
 
 
Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3, 
USB és SD/MMC lejátszóval 
 

SENCOR SMC 808 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

A zenehallgatás nagyobb élményéért és a készülék összes elérhető funkciójának kihasználásához, a termék üzembe 
helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és ismerkedjen meg a jellemzőivel - így a készülék hosszú ideig és 
megbízhatóan fog Önnek szolgálni. 
 

Fontos tudnivalók: 
A biztonsági és üzemeltetési utasításokat őrizze meg a későbbiekre. 
A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy szöktellő víznek és ne tegyen rá folyadékkal telt edényt (például vázát). Kerülje a 
készülék alábbi helyekre helyezését: 
* - Közvetlen napfénynek kitett helyek és hőt sugárzó berendezések közelében, mint például villanymelegítő vagy más sztereo 

készülékeken, amelyek túl nagy hőt termelnek. 
* - Szellőzést gátló helyek és poros terek. 
* - Állandó vibrációnak kitett helyek, nedves helyek. 
A készüléken tilos nyílt láng használata, mint például meggyújtott gyertya. Az elemek megsemmisítésénél az élőkörnyezetre 
tekintettel járjon el. 
Győződjön meg, hogy nincsenek gátolva a szellőzőnyílások és a készülék körül legalább 10 cm van a helyes szellőzéshez. Ne 
takarja le a szellőzőnyílásokat más tárgyakkal, mint pl. újság, terítő, függöny stb. A készüléket csak mérsékelt klímájú helyeken 
használja. A behangoló vezérlőelemeket és kapcsolókat az útmutató szerint használja. 
A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg, hogy a tápkábel jól van csatlakoztatva. 
A hálózati aljzatnak, ami lecsatlakoztató berendezésként szolgál, könnyen elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket teljesen le 
akarja kapcsolni az áramforