lejátszást.
– Állítsa be a hangerõt.
– Ellenõrizze és tisztítsa meg a csatlakozókat.
– Ne használja a készüléket bekapcsolt mobiltelefon közelében és erõs
mágneses térben.
pls insert CD or No audio file felirat
– A felirattal felfelé tegyen be egy lemezt.
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Várjon, amíg a bepárásodott lencse kitisztul.
– Ellenõrizze, hogy audio lemez vagy MP3-CD van-e a készülékben.

ZENE ÉS JÁTÉK
Zenehallgatás közben játszhatunk is. 5 játék közül választhatunk: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER és MUNCHER.
A játék indításához
1 Szükség esetén nyomjuk le a készüléken lévõ
2; k apcsolót.
2 Nyomjuk le a GAME. gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a játékok fõmenüje. A
kiválasztott játék ki van emelve.
3 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok listáján a játékok
4 A játék kiválasztáshoz nyomjuk le: PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok almenüben.
➜ A kijelzõn megjelenik: Start, Level,
Speed, Top Score.
6 A megerõsítéshez és a játék megkezdéséhez
nyomjuk le: PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
A játék vezérlésének módja
A készüléken lévõ gombokkal navigálhatunk:

felfelé 3

•

balra ∞

lefelé 4

jobbra §

Nyomjuk le a PROGRAM/ SHOOT/ SELECT gombot a lövéshez / egy
tevékenység megerõsítéséhez
A játék vége
A játék funkcióból való kilépéshez:
• nyomjuk le GAME egyszer vagy többször, amíg a kijelzõ vissza nem tér a
zenei üzemmód kijelzésre.
• nyomjuk le 9.
Megjegyzés :
– A készülék automatikusan kikapcsolja a sípjelzést, ha zene lejátszása közben
kiválasztjuk a játék üzemmódot. A sípjelzés automatikusan visszatér, amikor
kilépünk a GAME. üzemmódból. A sípjelekkel kapcsolatos további részletek a
HANGJELZÉS fejezetben olvashatók.

Nem lehet zenefájlokat lejátszani
– Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3
Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
– Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem többe 350-nél.
– Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.
A lemez átugrik számokat
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Ellenõrizze, hogy nincs-e kiválasztva a repeat, repeat album, shuffle
vagy lejátszási mód valamelyike.
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-ROMot.
Select songs felirat és a jelzés villog
– A készülékben lévõ lemezen nincs kedvenc mısorszám. Jelölje ki
valamelyik mısorszámot kedvencnek.
A zene megszakad és Oops felirat
– Kapcsolja be az ESP funkciót.
Autós használat: Nincs feszültség, nem kezdõdik el a lejátszás
– Tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját.
– Kapcsolja be a gyújtást.
Autós használat: Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– Helyezze be megfelelõen az adapterkazettát.
– Fordítsa meg az automatikus fordítás irányát a magnetofonon.
– Várjon, amíg a készülék felveszi a környezet hõmérsékletét.
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OVLÁDACIE GOMBÍKY
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R‡CHLY PREH∏AD

GYORS ÁTTEKINTÉS

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok è. 1)
1 OPEN 2 . . . . . . otvorenie priestoru pre CD
2 9. . . . . . . . . . . . ukonèenie reprodukcie a vypnutie prístroja
3 2;. . . . . . . . . . . zapnutie prístroja, zapojenie reprodukcie alebo
preru∂enie reprodukcie
4 PROGRAM/ . . . Re|im HUDBA: naprogramovanie skladieb a prehπad
SHOOT/
programu
SELECT
Re|im HRY: potvrdzuje v¥ber hry, nastavenie, atï
/ streli† a skórova†
5 MODE. . . . . . . . voπba rôznych spôsobov reprodukcie, napríklad
shuffle alebo repeat
6 DISPLAY. . . . . . zobrazenie informácií o skladbe alebo albume
na displeji
7 GAME. . . . . . . . vyberie re|im hry zap/ vyp
8 3. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba nasledujúceho albumu
alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun hore
9 ∞ . . . . . . . . . . . postup smerom dozadu alebo hπadanie dozadu
Re|im HRY: posun vπavo
0 § . . . . . . . . . . . postup dopredu alebo hπadanie dopredu
Re|im HRY: posun vpravo
! 4. . . . . . . . . . . . iba pre MP3-CD: voπba predchádzajúceho
albumu alebo hπadanie dozadu
. . . . . . . . . . . . . Re|im HRY: posun dole
@ DBB
nastavenie zv¥razòovania basov¥ch a vysok¥ch
tónov
# VOL + / - . . . . . . nastavenie sily zvuku

$ LINE OUT/p . . v¥stup vedenia s prípojom 3,5 mm, na ktor¥ je
mo|né napoji†
– slúchadlá
– diaπkov¥ ovládaè
– tento prístroj k audio vstupu
Vá∂ho stereofónneho prístroja
% 4.5V DC. . . . . . . prípoj externého napájania
^ priestor pre napájacie èlánky
& v¥robn¥ ∂títok
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection zabezpeèuje
priebe|nú reprodukciu aj v prípade miernych
nárazov
( OFF• . . . . . . . . . OFF vypnutie RESUME a HOLD
RESUME•
RESUME ulo|enie tej polohy do pamäti,
HOLD
v ktorej bola reprodukcia preru∂ená
HOLD zablokovanie v∂etk¥ch funkèn¥ch
gombíkov
Príslu∂enstvo dodávané s prístrojom:

1 x slúchadlá, HE570
2 x akumulátorová batéria, AY3363
1 x diaπkov¥ ovládaè, AY3778
1 x pripojovací adaptér slúchadiel (iba pre niektoré typy)
1 x AC/ DC adaptér, AY3160 (dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né
zakúpi†)
UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky,
resp. vykonávať operácie inīm spôsobom ako je
uvedené v tomto návode, vystavíte sa riziku ožiarenia
škodlivými lúčmi, alebo môže dôjsť k inému
nebezpečnému prípadu.

NAPÁJACIE ÈLÁNKY
(dodávané s prístrojom lebo ich je mo|né zakúpi†)
Pre tento prístroj pou|ívajte nasledujúce typy
monoèlánkov:
• alkalické monoèlánky AAA (LR03, UM4) lebo
AA (LR6, UM3) pokiaπ mo|no Philips.
Poznámka:
AAA (LR03, UM4)
– Neodporúèame pou|íva† súèasne staré a
nové napájacie èlánky, resp. monoèlánky
rôzneho typu. Ak sú napájacie èlánky
vyèerpané alebo ak nebudete prístroj dlh∂í
èas pou|íva†, vyberte ich z prístroja.
Vkladanie batérií AAA (LR03, UM4) alebo
AY3363
AA (LR6, UM3)
1 Otvorte a vyberte kryt pre batérie typu AAA.
2 Vlo|te batérie AAA na zadnú stranu krytu, tak
ako je ukázané na obrázku.
3 Vraťte kryt s nain∂talovan¥mi batériami AAA späť do prístroja.
Vlo|ení baterií AA (LR6, UM3)
Ak chcete zdvojnásobiť dobu prehrávania, vlo|te batérie typu AA do
priestoru pre batérie a pou|ite tie| kryt pre batérie typu AA.
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 2 ∂tandardné alebo
alkalické monoèlánky).
Oznaèenie, |e monoèlánky sú vyèerpané
• Vymeòte napájacie èlánky alebo zasuòte sie†ov¥ adaptér, ak bliká
oznaèenie A a displejom prebehne nápis Replace
batteries.
Vyberte napájacie èlánky, ak sú vyèerpané alebo ak nebudete dlh∂í èas
prístroj pou|íva†.
Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte
iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

DIAπKOV¥ OVLÁDAÈ
(nie je u v∂etk¥ch typov)
Pou|ite diaπkové ovládanie AY3778 s vedením.
Gombíky na diaπkovom ovládaní majú rovnaké
funkcie ako príslu∂né gombíky na prijímaèi.
1 Stisnite dvakrít gombík 9 a prijímaè sa
vypne.
2 Pevne zapojte diaπkov¥ ovládaè do zásuvky
LINE OUT/p na prijímaèi.
3 Nastavte hlasitos† gombíkom na CD prehrávaèi a na diaπkovom ovládaní.
SLÚCHADLÁ
• Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuòte do
zástrèky LINE OUT/p.
Poznámka:
– cez v¥stup LINE OUT/p je mo|né prístroj
pripoji† i k systému hifi . a silu a charakter
zvuku nastavujte na prehrávaèa CD
regulátormi systému hifi.
DÔLE\ITÉ!
Bezpeèné poèúvanie programu: poãúvajte pri miernej hlasitosti.
pou|ívanie slúchadiel pri veπkej hlasitosti mô|e po‰kodi† vá‰ sluch.
Bezpeèná doprava: nepou|ívajte slúchadlá keì riadite vozidlo alebo
bicykel, lebo mô|ete spôsobi† nehodu.

MP3 (MPEG 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. Pomocou MP3 je mo|né napríklad
na jedinú CD-ROM urobi† 10 hodinov¥ hudobn¥ záznam v takmer rovnakej kvalite
ako na 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.
Ako organizova† hudobné súbory
Manipulácia s veπk¥m mno|stvom hudobn¥ch súborov na CD-ROM-u si uπahèíte,
ak ich usporiadate do rozraïovaèov („albumov“).
Skladby z albumu budú reprodukované v abecednom poriadku. Ak si |eláte
reprodukciu v inom poriadku, oznaète názvy súborov zaèiatoèn¥mi èíslicami.
Napríklad:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Prístroj zoradí albumy v abecednom poriadku. Ak sú v albume ïal∂ie albumy, budú
reprodukované a| po reprodukcii toho albumu, do ktorého sú zaradené. Tie albumy,
ktoré neobsahujú súbor MP3, systém preskoèí.
Tie súbory MP3, ktoré nezaradíte do |iadneho albumu, sa dostanú do albumu s
názvom Various, s poradím 01. Reprodukcia sa zaène t¥mto albumom.
Ako vyrobi† súbory MP3 na CD-ROM-u
Nahrávaèom CD Vá∂ho poèítaèa nahrajte („zapí∂te“) hudobné súbory z pevného
disku na CD-ROM. Pou|ite buï formát ISO 9660 alebo formát UDF. Existujú aj také
programy nahrávania CD, ako napr. „DirectCD“, ktoré podporujú formát UDF.
Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3.

Pomocou tohto prístroja je mo|né reprodukova†
nasledujúce typy platní:
– v∂etky audio CD s programom
– v∂etky finalizované audio CDR a CDRW
– MP3-CD (CD-ROM so súbormi MP3)
1 Posunutím posuvky OPEN2 otvorte priestor
pre CD.
2 Vlo|te platòu etiketou smerom hore tak, |e
opatrne pritisnete stred platne, aby dobre
priπahla. Stiskom smerom dolu priestor zatvorte.
3 Stisnutím 2; zapojte reprodukciu.
➜ Nápis Reading CD sa zobrazí.
Reprodukcia sa zapojí. Sa zobrazí typ
skladby (CD alebo MP3), poradové èíslo
práve reprodukovanej skladby a doba od
zaèiatku reprodukcie.
V prípade skladby typu MP3 sa na displeji
zobrazí aj poradové èíslo albumu a dvakrát prebehne aj názov súboru.
• Stisnite 2;, ak si |eláte preru∂i† reprodukciu.
➜ Údaj o èase, v ktorom bola reprodukcia preru∂ená, bliká.
• Ak si |eláte pokraèova† v reprodukcii, stisnite znovu 2;.
4 Stisnite 9, ak si |eláte ukonèi† reprodukciu.
➜ Sa zobrazí celkov¥ poèet skladieb na platni, typy skladieb (CD, MP3),
poèet albumov na MP3-CD a celková doba reprodukcie (iba pre audio
platòu).
5 Platòu vyberte tak, |e ju uchopíte za okraje,
cez otvor uprostred opatrne stisnete dr|iak a platòu pritom dvíhate smerom
hore.

Pou|ívajte v¥hradne sie†ov¥ adaptér typu AY3160 (4,5 V/400 mA
jednosmern¥ prúd, stredn¥ v¥vod kladn¥ pól). Pou|itie iného v¥robku mô|e
spôsobi† po∂kodenie prístroja.
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej siete
odpovedá údajom na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sie†ového adaptéru na vstup
prehrávaèa 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Ak nepou|ívate adaptér, v|dy ho
odpojte.
OCHRANA |IVOTNÉHO PROSTREDIA
• 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.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva
vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

PRÍPOJE PRE POU|ITIE V AUTOMOBILE
(dodávané s prístrojom lebo je ich mo|né zakúpi†)
Pou|ívajte iba konvertor napätia typu AY3545 lebo
AY3548 (4,5 V striedav¥ prúd, kladn¥ pól na strednom
v¥vode) a kazetov¥ adaptér typu AY 3501. Ktor¥koπvek
in¥ v¥robok mô|e prístroj po∂kodi†.
1 Prehrávaè CD umiestnite navodorovnej, stabilnej
ploche bez vibrácií. Presvedète sa, èi je bezpeène
umiestnen¥ a neru∂í ani vodièa, ani spolujazdca.
2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia
zapojte na vstup 4.5V DC prehrávaèe CD (iba pre
12 V automobilov¥ akumulátor so záporn¥m
uzemnením.)
3 Konvertor napätia vsuòte do prípoja zapaπovaèe. Ak je to potrebné, vyèistite
prípoj zapaπovaèe, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zoslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p prehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrne do kazetového priestoru autorádia.
6 Skontrolujte, èi Vám vodiè nebude poèas jazdy preká|a†.
7 V prípade potreby zní|te hlasitos† na prístroji a regulátorom sily zvuku
autorádia nastavte |iadanú hlasitos†.
• Ak prehrávaè CD nepou|ívate, v|dy vytiahnite konvertor napätia z
prípoja zapaπovaèa.
Poznámky:
– Vyh¥bajte sa extrémnym tepeln¥m vplyvom, ktoré mô|e spôsobi† vykurovanie
v automobile lebo priame slneèné |iarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).
– Ak je na Va∂om autorádiu vstup LINE IN, odporúèame ho pripoji† cez tento prípoj
namiesto cez kazetov¥ adaptér. Zasuòte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN
a na v¥stup LINE OUT/p prehrávaèa CD.

Podporné formáty
Tento prístroj ovláda nasledujúce formáty:
– Disk formát: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– R¥chlos† prenosu dát pre MP3 je 32–320 kbps, alebo premenlivá
r¥chlos† prenosu dát
– Maximálny poèet hudobn¥ch súborov a albumov je pribli|ne 350
(poèítané s názvom súboru s priemerne 64 znakmi)

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

• 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†.
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KEZELÕGOMBOK

KEZELÕGOMBOK, (lásd a 1 ábr)
1 OPEN 2 . . . . . . a CD-tartó kinyitása
2 9. . . . . . . . . . . . a lejátszás befejezése és a készülék
kikapcsolása
3 2;. . . . . . . . . . . a készülék bekapcsolása, a lejátszás elindítása
és a lejátszás szüneteltetése
4 PROGRAM/ . . . ZENE üzemmód: mûsorszámok beprogramozása és a
SHOOT/
program megtekintése
SELECT
JÁTÉK üzemmód: megerösíti a játék, beállítás
stb. kiválasztását / kapura lö
5 MODE. . . . . . . . a különféle lejátszási módok, például a SHUFFLE
vagy REPEAT kiválasztása
6 DISPLAY . . . . . a mûsorszámra és az albumra vonatkozó
információk megjelenítése a kijelzön
7 GAME. . . . . . . . ki / be kapcsolja a játék üzemmódot
8 3. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: a következö album
kiválasztása, vagy keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás felfelé
9 ∞ . . . . . . . . . . . ugrás visszafelé és keresés visszafelé
JÁTÉK üzemmód: mozgatás balra
0 § . . . . . . . . . . . ugrás elöre és keresés elöre
JÁTÉK üzemmód: mozgatás jobbra
! 4. . . . . . . . . . . . csak MP3-CD esetén: az elözö album kiválasztása,
vagy keresés visszafelé
. . . . . . . . . . . . . JÁTÉK üzemmód: mozgatás lefelé
@ DBB
a mély és magas hangok kiemelésének
beállítása
# VOL + / - . . . . . . a hangerö beállítása

$ LINE OUT/p . . 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott vonalszintû
kimenet, melyhez csatlakoztatható
– a fejhallgató
– a távirányító
– ez a készülék az Ön sztereo készüléke audio
bemenetéhez
% 4.5V DC. . . . . . . külsö tápfeszültség csatlakoztatásához
^ elemtartó
& adattábla
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection folyamatos lejátszást
biztosít enyhébb ütés esetén is
( OFF• . . . . . . . . . OFF állásban a RESUME és HOLD funkció
kikapcsolása
RESUME•
RESUME állásban annak a pozíciónak a
tárolása, ahol a lejátszás abbamaradt
HOLD
HOLD állásban az összes gomb funkciójának
letiltása
A készülékkel szállított tartozékok:
1 x fejhallgató HE570
2 x újratölthetõ akkumulátor, AY3363
1 x távirányító, AY3778
1 x fejhallgató csatlakozóadapter (nem minden típusnál)
1 x AC/ DC adapter, AY3160 (a készülékkel szállított vagy
megvásárolható)
FIGYELEM
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelögombokat, illetve hajtja végre a
műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

ELEMEK
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Ennél a készüléknél a következõk valamelyikét
használhatja:
• tartós elemeket AAA (LR03, UM4) vagy AA (LR6,
UM3) lehetõleg Philips.
Megjegyzés:
– Nem tanácsos öreg és új, illetve különbözõ típusú elemeket
vegyesen használni. Vegye ki az elemeket, ha kimerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a
készüléket.

AAA (LR03, UM4)

TÁVIRÁNYÍTÓ
(nem minden típusnál)
Használja az AY3778 számú vezetékes
távirányítót. A távirányítón és a készüléken
lév‘ ugyanazon jelzési gombok, egyforma
funkciót töltenek be.
1 A készülék kikapcsolásához nyomja
meg kétszer a 9 gombot.
2 Eróteljesen nyomja be a távirányító
vezetékét a készülék LINE OUT/p
kimenetébe.
3 Állítsa be a hangerót a CD-lejátszón illetve a távirányítón lévó
gombbal.

AAA (LR03, UM4) vagy AY3363 elemek behelyezése
1 Nyissuk ki az AAA elemek ajtaját.
AA (LR6, UM3)
2 Helyezzük be az AAA elemeket az ajtó hátoldalán
jelzettel szerint.
3 Tegyük vissza az AAA ajtót a benne lévõ elemekkel a készülékbe.

• Csatlakoztassa a készülékkel szállított
fejhallgatót LINE OUT/p a csatlakozóba.

AA (LR6, UM3) elemek behelyezése
A lejátszási idõ megkettõzéséhez helyezzük az AA elemeket az elemtartóba, és
használjuk az AA jelölésü elemtartó ajtót.
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be vagy 2 darab hagyományos vagy tartós
elemet.

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

Az elemek lemerülésének jelzése
• Ha a kijelzõn a A jelzés villog és átgördül a Replace batteries üzenet,
akkor azonnal cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a készüléket.

FONTOS!
Hallásvédelem: mérsékelt hangerõ. a fejhallgató nagy hangerõ esetén
károsíthatja a hallást.
Közlekedésbiztonság: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy
kerékpározás közben, mert ez balesetet okozhatunk.

FEJHALLGATÓ

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelõ
hulladékgyûjtõbe kell azokat helyezni.

HÁLÓZATI ADAPTER
(a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3160 típusú (4,5 V/400 mA egyenáram, a
középsõ kivezetés a pozitív pólus) hálózati adaptert
használja. Más termék esetleg károsíthatja a
készüléket.
1 Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
értéke megfelel-e az adapter feszültségének.
2 Csatlakoztassa az adaptert a lejátszó 4.5V DC bemenetébe és a fali
dugaljba.
Megjegyzés: Ha nem használja az adaptert, mindig húzza ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK
• 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).
• 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.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elõírásainak.

CSATLAKOZTATÁS A GÉPKOCSIBAN
(a vezeték a készülékkel szállított vagy megvásárolható)
Csak az AY3545 vagy AY3548 típusú feszültségátalakító (4,5 V, egyenáram, pozitív pólus a középsõ
kivezetésen) és az AY3501 típusú adapterkazetta
használható. Minden más termék károsíthatja a
készüléket.
1 Helyezze a CD-lejátszót vízszintes,
rezgésmentes és szilárd felületre. Ellenõrizze,
hogy biztonságban legyen és ne zavarja sem a
vezetõt sem az utasokat.
2 Csatlakoztassa a feszültségátalakító egyenáramú csatlakozóját a CDlejátszó 4.5V DC bemenetébe (csak 12 V-os, negatív földelésû
gépkocsi-akkumulátor esetén).
3 Helyezze a feszültségátalakítót a szivargyújtó csatlakozójába. Ha szükséges,
tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját, hogy jó legyen az elektromos
érintkezés.
4 TVegye le a hangerõt és csatlakoztassa az adapterkazetta csatlakozóját a
CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetére.
5 Helyezze be óvatosan az adapterkazettát az autórádió kazettatartójába.
6 Ellenõrizze, hogy a vezeték nem fogja-e zavarni vezetés közben.
7 Csökkentse a hangerõt a készüléken, ha szükséges állítsa és az autórádió
szabályzóival állítsa be a hangerõt és a hangszínt.
• Mindig vegye ki a feszültségátalakítót a szivargyújtó
csatlakozójából, ha nem használja a CD-lejátszót.
Megjegyzések:
– Kerülje a túlzott hõhatást, amit a gépkocsi fûtése vagy a közvetlen napsütés (pl.
nyáron a parkoló autóban) okozhat.
– Ha az autórádióján van LINE IN bemenet, akkor célszerûbb ezen keresztül
csatlakoztatni az adapterkazetta helyett. Egyszerûen csatlakoztassa a csatlakozókábelt
ehhez a LINE IN bemenethez és a CD-lejátszó LINE OUT/p kimenetéhez.

Ak stisnete poèas reprodukcie niekoπkokrát DISPLAY,
zvolíte t¥m zobrazenie nasledujúcich informácií:
– Filename: názov súboru, ktor¥ obsahuje skladbu,
– Album: názov rozraìovaèa obsahujúceho album,
– Artist: meno interpreta (ak je taká informácia
ID3 tag),
– Title: názov skladby (ak je taká informácia ID3
tag),
– typ skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.
Zvolená informácia prebehne displejom dvakrát. Na
displeji sa zobrazí názov albumu a poradové èíslo
skladby.

Poznámka:
– ID3 tag je súèas†ou súboru MP3 a obsahuje rôzne informácie o skladbe, ako napríklad názov skladby
alebo meno interpreta. Pred zhotovením MP3-CD zostavte pomocou software na kódovanie formátu
MP3 informácie ID3 tag.

SILA A CHARAKTER ZVUKU
Nastavenie hlasitosti
•

Nastavte hlasitos† gombíkom VOLUME +/– .

DBB
Zv¥raznení basov¥ch tónov
1
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Magyar

Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát DBB a zvoπte
|iadanú úroveò zv¥raznenia basov¥ch tónov:
➜
zapojenie stredného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
➜
zapojenie silného zv¥raznenia
basov¥ch tónov.
Nov¥m stisnutím DBB vypnite funkciu zv¥raznenia basov¥ch tónov.
➜
alebo
zmizne.

MP3 ZENEFÁJLOK

LEMEZ LEJÁTSZÁSA

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. Az MP3 segítségével például 10 órányi, a CD-hez hasonló
minõségû zenei anyag tárolható egyetlen CD-ROM-on.
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 szervezhetõk a zenefájlok
A CD-ROM-on lévõ nagyszámú zenefájl kezelését megkönnyítendõ
lehetõsége van arra, hogy mappákba („albumokba”) rendezze azokat.
Az albumban lévõ mûsorszámokat ABC-sorrendben játssza le a készülék. Ha
más sorrendet szeretne, kezdje a fájlnevet számokkal.
Például:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
A készülék ABC-sorrendbe rendezi az albumokat. Ha további albumok
vannak egy albumban, akkor ezeket annak az albumnak a lejátszása után
játssza le a készülék, amelyben vannak. Azokat az albumokat, melyekben
nincs MP3 fájl, átugorja a rendszer.
Azok az MP3 fájlok, melyeket nem tett egy albumba sem, a Various
nevû, 01 sorszámú albumba kerülnek. A lejátszás ezzel az albummal
kezdõdik.
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. Vagy az ISO 9660, vagy az UDF formátumot
használja. Vannak olyan CD-író programok, mint pl. a „DirectCD”, melyek az
UDF formátumot támogatják.
Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végzõdése .mp3 legyen.

Ezzel a készülékkel a következõ típusú lemezek
játszhatók le:
– minden mısoros audio CD
– minden véglegesített audio CDR és CDRW
– MP3-CD (MP3 fájlokat tartalmazó CD-ROM)
1 Az OPEN2 csúszkát eltolva nyissa ki a CDtartót.
2 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott
oldalával felfelé úgy, hogy óvatosan nyomja
a lemez közepét, hogy a helyére
illeszkedjen. Lefelé nyomva zárja be a
tartót.
3 A 2; gombot megnyomva indítsa el a
lejátszást.
➜ A kijelzõn a Reading CD üzenet
látszik. Elkezdõdik a lejátszás. A
mısorszám típusa (CD vagy MP3), az
aktuális mısorszám sorszáma és a
lejátszása során eltelt idõ látszik a kijelzõn. MP3 típusú mısorszám
esetén az album sorszáma is látszik a kijelzõn, és a fájl neve is
átgördül kétszer.
• A 2; gomb megnyomásával szakíthatja meg a lejátszást.
➜ Az az idõpont, amikor a lejátszás meg lett szakítva, villog.
• Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a 2; gombot.
4 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a 9 gombot.
➜ A kijelzõn látszik, hogy összesen hány mısorszám van a lemezen, a
mısorszámok típusa (CD, MP3), az MP3-CD-n lévõ albumok száma és
a teljes lejátszási idõ (csak audio lemez esetén).
5 Vegye ki a lemezt úgy, hogy megfogja a szélénél, óvatosan nyomja a
közepén levõ lyukon keresztül a tartót, miközben emeli felfelé a lemezt.

Támogatott formátumok
Ez a készülék a következõ formátumokat támogatja:
– Lemezformátum: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music CD,
Mixed Mode CD
– Az adatátviteli sebesség MP3 esetén 32–320 kbps és változó adatátviteli
sebesség
– A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 350
(átlagosan 64 karakterbõl álló fájlnévvel számolva)

Megjegyzések:
– MP3 típusú mısorszám esetén a 2; gomb megnyomása után kis idõ elteltével
kezdõdik csak a lejátszás.
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Megjegyzés:
– Az egyes védjegyek a megfelelõ tulajdonosok tulajdonát képezik.

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.

Hπadanie èasti skladby poèas reprodukcie
1

2

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.
Keì nájdete hπadanú èas† skladby, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvyèajn¥m spôsobom.

Poznámka:
– V re|ime repeat, shuffle, shuffle all je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Voπba na MP3-CD
Voπba albumu poèas reprodukcie
•

Stisnite 4 alebo 3 krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát a postúpite na zaèiatok prvej
skladby práve reprodukovaného, predchádzajúceho alebo nasledujúceho albumu.
➜ Reprodukcia pokraèuje prvou skladbou zvoleného albumu.

Voπba skladby poèas reprodukcie
1

Ak podr|íte 4 alebo 3 stisnut¥, budete môc† r¥chlo postúpi† na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu typu MP3.
➜ Zapojí sa preskakovanie skladieb, po 2 sekundách
sa preskakovanie
zr¥chli.
Keì nájdete hπadanú skladbu, gombík uvoπnite.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

Poznámka:
– Ak si |eláte postúpi† z jednej skladby na druhú pomaly, stisnite ∞ alebo §.

VOπBA SPÔSOBU REPRODUKCIE – MODE

ESP / RE|IMU ÚSPORY ENERGIE

PROGRAMOVANIE SKLADIEB

ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD

Do programu je mo|né zvoli† a ulo|i† 50 skladieb
v πubovoπnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je
mo|né ulo|i† do pamäti niekoπkokrát.
1 Poèas preru∂enia reprodukcie zvoπte
gombíkom ∞ lebo § niektorú skladbu.
2 Stisnutím gombíka
PROGRAM/SHOOT/SELECT ju ulo|te do
pamäti.
➜ prog a zobrazen¥ je poèet ulo|en¥ch
stôp
3 Vy∂e opísan¥m spôsobom voπte ïal∂ie
skladby a ukladajte ich do pamäti.
4 Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu
zvolen¥ch skladieb.
➜ Zobrazí sa nápis prog a reprodukcia sa
zapojí.
• Ak si |eláte skontrolova† zostaven¥ program,
podr|te gombík PROGRAM/SHOOT/SELECT
stisnut¥ zhruba 3 sekundy.
➜ Na displeji sa budú postupne zobrazova† poradové èísla skladieb v
programe.

¤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!.
• Ak si |eláte zapoji† funkciu ESP,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do pozície ESP.
➜ Zobrazí sa nápis
.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu ESP, nastavte spínaè do pozície OFF.
➜ Nápis
zmizne.

Poznámky:
– Ak sa pokúsite naprogramova† viac ako 50 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis
FULL.

Krátky zvukov¥ signál vydáva prístroj pri
stisnutí gombíkov alebo ak sú napájacie
èlánky vyèerpané.
• Stisnutím DBB na 2 sekundy je mo|né
zvukov¥ signál zapoji†, prípadne vypnú†:
➜ Beep On sa zobrazí: Zvukov¥
signál je zapojen¥.
➜ Beep Off sa zobrazí: Zvukov¥
signál je vypnut¥.

Zotrenie programu
• Program je mo|né vymaza† tak, |e mimo reprodukciu stisnete gombík 9.
➜ Na chvíπu sa zobrazí nápis Program Clear, nápis prog zmizne a
program bude zotren¥.
Poznámky:
– Program bude zotren¥ aj v prípade, |e dojde k v¥padku napätia, lebo otvoríte
priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

Nie je zvuk, nezaèína reprodukcia
– Vlo|te správne napájacie èlánky.
– Vymeòte napájacie èlánky.
– Dobre zasuòte sie†ov¥ adaptér.
Nápis Hold a/alebo stisnutie gombíkov
– Vypnite HOLD.
– Na niekoπko minút vytiahnite zástrèku zo zásuvky, resp. vyberte
napájacie èlánky.
Nie je zvuk alebo zlá kvalita zvuku
– Stisnite 2; a pokraèujte v reprodukcii.
– Nastavte silu zvuku.
– Skontrolujte a oèistite prípoje.
– Nepou|ívajte prístroj v blízkosti zapnutého mobilného telefónu a v
silnom magnetickom poli.

ZVUKOV¥ SIGNÁL

RESUME LEBO HOLD

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokú∂ajte sami opravi† prístroj,
preto|e t¥m 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
nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na
distribútora alebo na servis.

Nápis pls insert CD or No audio file
– Vlo|te platòu etiketou smerom hore.
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Poèkajte, k¥m sa zahmlená optika vyjasní.
– Presvedète sa, èi je v prístroji audio platòa alebo MP3-CD.

HUDBA A HRY

(iba pre skladby MP3)

Poznámka:
– Jednotlivé ochranné znaèky tvoria vlastníctvo príslu∂n¥ch majiteπov.

Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD

Voπba skladby poèas reprodukcie
• Stisnite ∞ alebo § krátko jedenkrát alebo niekoπkokrát
a postúpite na zaèiatok práve reprodukovanej,
predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
➜ Reprodukcia pokraèuje zvolenou skladbou.

2
Poznámka:
– Po stisnutí 2; zaène reprodukcia skladby typu MP3 iba a| po uplynutí

krátkeho èasu.

SIETOV‡ ADAPTÉR
(dodávan¥ s prístrojom lebo je ho mo|né zakúpi†)

VOπBA A HπADANIE NA AUDIO CD

REPRODUKCIA PLATNE

HUDOBNÉ SÚBORY MP3

2

A KIJELZÕN LÁTHATÓ INFORMÁCIÓK
(csak MP3 mısorszámok esetén)
Lejátszás közben a DISPLAY gombot ismételten
megnyomva a következõ információk jeleníthetõk
meg a kijelzõn:
– Filename: a mısorszámot tartalmazó fájl
neve,
– Album: az albumot tartalmazó mappa neve,
– Artist: a mıvész neve (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– Title: a mısorszám címe (ha van erre
vonatkozó ID3 tag információ),
– a mısorszám típusa és a lejátszása során eltelt
idõ.
A kijelzõn átgördül kétszer a kiválasztott információ. Az album neve és a
mısorszám sorszáma látszik a kijelzõn.

Megjegyzés:
– Az ID3 tag az MP3 fájl része, mely a mısorszámra vonatkozó különféle információkat
tartalmaz, mint például a mısorszám címe vagy a mıvész neve. Mielõtt elkészítené MP3-CDjét, az MP3 formátumot kódoló szoftverrel állítsa elõ az ID3 tag információkat.

HANGERÕ ÉS HANGSZÍN
Hangerõbeállítás
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME +/– .
DBB
Basszuskiemelés
1

2

Nyomja meg a DBB gombot egyszer vagy többször a
kívánt basszuskiemelés szintjének kiválasztásához:
➜
közepes basszuskiemelés bekapcsolása.
➜
erõs basszuskiemelés bekapcsolása.
A DBB gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki a
basszuskiemelést.
➜
vagy
jelzés nem látszik tovább
a kijelzõn.

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, budete ma†
mo|nos† zvoli† niektorú z nasledujúcich
„funkcií“. Oznaèenie zvolenej funkcie sa
zobrazí na displeji.
– shuffle all: V∂etky skladby z platne
budú jedenkrát zreprodukované v
náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat all: V∂etky skladby z platne budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat: Prístroj bude opakovane reprodukova† aktuálnu skladbu.
– repeat all: Prístroj bude opakovane reprodukova† celú platòu.
– shuffle album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú jedenkrát
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– shuffle repeat album (iba pre MP3-CD):
V∂etky skladby aktuálneho albumu budú opakovane
zreprodukované v náhodne volenom poriadku.
– repeat album (iba pre MP3-CD):
Prístroj bude opakovane reprodukova† v∂etky skladby
aktuálneho albumu.
2 Reprodukcia zvolen¥m spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
• Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite
niekoπkokrát gombík MODE, a| z displeja zmizne oznaèenie
∂peciálneho spôsobu reprodukcie.

Ulo|enie práve reprodukovanej pozície do pamäti – RESUME
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.
1 Ak si |eláte zapoji† funkciu RESUME,
nastavte spínaè poèas reprodukcie do
pozície RESUME.
➜ Zobrazí sa nápis resume.
2 Ak si |eláte reprodukciu ukonèi†, stisnite
gombík 9.
3 Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
gombík 2;.
➜ Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokraèova† od
bodu, kde bola predt¥m preru∂ená.
• Ak si |eláte vypnú† funkciu RESUME, nastavte spínaè do pozície
OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

Mô|ete hra† hry a zároveò poèúva† hudbu. Vyberte si z 5 hier: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER a MUNCHER.
Spustenie hry
1 Ak je to potrebné, pomocou 2; zapnite prístro.
2 Stlaète GAME.
➜ Displej zobrazuje hlavné menu hier.
Aktuálna hra je zv¥raznená.
3 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname hier.
4 V¥ber hry potvrdíte zatlaèením PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Zatlaèením 3 alebo 4 sa mô|ete posúva† v
zozname podmenu hier.
➜ Displej zobrazuje Start, Level, Speed,
Top Score.
6 Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT, potvrdíte
a zaènete hru.

Nie je mo|né reprodukova† hudobné súbory
– Dbajte, aby súbory MP3 boli zakonèené na .mp3

Ovládanie hry
Pohybujte sa pomocou tlaèidiel na prístroji:

Select songs nápis a oznaèenie bliká
– Na platni v prístroji nie je obπúbená skladba.
– Zaraìte niektorú skladbu medzi obπúbené.

Zablokovanie funkcií v∂etk¥ch gombíkov – HOLD
Funkcie v∂etk¥ch gombíkov prístroja je mo|né
zablokova†. V tomto prípade |iadne z gombíkov
nereaguje na stisnutie.
• HOLD zapojíte tak, |e posuniete posuvku
do polohy HOLD.
➜ Nápis resume svieti a nápis Hold sa
zobrazí. Funkcie v∂etk¥ch gombíkov budú zablokované. Po
stisnutí ktoréhokoπvek gombíka nápis Hold sa zobrazí.
• Ak si |eláte vypnú† HOLD, nastavte posuvku do pozície OFF.
➜ Nápis resume zmizne.

• Stlaète PROGRAM/ SHOOT/ SELECT , vystrelíte / potvrdíte úkon.
Ukonèenie hry
Ukonèi† hru mô|ete nasledovne:
• Stlaète GAME raz alebo viackrát, a| k¥m sa displej nevráti k zobrazeniu
re|imu hudby.
• Stlaète 9.

hore 3

vπavo ∞

dole 4

vpravo §

Poznámka:

–

Toto zariadenie automaticky vypne pípnutie, ak zvolíte re|im hry poèas
prehrávania hudby. Signál pípnutia sa automaticky vráti, keï GAME skonèíte.
Viac informácii o signále pípnutia, mô|ete nájs† v kapitole. ZVUKOV¥
SIGNÁL.

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

ESP / ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
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!
• Ha be akarja kapcsolni a ESP funkciót,
lejátszás közben állítsa a csúszkát ESP állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a
felirat.
• Ha ki akarja kapcsolni a ESP funkciót, állítsa a csúszkát OFF állásba.
➜ A
felirat nem látszik tovább.

Megjegyzés:
– Ha lassan kíván az egyik mısorszámról a másikra ugrani, akkor a ∞ vagy §. gombot nyomja
meg.

A programban 50 szám tárolható. Egy szám
többször is tárolható a programban.
1 Válasszon ki egy számot a ∞ illetve §
gombbal olyankor, amikor a lejátszás
szünetel.
2 A PROGRAM/SHOOT/SELECT gomb
megnyomásával tárolja a számot a
memóriában.
➜ prog és megjelenik a tárolt számok
száma
3 Az ismertetett módon válasszon ki és
programozzon be további számokat.
4 A 2; gomb megnyomásával kezdje el a
kiválasztott számok lejátszását.
➜ Megjelenik a prog felirat és elkezdõdik a
lejátszás.
• Ha meg akarja nézni az összeállított
programot, tartsa lenyomva a
PROGRAM/SHOOT/SELECT gombot több, mint 3 másodpercen
keresztül.
➜ A kijelzõn egymás után megjelenik a programban szereplõ
mûsorszámok sorszáma.
Megjegyzés:
– Ha több, mint 50 számot próbál beprogramozni, a FULL felirat
jelenik mega kijelzõn.
A program törlése
• A programot úgy törölheti, hogy amikor nincs lejátszás, megnyomja
a 9 gombot.
➜ Rövid idõre megjelenik a Program Clear felirat, a prog felirat
eltûnik és a program törlése megtörtént.
Megjegyzés:
– A program akkor is törlésre kerül, ha megszûnik a feszültségellátás, vagy
kinyitja a CD-lejátszó fedelét, vagy ha automatikusan kikapcsol a készülék.

A LEJÁTSZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA – MODE

RESUME ÉS HOLD

KIVÁLASZTÁS ÉS KERESÉS AZ AUDIO CD
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
• A ∞ vagy § gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi, vagy egy késõbbi mısorszám elejére
ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.
Dallamrész megkeresése lejátszás közben
1 A ∞ vagy § gombot lenyomva tartva lehet egy dallamrészt 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.
Megjegyzés:
– repeat, shuffle, shuffle all módban közben csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Kiválasztás MP3-CD-ken
• A 4 vagy 3 gombot röviden, egyszer vagy
ismételten megnyomva lehet az aktuális, egy
korábbi vagy egy késõbbi album elsõ
mısorszámára ugrani.
➜ A lejátszás a kiválasztott album elsõ mısorszámával folytatódik.
Mısorszám kiválasztása lejátszás közben
1 A 4 vagy 3 gombot lenyomva tartva lehet gyorsan egy korábbi vagy egy
késõbbi MP3 típusú mısorszámra ugrani.
➜ Elkezdõdik a mısorszámok átugrása, majd 2 másodperc múlva felgyorsul.
2 Ha megtalálta a keresett mısorszámot, engedje el a gombot.
➜ A lejátszás a kiválasztott mısorszámmal folytatódik.

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 megnyomva kiválaszthatja a
következõ „módok” valamelyikét. A
kiválasztott mód jelzése látszik a kijelzõn.
– shuffle all: A készülék lejátssza
egyszer a lemez minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat all: A készülék lejátssza ismételten a lemez
minden számát véletlen sorrendben.
– repeat: A készülék lejátssza ismételten az aktuális
mısorszámot.
– repeat all: A készülék lejátssza ismételten az egész lemezt.
– shuffle album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza egyszer az aktuális album minden számát
véletlen sorrendben.
– shuffle repeat album (csak MP3-CD-k esetén): A készülék
lejátssza ismételten az aktuális album minden számát véletlen
sorrendben.
– repeat album (csak MP3-CD-k esetén):
A készülék lejátssza ismételten az aktuális album minden
számát.
2 A kiválasztott módban történõ lejátszás 2 másodperc elteltével
kezdõdik.
• 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.

Annak a pozíciónak a tárolása, ahol a lejátszás tart – RESUME
Tárolni lehet azt a pozíciót, ahol a lejátszás
tart. Amikor újra elindítja a lejátszást, onnan
fog folytatódni, ahol elõzõleg megállította.
1 Ha be akarja kapcsolni a RESUME
funkciót, lejátszás közben állítsa a
csúszkát RESUME állásba.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume
felirat.
2 Amikor be akarja fejezni a lejátszást,
nyomja meg a 9 gombot.
3 Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg a 2; gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a resume felirat és a lejátszás onnan
folytatódik, ahol elõzõleg megállította.
• Ha ki akarja kapcsolni a RESUME funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább.
Az összes gomb funkciójának letiltása –
HOLD
Le lehet tiltani a készülék összes gombjának a
funkcióját. Ekkor az összes gomb megnyomása
hatástalan.
• A HOLD funkció bekapcsolásához állítsa a
csúszkát HOLD állásba.
➜ A kijelzõn a resume felirat és a Hold üzenet látszik. Az összes
gomb funkciója le van tiltva. Bármely gomb megnyomásakor a
kijelzõn megjelenik a Hold üzenet.
• Ha ki akarja kapcsolni a HOLD funkciót, állítsa a csúszkát OFF
állásba.
➜ A resume felirat nem látszik tovább a kijelzõn.

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.
Platòa preskakuje skladby
– Oèistite alebo vymeòte platòu.
– Presvedète sa, èi nie je zvolen¥ niektor¥ zo spôsobov reprodukcie
repeat, repeat album, shuffle alebo.
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.

Hudba sa preru∂í a zobrazí sa nápis Oops
– Zapojte ESP.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je napätie, nezaèína reprodukcia
– Oèistite kontakty zásuvky zapaπovaèa cigariet.
– Zapnite zapaπovanie.
Pri pou|ívaní v aute: Nie je zvuk alebo
– Vlo|te správne kazetov¥ adaptér.
– Obrá†te smer automatického vracania kazety na magnetofóne.
– Poèkajte, k¥m prístroj preberie teplotu okolia.

HIBAKERESÉS

HANGJELZÉS
A készülék rövid hangjelzést ad a gombok
megnyomásakor, és olyankor, amikor
kimerültek az elemek.
• A DBB gombot 2 másodpercig
lenyomva tartva lehet a hangjelzést beés kikapcsolni:
➜ Beep On látszik a kijelzõn: A
hangjelzés be van kapcsolva.
➜ Beep Off látszik a kijelzõn: A
hangjelzés ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja
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.
Nincs hang, nem kezdõdik el a lejátszás
– Helyezze be jól az elemeket.
– Cserélje ki az elemeket.
– Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert.
Hold felirat és/vagy a gombok megnyomása hatástalan
– Kapcsolja ki a HOLD funkciót.
– Néhány percre húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve vegye ki az
elemeket.
Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– A 2; gombot megnyomva folytassa a lejátszást.
– Állítsa be a hangerõt.
– Ellenõrizze és tisztítsa meg a csatlakozókat.
– Ne használja a készüléket bekapcsolt mobiltelefon közelében és erõs
mágneses térben.
pls insert CD or No audio file felirat
– A felirattal felfelé tegyen be egy lemezt.
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Várjon, amíg a bepárásodott lencse kitisztul.
– Ellenõrizze, hogy audio lemez vagy MP3-CD van-e a készülékben.

ZENE ÉS JÁTÉK
Zenehallgatás közben játszhatunk is. 5 játék közül választhatunk: SNATCHER,
MATCHER, COPTER, BREAKER és MUNCHER.
A játék indításához
1 Szükség esetén nyomjuk le a készüléken lévõ
2; k apcsolót.
2 Nyomjuk le a GAME. gombot.
➜ A kijelzõn megjelenik a játékok fõmenüje. A
kiválasztott játék ki van emelve.
3 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok listáján a játékok
4 A játék kiválasztáshoz nyomjuk le: PROGRAM/
SHOOT/ SELECT.
5 Nyomjuk le a 3 vagy 4 gombot, hogy
végiglépkedjünk a játékok almenüben.
➜ A kijelzõn megjelenik: Start, Level,
Speed, Top Score.
6 A megerõsítéshez és a játék megkezdéséhez
nyomjuk le: PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
A játék vezérlésének módja
A készüléken lévõ gombokkal navigálhatunk:

felfelé 3

•

balra ∞

lefelé 4

jobbra §

Nyomjuk le a PROGRAM/ SHOOT/ SELECT gombot a lövéshez / egy
tevékenység megerõsítéséhez
A játék vége
A játék funkcióból való kilépéshez:
• nyomjuk le GAME egyszer vagy többször, amíg a kijelzõ vissza nem tér a
zenei üzemmód kijelzésre.
• nyomjuk le 9.
Megjegyzés :
– A készülék automatikusan kikapcsolja a sípjelzést, ha zene lejátszása közben
kiválasztjuk a játék üzemmódot. A sípjelzés automatikusan visszatér, amikor
kilépünk a GAME. üzemmódból. A sípjelekkel kapcsolatos további részletek a
HANGJELZÉS fejezetben olvashatók.

Nem lehet zenefájlokat lejátszani
– Csak olyan MP3 fájlok játszhatók le, melyek nevének végzõdése .mp3
Hiányoznak könyvtárak az MP3-CD-n
– Ellenõrizze, hogy az MP3-CD-n lévõ fájlok és albumok száma nem többe 350-nél.
– Csak az MP3 fájlokat tartalmazó albumok jelennek meg.
A lemez átugrik számokat
– Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.
– Ellenõrizze, hogy nincs-e kiválasztva a repeat, repeat album, shuffle
vagy lejátszási mód valamelyike.
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-ROMot.
Select songs felirat és a jelzés villog
– A készülékben lévõ lemezen nincs kedvenc mısorszám. Jelölje ki
valamelyik mısorszámot kedvencnek.
A zene megszakad és Oops felirat
– Kapcsolja be az ESP funkciót.
Autós használat: Nincs feszültség, nem kezdõdik el a lejátszás
– Tisztítsa meg a szivargyújtó csatlakozóját.
– Kapcsolja be a gyújtást.
Autós használat: Nincs hang, vagy rossz a hangminõség
– Helyezze be megfelelõen az adapterkazettát.
– Fordítsa meg az automatikus fordítás irányát a magnetofonon.
– Várjon, amíg a készülék felveszi a környezet hõmérsékletét.
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CONTROLS

CONTROLS (see figure 1)
1 OPEN 2 . . . . . . opens the CD lid
2 9. . . . . . . . . . . . stops playback and switches the set off
3 2;. . . . . . . . . . . switches the set on, starts playback and
interrupts playback
4 PROGRAM/ . . . MUSIC mode: programs tracks and lets you
SHOOT/
review the program
SELECT
GAME mode: confirms selection of a game,
setting, etc./ shoot to score
5 MODE. . . . . . . . selects music playback options such as random
order and repeat
6 DISPLAY. . . . . . selects the track and album information for
MP3-CDs
7 GAME. . . . . . . . selects game mode on/ off
8 4. . . . . . . . . . . . MP3-CD only: selects the previous album or fast
skips tracks backward
. . . . . . . . . . . . . GAME mode: move down
9 ∞ . . . . . . . . . . . MUSIC mode: skips backward and searches
backward
GAME mode: move left
0 § . . . . . . . . . . . MUSIC mode: skips forward and searches
forward
GAME mode: move right
! 3. . . . . . . . . . . . MP3-CD only: selects the next album or fast
skips tracks forward
GAME mode: move up

@ DBB . . . . . . . selects the bass adjustment
# VOL + / - . . . . . . adjusts the volume
$ LINE OUT/p . . 3.5 mm line out to connect
– the headphones
– the remote control
– this set to the audio input of your stereo
equipment
% 4.5V DC. . . . . . . to connect the external power supply
^ AAA battery door
& type plate
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection prevents music
interruptions caused by shocks
( OFF• . . . . . . . . . OFF switches RESUME and HOLD off
RESUME•
RESUME stores the last position played
HOLD
HOLD locks all buttons

BATTERIES
(supplied or optionally available)
You can use the following batteries with this CD-player:
• alkaline batteries type AAA (LR03, UM4) or AA (LR6, UM3)
preferably Philips).
Notes:
– Old and new or different types of batteries should not be combined.
– Remove batteries if they are empty or if the player is
not going to be used for a long time.

Inserting AAA (LR03, UM4) or AY3363
batteries
1 Open the AAA battery door.
2 Insert AAA batteries as shown onto the back
of the door.
3 Replace the battery-loaded AAA door back
onto the set.

AAA (LR03, UM4)

Inserting AA (LR6, UM3) batteries
AA (LR6, UM3)
To increase playback time, insert AA batteries
into the battery compartment and use the AA marked battery door.
• Open the battery compartment and insert either 2 normal or alkaline
batteries.
Indication of empty batteries
• Replace the batteries or connect the power adapter as soon as
A blinks and Replace batteries.

Supplied Accessories:
1 x headphones, HE570 or HS383
2 x rechargeable batteries, AY3363
1 x remote control, AY3778
1 x headphone jack adapter (for some versions only)
1 x AC/ DC adapter, AY3170 (supplied or optionally available)
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures
other than herein may result in hazardous radiation exposure or
other unsafe operation.

Remove batteries if they are empty or if the set will not be used for a
long time.
Batteries contain chemical substances,
so they should be disposed of properly.
POWER ADAPTER
(supplied or optionally available)
Use only the AY3170 adapter (4.5V/ 300mA direct
current, positive pole to the center pin). Any other
product may damage the player.
1 Make sure the local voltage corresponds to the
power adapter’s voltage.
2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack
of the player and to the wall outlet.
Note: Always disconnect the adapter when you are not using it.

• All redundant packing material has been omitted. We have done our
utmost to make the packaging easily separable into two materials:
cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
• Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by
a specialized company. Please observe the local regulations regarding
the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.
This set complies with the radio interference requirements
of the European Community.
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QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INCIO RAPIDO

COMMANDES (voir figure 1)
1 OPEN 2 . . . . . . ouvre le couvercle du CD
2 9. . . . . . . . . . . . arrête la lecture et éteint l'appareil
3 2;. . . . . . . . . . . met l'appareil en marche, lance la lecture et
interrompt la lecture
4 PROGRAM/ . . . mode MUSIQUE: programme des pistes et
SHOOT/
passe le programme en revue
SELECT
mode JEU: confirme la sélection d'un jeu, le
réglage, etc,/ envoyez pour marquer
5 MODE. . . . . . . . sélectionne les options de lecture telles que
shuffle ou repeat
6 DISPLAY. . . . . . sélectionne les informations de la piste et de
l'album
7 GAME. . . . . . . . sélectionne le mode jeu marche / arrêt
8 4. . . . . . . . . . . . pour les CD-MP3 seulement : sélectionne
l'album précédent ou passe à la piste
précédente
mode JEU: Déplacement vers le bas
9 ∞ . . . . . . . . . . . passe à la piste précédente et effectue une
recherche vers l'arrière
mode JEU: Déplacement gauche
9 § . . . . . . . . . . passe à la piste suivante et
effectue une recherche vers l'avant
mode JEU: Déplacement droite
! 3. . . . . . . . . . . . pour les CD-MP3 seulement : sélectionne
l'album suivant ou passe à la piste suivante
mode JEU: Déplacement haut

@ DBB
sélectionne le réglage des basses et des aigus
# VOL + / - . . . . . . règle le volume
$ LINE OUT/p . . sortie 3,5 mm pour brancher
– les écouteurs
– la télécommande
– cet appareil à l'entrée audio de
votre équipement stéréo
% 4.5V DC. . . . . . . pour brancher le cordon d'alimentation externe
^ compartiment des piles
& plaquette d'identification
* ESP . . . . . . . . . . Electronic Skip Protection empêche les
interruptions de musique causées par les chocs
( OFF • . . . . . . . . OFF éteint RESUME et HOLD
RESUME •
RESUME met en mémoire la dernière position
HOLD
de lecture
HOLD verrouille tous les boutons
Accessoires fournis :
1 x écouteurs, HE570 ou HS383
2 x piles rechargeables, AY3363
1 x télécommande, AY3778
1 x adaptateur pour prise casque (pour certaines versions seulement)
1 x adaptateur CA/CC, AY3170 (fourni ou disponible en option)
ATTENTION
L’utilisation des commandes ou réglages ou le non-respect des
procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition
dangereuse à l’irradiation.

Use the AY3778 cord remote control. The
buttons on the remote control have the
same functions as the corresponding
buttons on the set.
1 Press 9 twice to switch off the set.
2 Firmly connect the remote control to
LINE OUT/ p on the set.
3 Adjust the volume on the CD player and remote control.
Notes:
–
activated on the player locks and overrides the remote control
functions.
– Check OFF•RESUME•HOLD is adjusted to OFF if you want to use the remote
control!

HEADPHONES
• Connect the supplied headphones to the
LINEOUT/ p jack of the player.
Note:
– LINE OUT/ p can also be used for connecting
this set to your HiFi system.To adjust the sound
and volume, use the controls on the connected
audio equipment and on the CD player.
IMPORTANT!
Hearing safety: listen at a moderate volume. using headphones at high volume can
impair your hearing.
Traffic safety: do not use headphones while driving or cycling as you may cause an
accident.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

EXP521

REMOTE CONTROL AY3778
(supplied or optionally available)

PILES
(fournies ou disponibles en option)
Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser:
• des piles alcalines du type AAA (LR03, UM4)
ou AA (LR6, UM3) de préférence Philips.
Remarque:
– l ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves
ou des piles de types différents. Retirez les piles si
elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas le
lecteur pendant un certain temps.

Insertion des piles AAA (LR03, UM4)
1 Ouvrez la porte de piles AAA.
2 IInsérez les piles AAA comme indiqué sur
l'arrière de la porte.
3 Remettre en place la porte AAA 'chargée de
piles' sur l'appareil.

AAA (LR03, UM4)

AA (LR6, UM3)

Insertion des piles AA (LR6, UM3)
Pour doubler le temps d'écoute, insérez des piles AA dans le
compartiment de piles et utilisez la porte de piles marquée AA.
• Ouvrez le compartiment des piles et placez-y soit 2 piles normales
ou alcalines.
Indicateur de piles vides
• Remplacez les piles ou branchez le cordon d'alimentation secteur
dès que A se met à clignoter et que Replace batteries
défile.Enlevez les piles lorsqu'elles sont vides ou si vous prévoyez
ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

N'utilisez pas de vieilles piles avec des neuves ou des piles de types
différents en même temps.
Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par
conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Bloc d’alimentation (fourni ou disponible en option)

N’utilisez que le bloc d’alimentation AY3170
(4,5V/ 300mA, courant continu, tension positive
sur la borne centrale). Tout autre appareil risque
d’endommager le lecteur.
1 Assurez-vous que la tension du réseau
correspond à celle du bloc d'alimentation.
2 Branchez le bloc d’alimentation sur la prise
4.5V DC du lecteur et sur la prise murale.
Remarque:
– Débranchez toujours le bloc d’alimentation lorsque vous ne l’utilisez pas.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT
• Tous les matériaux d’emballage superflus ont été supprimés. Nous
avons fait tout notre possible pour que l’emballage puisse être trié
en 3 matériaux: carton, PVC et PS.
• Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s’il
est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les
règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux
d’emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.
Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté
européenne en matière d’interférences radio.\

IN-CAR USE ACCESSORIES
(connections supplied or optionally available)
Only use the AY3545 or AY3548 car voltage
converter (4.5V DC, positive pole to the center
pin) and the AY3501 car cassette adapter. Any
other product may damage the set.
1 Put the set on a horizontal, vibration-free
and stable surface. Make sure it is in a
safe place, where the set is neither a
danger nor an obstacle to the driver and
the passengers.
2 Plug the voltage converter into the cigarette lighter jack (only for
12V car battery, negative grounding), then connect the wired
end with 4.5V DC input jack on the set.
3 If necessary, clean the cigarette lighter jack to obtain a good
electrical contact.
4 Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to
LINE OUT/ p on the set.
5 Carefully insert the cassette adapter into the car radio’s cassette
compartment.
6 Make sure the cord does not hinder your driving.
7 Decrease the volume on the set if necessary. Start playback on the
set and adjust the sound with the car radio controls.
• Always remove the voltage converter from the cigarette
lighter jack when the set is not in use.
Note:
– If your car radio has a LINE IN jack, it is better to use it for the car radio
connection instead of the cassette adapter. Connect the signal lead to this
LINE IN jack and to LINE OUT/ p on the set.

TÉLÉCOMMANDE AY3778
(fournie ou disponible séparément)
Utilisez la télécommande avec fil AY3778.
Les boutons sur la télécommande ont les
mêmes fonctions que les boutons
correspondants qui se trouvent sur
l'appareil.
1 Appuyez deux fois sur 9 pour éteindre
l'appareil.
2 Raccordez fermement la télécommande à LINE OUT/ p sur
l'appareil.
3 Réglez le volume avec sur le lecteur de CD et sur la télécommande.
Remarque :
– Remplacez les piles dès que no batt s'affiche à l'affichage de la
télécommande.
–
activé sur le lecteur verrouille et écrase les fonctions de la
télécommande.
– Vérifiez que OFF•RESUME•HOLD est réglé sur OFF si vous voulez utiliser la
télécommande!

ECOUTEURS
• Branchez les écouteurs fournis sur la prise
LINE OUT/ p.
Remarque :
– Vous pouvez également utiliser la borne de
sortie LINE OUT/ p pour brancher cet appareil
sur votre système Hi-Fi. Pour ajuster le son et le
volume sonore, utilisez les boutons de commande de l’équipement audio
auxiliaire et du lecteur CD.

BRANCHEMENTS EN VOITURE
(fournis ou disponibles séparément)
N'utilisez que le convertisseur de tension pour
autoradio AY3545 ou AY3548 (4,5V courant
continu, pôle positif sur la broche centrale) et
la cassette-adaptatrice pour autoradio
AY3501. Tout autre produit risque
d'endommager l'appareil.
1 Placez l'appareil sur une surface
horizontale, exempte de vibrations et
stable. Assurez-vous que c'est un endroit
sûr où l'appareil ne représente aucun danger et où il n'est pas un
obstacle pour le conducteur et les passagers.
2 Introduisez le transformateur pour voiture dans la prise de l'allumecigare (seulement pour une batterie de voiture de 12 V, mise à
terre négative) puis connectez l'embout du câble au jack d'entrée
4.5V DC sur l'appareil.
3 Si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigare pour obtenir un
bon contact électrique.
4 Réglez le volume bas et branchez la fiche de la cassette-adaptatrice
à LINE OUT/p de l'appareil.
5 Introduisez la cassette-adaptatrice avec précaution dans le
compartiment pour cassettes de l'autoradio.
6 Assurez-vous que le cordon ne vous gêne pas pour conduire.
7 Pour baisser le volume sur l'appareil, si nécessaire. Lancez la
lecture sur l'appareil et réglez le son avec les commandes de
l'autoradio.
• Veillez à toujours ôter le convertisseur de tension de la prise
de l'allume-cigare quand l'appareil n'est pas en service.
Remarque:
– Si votre autoradio possède une prise LINE IN, il est préférable de l'utiliser
pour le branchement à l'autoradio plutôt que la cassette-adaptatrice. Branchez
la ligne de signal à cette prise LINE IN et à LINE OUT/p sur l'appareil.

MP3 MUSIC FILES

PLAYING A DISC

SELECTING AND SEARCHING ON CDS

The music compression technology MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduces
the digital data of an audio CD significantly while maintaining CD-like
sound quality. With MP3 you can record up to 10 hours of CD-like music
on a single CD-ROM.
How to get music files
Either download legal music files from the internet to your computer
hard disc or create them from your own audio CDs. For this, insert an
audio CD into your computer´s CD-ROM drive and convert the music
using an appropriate encoder software. To achieve a good sound
quality, a bit rate of 128 kbps or higher is recommended for MP3 music
files.
How to organize music files
In order to easily handle the large number of music files on a CD-ROM,
you can organize them in folders (“albums”).
The tracks of an album will be played in alphabetical order. If you want
to arrange them in a certain order, let the file names start with
numbers.
For example:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
The albums will be arranged in alphabetical order. If albums are located
in an album, they will be played after this album. Albums without MP3
files will be skipped.
If there are MP3 files which you did not put into an album, you will find
them in the album number 01. Various is the first album that will be
played.
How to make a CD-ROM with MP3 files
Use your computer´s CD burner to record (“burn”) the music files from
your hard disc on a CD-ROM. Use either ISO 9660 disc format or UDF.
Some CD burner software like e.g. “DirectCD” support the UDF format.
Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3.

With this set you can play
– all pre-recorded audio CDs
– all finalized audio CDRs and CDRWs
– MP3-CDs (CD-ROMs with MP3 files)
1 Push the OPEN2 slider to open the CD
lid.
2 Insert a disc, printed side up, by pressing
gently on the disc´s center so that it fits
onto the hub. Close the lid by pressing it
down.
3 Press 2; to start playback.
➜ eXpanium and LOADING are
displayed briefly. Playback starts.
The track type (CD or MP3), the
current track number and the elapsed
playing time are displayed. For an
MP3 track, the album number is also
displayed and the filename is scrolled
one time.
• Press 2; to interrupt playback.
➜ Elapsed playback time flashes and the dancing animation
freezes.
• To resume playback press 2; again.
4 Press 9 to stop playback.
➜ The total number of tracks, the track types (CD, MP3), the
number of albums on an MP3-CD and the total playing time (of
an audio disc only) are displayed.
5 To remove the disc, hold it by its edge and press the hub gently
while lifting the disc.
6 Press 9 again to switch off the played.

Selecting a track during playback
• Briefly press ∞ or § once or several
times to skip to the current, previous or
next track.
➜ Playback continues with the selected
track, and the track’s number is displayed.
Searching for a passage during playback
1 Keep ∞ or § pressed to find a particular passage in a backward
or forward direction.
➜ Searching starts while playback continues at low volume. After
2 seconds the search speeds up.
2 Release the button when you reach the desired passage.
➜ Playback continues from this position.

Supported formats
This set supports:
– Disc format: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music
CD, Mixed Mode CD
– MP3 bit rate: 32–320 kbps and variable bit rate
– Total number of music files and albums: around 350 (with a typical
file name length of 64 characters)
Notes:
– The number of music files that can be played depends on the length of
the file names. With short file names more files will be supported.
– All trademarks used are owned by their respective owners.

CD PLAYER AND CD HANDLING
• Do not touch the lens A of the CD player.
• Do not expose the unit, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat
(caused by heating equipment or direct
sunlight).
• You can clean the CD player with a soft,
slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents
as they may have a corrosive effect.
• To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward
the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage
the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.
• The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold
to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the
CD player in a warm environment until the moisture has
evaporated.
• Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause
malfunctions.
• Avoid dropping the unit as this may cause damage.

Notes:
– After pressing 2; it may take some time until the first MP3 track is played.
– The display clears automatically after 20 seconds if no controls are operated
in the stop mode.

DISPLAY INFORMATION
(for MP3 tracks only)
1 Press DISPLAY repeatedly during
playback to select the information to be
displayed:
– Filename: the track´s file name,
– Album: the album´s folder name,
– Artist: the artist´s name (if this ID3
tag information is available),
– Title: the track´s title (if this ID3
tag information is available),
– the track type.
2 The selected information is scrolled once.
The album number and track number are
displayed.
Note:
– The ID3 tag is part of an MP3 file and contains various track information such
as the track´s title or the artist´s name. Complete the ID3 tag information
with your MP3 encoder software before burning the MP3-CD.

VOLUME AND SOUND
Volume adjustment
• Adjust the volume by using VOL +/–.
DBB
Bass adjustment
1 Press DBB once or more to select the bass
enhancement options:
➜
moderate bass enhancement is
activated.
➜
strong bass enhancement
is activated.
2 Press DBB again to switch off the bass
enhancement options.
➜
or
disappears.

LES FICHIERS DE MUSIQUE MP3

LECTURE D'UN DISQUE

La technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) réduit les
données digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une
qualité sonore similaire à celle du CD. Avec MP3, vous pouvez enregistrer
jusqu'à 10 heures de musique de qualité CD sur un seul CD-ROM.
Comment se procurer des fichiers de musique
Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale
sur le disque dur de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos
propres CD audio. Pour cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CDROM de votre ordinateur et convertissez la musique en utilisant un logiciel
d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de
transfert de 128 kbps est recommandée pour les fichiers de musique MP3.
Comment organiser les fichiers de musique
Pour pouvoir manipuler aisément le grand nombre de fichiers de musique qui
existent sur un CD-ROM, vous pouvez les organiser en dossiers («albums»).
Les pistes de l'album seront lues en ordre alphabétique. Si vous désirez les
mettre dans un certain ordre, faites commencer les noms des fichiers par des
numéros. Par exemple:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Les albums sont classés par ordre alphabétique. Si certains albums sont situés
dans un autre album, ils seront lus après cet album. Les albums sans fichier
MP3 seront omis.
S'il y a des fichiers MP3 que vous n'avez pas mis dans un album, vous les
trouverez dans l'album Various avec le numéro d'album 01. Various sera le
premier album à être lu.
Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3
Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les
fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.
Utilisez le format de disque ISO 9660 ou UDF. Certains logiciels de gravure de
CD tels que «DirectCD» supportent le format UDF.
Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.

Avec cet appareil vous pouvez lire
– tous les CD audio pré-enregistrés
– tous les CDR et CDRW audio finalisés
– les CD-MP3 (CD-ROM avec des fichiers MP3)
1 Appuyez sur le bouton-glissière OPEN2 pour
ouvrir le couvercle du CD.
2 Introduisez un disque, face imprimée vers le
haut, en appuyant doucement sur le milieu du
disque afin de le faire entrer dans l'axe. Fermez
le couvercle en appuyant dessus.
3 Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
➜ Reading CD s'affiche. La lecture commence.
Le type de piste (CD ou MP3), le numéro de
la piste en cours de lecture et la durée de
lecture écoulée s'affichent. Pour une piste
MP3, le numéro de l'album est également
affiché et le nom du fichier défile deux fois.
• Appuyez sur 2; pour interrompre la lecture.
➜ L'indication de temps à l'arrêt de la lecture clignote.
• Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur 2;.
4 Appuyez sur 9 pour arrêter la lecture.
➜ Le nombre total des pistes, les types de piste (CD, MP3), le nombre
d'albums sur un CD-MP3 et la durée totale de lecture (pour un disque audio
seulement) s'affichent.
5 Pour enlever le disque, tenez-le par ses bords et appuyez doucement sur l'axe
tout en soulevant le disque.

Formats reconnus
Cet appareil reconnaît :
– Le format de disque : ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF, Enhanced Music
CD, Mixed Mode CD
– La vitesse de transfert MP3: 32–320 kbps et vitesse de transfert variable
– Nombre total de fichiers de musique et d'albums : environ 350
(avec une longueur typique de nom de fichier de 64 caractères)
Remarque :
– Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de
fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.
– Toutes les marques de commerce utilisées sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.

LECTEUR DE CD ET MANIPULATION DES CD
• Ne touchez jamais la lentille A du lecteur de CD.
• N’exposez jamais l’appareil, les piles ou les CD à
l’humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive
(chauffage ou lumière directe du soleil).
• Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l’aide d’un
chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.
N’utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d’avoir un effet
corrosif.
• Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l’aide
d’un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent
d’endommager le disque! N’inscrivez jamais rien sur un CD ou n’y collez aucune
étiquette.
• La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement
l’appareil du froid à la chaleur. Il n’est alors plus possible de lire un CD. Laissez le
lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu’à ce que la buée s’évapore.
• Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones
portables fonctionnent près de l’appareil.
• Evitez de laisser tomber l’appareil, ce qui risquerait de l’endommager.

Remarques :
– Après avoir appuyé sur 2;, il peut y avoir un délai pour la lecture de la première piste MP3.
.

INFORMATIONS À L'AFFICHAGE
(seulement pour les pistes MP3)
1

2

Appuyez sur DISPLAY de façon répétée pendant
la lecture pour sélectionner les informations à
afficher :
– Filename: le nom de fichier de la piste,
– Album: le nom du dossier de l'album,
– Artist: le nom de l'artiste (si cette
information ID3 tag est disponible),
– Title: le titre de la piste (si cette information
ID3 tag est disponible),
– le type de piste et la durée de lecture écoulée.
Les informations choisies défilent deux fois.
Le numéro de l'album et le numéro de la piste sont affichés.

Remarque :
– Le ID3 tag fait partie d'un fichier MP3 et contient des informations diverses sur la piste
telles que le titre de la piste ou le nom de l'artiste. Complétez les informations du ID3 tag à
l'aide de votre logiciel d'encodage MP3 avant de graver le CD-MP3.

VOLUME
VOLUME
Réglage du volume
• Réglez le volume au moyen de VOLUME +/–.
DBB
Réglage des basses
1 Appuyez sur DBB une ou plusieurs fois pour
sélectionner les options d’amplification des basses:
➜
l’amplification moyenne des basses est
activée.
➜
l’amplification forte des basses est
activée.
2 Appuyez de nouveau sur DBB pour désactiver les options d’amplification des basses.
➜
ou
disparaît.

Note:
– In shuffle, or repeat modes searching is only possible within the
particular track.

Selecting on MP3-CDs
Selecting an album during playback
• Briefly press 4 or 3 once or several
times to skip to the first track of the
current, previous or subsequent album.
➜ The first track of the selected album
is played.
Selecting a track during playback
1 Keep 4 or 3 pressed to skip quickly to previous or subsequent
MP3 tracks.
➜ Skipping starts and speeds up after 5 seconds.
2 Release the button at the desired track.
➜ Playback continues with the selected track.
Note:
– To skip from track to track at low speed, use ∞ or §.

SELECTING DIFFERENT PLAYING POSSIBILITIES-MODE
1 Press MODE during playback as often as
required in order to activate one of the
following.
– shuffle all: All tracks of the disc are
played in random order once.
– shuffle repeat all: All tracks of the disc
are played repeatedly in random order.
– repeat: The current track is played
repeatedly.
– repeat all: The entire disc is played
repeatedly.
– shuffle album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played in random order once.
– shuffle repeat album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly in random
order.
– repeat album (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly.
2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds.
• To return to normal playback, press MODE repeatedly until the
display shows no active modes.

PROGRAMMING TRACK NUMBERS
You can store up to 50 tracks to play in a
program. A single track may be stored more
than once in the program.
1 While playback is stopped, select a
track with ∞ or §.
2 Press PROGRAM/SHOOT/SELECT to
store the track.
➜ prog and the number of stored
tracks are displayed.
3 Select and store all desired tracks in
this way.
4 Press 2; to start playback of your
selected tracks.
➜ prog is shown and playback starts.
• You can review the program by pressing
PROGRAM/SHOOT/SELECT for more
than 3 seconds.
➜ The display shows all the stored
tracks in sequence.
Note:
– If you try to store more than 50 tracks, FULL is displayed.

Clearing the program
• While playback is stopped, press 9 to clear program.
➜ Program Clear is displayed once, prog goes off, and the
program is cleared.
Note:
– The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the
CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

RESUME AND HOLD
Storing the last position played – RESUME
You can store the last position played. When
restarting, playback will continue from where
you have stopped.
1 Switch the slider to RESUME during
playback to activate RESUME.
➜ resume is shown.
2 Press 9 whenever you want to stop
playback.
3 Press 2; whenever you want to resume
playback.
➜ resume shown and playback continues from where you have
stopped.
• To deactivate RESUME, switch the slider to OFF.
➜ resume goes off.
HOLD – locking all buttons
You can lock all buttons of the set. When you
press any key, no action will be executed then.
1 Switch the slider to HOLD to activate
HOLD.
➜ resume is shown and Hold is
displayed. All buttons are locked.
When pressing any key, Hold is displayed.
2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.
➜ resume resume disappears.

ESP/ POWER SAVE MODE
With a conventional portable CD-player you
might have experienced that the music
stopped e.g. when you were jogging. The
ELECTRONIC SKIP PROTECTION prevents loss
of sound caused by light vibrations and
shocks. Continuous playback is ensured.
However ESP does not prevent playback
interruptions during vigorous running. It
also does not protect the unit against
any damage caused by dropping!
• Adjust the ESP slider to ON/OFF
position to select the following:
–
is shown and ESP is switched on.
–
disappears. Powersaving are switched on for CD Audio
tracks to achieve the highest sound quality.
BEEP
A beep confirms that you have pressed a
button or that the batteries are empty.
• During music mode only keep DBB
pressed for 2 seconds to switch beep
either on or off:
➜ Beep On is displayed: Beep is
switched on.
➜ Beep Off is displayed: Beep is
switched off.

TROUBLESHOOTING
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set
yourself as this will invalidate the warranty.
If a fault occurs, first check the points listed, before taking the set for
repair. If you are unable to solve a problem by following these hints,
consult your dealer or service center.
No power, playback does not start
– Insert the batteries correctly.
– Replace the batteries.
– Connect the power adapter securely.
Hold indication and/ or no reaction to controls
– Deactivate HOLD.
– Disconnect the set from the power supply or take out the batteries
for a few seconds.
No sound or bad sound quality
– Press 2; to resume playback.
– Adjust the volume.
– Check and clean the connections.
– Keep this set away from active mobile phones or strong magnetic
fields.
pls insert CD or No audio file indication
– Insert a disc, label upwards.
– Clean or replace the disc.
– Wait until the steamed up lens has cleared.
– Make sure you have inserted an audio disc or an MP3-CD.
Unfinalized CD indication
– Make sure the inserted CDR or CDRW is finalized.

MUSIC AND GAMES
You can listen to music and play games at the same time. Select from 5
games: SNATCHER, MATCHER, COPTER, BREAKER and MUNCHER.
To start a game
1 If necessary, press 2; to switch on the
set.
2 Press GAME.
➜ Display shows the games main
menu. The current game is
highlighted.
3 Press 3 or 4 to scroll through the list
of games.
4 To confirm your game selection, press
PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
5 Press 3 or 4 to scroll through the
game submenu.
➜ Display shows Start, Level,
Speed, Top Score.
6 Press PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to
confirm and start play.
How to control your game
Use the buttons on the set to navigate:
Up 3
Left ∞ Down 4
Right §
• Press PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to SHOOT/ confirm an action.
End game
To quit the game function you can:
• Press GAME once or more until the display returns to the music
mode display.
• Press 9.

Music file is not played
– Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3
Missing directories on MP3-CD
– Make sure the total number of files and albums on your MP3-CD
does not exceed 350.
– Only albums with MP3 files are shown.
The disc skips tracks
– Clean or replace the disc.
– Make sure repeat, repeat album, shuffle or prog are not
selected.
Music skips or popping sound when playing an MP3 file
– Play the music file on your computer. If the problem persists,
encode the audio track again and make a new CD-ROM.
Music is interrupted and Oops indication
– Switch ESP on.
In-car use: No power, playback does not start
– Clean the cigarette lighter jack.
– Switch on the ignition of your car.
In-car use: No sound or bad sound quality
– Insert the adapter cassette correctly.
– Change the autoreverse direction of your car cassette player.
– Let the set adjust to the temperature in the car.

Note:
– This unit automatically switches off the beep signal when you select the
game mode during music playback. The beep signal automatically returns
when you quit GAME. For more details on the beep signal, please read the
BEEP chapter.

SÉLECTION ET RECHERCHE SUR CD AUDIO
Sélection d'une piste pendant la lecture
• Appuyez brièvement sur ∞ ou § une ou
plusieurs fois pour passer au début de la piste en
cours de lecture, précédente ou suivante.
➜ La lecture continue avec la piste choisie.
Recherche d'un passage pendant la lecture
1 Maintenez ∞ ou § appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou
vers l'arrière.
➜ La recherche commence et la lecture continue en volume sonore bas.
Pour les pistes de CD audio, la recherche s'accélère après 2 secondes.
2 Relâchez le bouton au passage désiré.
➜ La lecture normale continue.
Remarque :
– Pendant repeat, shuffle, shuffle all , la recherche est seulement possible pour la piste en
cours de lecture.

Sélection sur les CD-MP3
Sélection d'un album pendant la lecture
• Appuyez brièvement sur 4 ou 3 une ou plusieurs
fois pour passer à la première piste de l'album en
cours de lecture, précédent ou suivant.
➜ La première piste de l'album sélectionné est
lue.
Sélection d'une piste pendant la lecture
1 Maintenez 4 ou 3 appuyé pour passer rapidement aux pistes MP3 suivantes
ou précédentes.
➜ Le saut de pistes commence et s'accélère après 5 secondes.
2 Relâchez le bouton à la piste désirée.
➜ La lecture continue avec la piste sélectionnée.
Remarque :
– Pour passer de piste à piste à vitesse lente, utilisez ∞ ou §.

SÉLECTION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE LECTURE – MODE
1 Pendant la lecture, appuyez sur MODE
autant de fois que nécessaire pour
activer un des modes suivants. Le mode
actif apparaît à l’affichage.
– shuffle all: Toutes les pistes du disque
sont lues une fois dans un ordre
aléatoire.
– shuffle repeat all: Toutes les pistes
du disque sont lues de façon répétée
dans un ordre aléatoire.
– repeat: La piste en cours de lecture est
lue de façon répétée.
– repeat all: Le disque entier est lu de façon répétée.
– shuffle album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de
l'album en cours de lecture sont lues une fois dans un ordre
aléatoire.
– shuffle repeat album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les
pistes de l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée
dans un ordre aléatoire.
– repeat album (seulement avec les CD-MP3): Toutes les pistes de
l'album en cours de lecture sont lues de façon répétée.
2 La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes.
• Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs
reprises jusqu’à que l’indication disparaisse.
IMPORTANT!
Sécurité d’écoute: ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts
de l’audition signalent qu’un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l’ouïe.
Sécurité routière: n’utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule.
Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays.

PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE PISTES
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 pistes
dans un. programme. Une piste peut être
enregistrée plusieurs fois dans un
programme.
1 Lorsque la lecture est arrêtée,
sélectionnez une piste à l’aide de
∞ ou §.
2 Appuyez sur PROGRAM/SHOOT/SELECT
pour mémoriser la piste.
➜ prog et les numéros des pistes
enregistrées sont affichés.
3 Sélectionnez et mémorisez de la même
manière toutes les pistes voulues.
4 Appuyez sur 2; pour démarrer le lecteur
des pistes que vous avez choisies.
➜ prog apparaît et la lecture débute.
• Vous pouvez passer votre programme en
revue en appuyant pendant plus de
3 secondes sur PROGRAM/SHOOT/SELECT.
➜ L’affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l’ordre.
Remarques:
– Si vous essayez de mémoriser plus de 50 pistes, l’indication FULLapparaît.

Effacer le programme
• Quand la lecture est à l’arrêt, appuyez sur 9 pour effacer le
programme.
➜ Program Clear apparaît une fois, prog s’éteint et le
programme est effacé.
Remarques:
– Le programme s’efface également si l’alimentation est coupée, si le
couvercle du CD est ouvert ou quand l’appareil s’éteint automatiquement.

ESP / MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Avec un lecteur de CD portable conventionnel,
vous avez peut-être fait l’expérience que la
musique s’arrêtait par moments, par exemple
lorsque vous couriez. Le système ELECTRONIC
SKIP PROTECTION protège contre les
pertes sonores dues aux vibrations et aux
chocs. Une lecture continue est ainsi
assurée. Toutefois, il ne protège pas
l’appareil contre les dommages
causés par les chutes !
• Appuyez sur ESP activé pendant la
lecture pour activer la protection antichoc.
–
s’affiche, et la protection est activée.
• Pour désactiver la protection antichoc, appuyez à nouveau sur ESP.
–
disparaît et la protection antichoc est désactivée.
SIGNAL ACOUSTIQUE
Un signal acoustique confirme que vous
avez bien appuyé sur un bouton, ou que les
piles sont vides.
• Maintenez DBB appuyé pendant 2
secondes pour activer ou désactiver le
signal acoustique :
➜ Beep On est affiché : le signal
acoustique est activé.
➜ Beep Off est affiché : le signal
acoustique est désactivé.

RESUME ET HOLD

MUSIQUE ET JEU

Mise en mémoire de la dernière position de lecture – RESUME
Vous pouvez mettre en mémoire la dernière
position de lecture lue en dernier. Quand vous
relancez la lecture, celle-ci continue à
l'endroit où vous avez arrêté.
1 Pendant la lecture, faites glisser le
commutateur en position RESUME pour
activer la fonction RESUME.
➜ resume apparaît.
2 Appuyez sur 9 lorsque vous souhaitez
arrêter la lecture.
3 Appuyez sur 2; lorsque vous souhaitez
reprendre la lecture.
➜ resume est affichée et la lecture reprend à partir de l’endroit
où vous l’aviez arrêtée.
• Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur
sur OFF.
➜ resume s’éteint.

Vous pouvez écouter la musique et jouer en même temps. Sélectionnez
parmi les 5 jeux : SNATCHER, MATCHER, COPTER, BREAKER et
MUNCHER.
Pour démarrer un jeu
1 Si nécessaire, appuyez sur 2; pour
allumer l'appareil.
2 Appuyez sur GAME .
➜ L'affichage montre le menu principal
de jeu. Le jeu en cours est surligné.
3 Appuyez sur 3 ou 4 pour faire défiler la
liste des.
4 Pour confirmer la sélection de votre jeu,
appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT.
5 Appuyez sur 3 ou 4 pour faire défiler
dans le sous-menu jeu.
➜ L'affichage indique Start, Level,
Speed, Top Score.
6 Appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT
pour confirmer et démarrer le jeu.
Comment utiliser les commandes de
votre jeu
Utilisez ces boutons sur l'appareil pour navigue:
Uhaut 3
gauche ∞ vers le bas 4
droite §
• Appuyez sur PROGRAM/ SHOOT/ SELECT to SHOOT/ pour envoyer /
confirmer une action.
Fin du jeu
Pour quitter la fonction jeu, vous pouvez:
• appuyez sur GAME une fois ou plus jusqu'à ce que l'affichage
retourne sur l'écran du mode musique.
• appuyez sur 9.

Verrouillage de tous les boutons – HOLD
Vous pouvez verrouiller tous les boutons de
l'appareil. Quand vous appuyez sur n'importe
quelle touche, aucune action ne sera
exécutée.
• Positionnez le bouton-glissière sur HOLD
pour activer HOLD.
➜ resume apparaît et Hold est affiché.
Tous les boutons sont verrouillés. Quand vous appuyez sur
n'importe quelle touche, Hold s'affiche.
• Pour désactiver HOLD, positionnez le bouton-glissière sur OFF.
➜ resume disparaît.

Remarque :
– Cet appareil éteint automatiquement le bip sonore lorsque vous sélectionnez
le mode jeu pendant l'écoute de musique. Le bip sonore revient
automatiquement dès que vous quittez GAME. Pour plus d'information sur le
bip sonore, veuillez lire le chapitre SIGNAL ACOUSTIQUE.

PANNES ET REMEDES
AVERTISSEMENT: N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême, sous peine d'invalider la garantie.
Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier
les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous
ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions,
veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.
Pas de courant, la lecture ne démarre pas
– Introduisez les piles correctement.
– Remplacez les piles.
– Branchez le câble d'alimentation secteur correctement.
Indication Hold et/ou pas de réaction aux commandes
– Désactivez HOLD.
– Déconnectez l'appareil de toute alimentation ou retirez les piles
pendant quelques secondes.
Pas de son ou son de mauvaise qualité
– Appuyez sur 2; pour reprendre la lecture.
– Réglez le volume.
– Vérifiez et nettoyez les branchements.
– Tenez cet appareil éloigné des téléphones portables en marche ou
de champs magnétiques puissants.
Indication pls insert CD ou No audio file
– Introduisez un disque, étiquette vers le haut.
– Nettoyez ou remplacez le disque.
– Attendez que la buée sur la lentille se soit évaporée.
– Assurez-vous que vous avez bien inséré un disque audio ou un CDMP3.
Indication Unfinalized CD
– Assurez-vous que le CDR ou le CDRW que vous avez inséré est bien
finalisé.

Le fichier de musique n'est pas lu
– Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par
.mp3
Répertoires manquants sur un CD-MP3
– Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre
CD-MP3 ne dépasse pas 350.
– Seuls les albums avec des fichiers MP3 apparaissent.
Le disque saute des pistes
– Nettoyez ou remplacez le disque.
– Assurez-vous que repeat, repeat album, shuffle et ne sont pas
sélectionnés.
La musique est discontinue ou il y a des coupures de son
pendant la lecture d'un fichier MP3
– Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste,
encodez de nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM.
Indication Select songs et clignote
– Il n'y a pas de favoris sur le disque inséré. Faites d'une piste un
favori.
La musique est coupée et indication Oops
– Allumez ESP.
Utilisation en voiture:Pas de courant, la lecture ne démarre pas
– Nettoyez la prise de l'allume-cigare.
– Allumez le contact de votre voiture.
Utilisation en voiture:Pas de son ou son de mauvaise qualité
– Introduisez correctement la cassette-adaptatrice.
– Changez la direction autoreverse du lecteur de cassette de votre
autoradio.
– Laissez le temps à l'appareil de s'habituer à la température de la
voiture.

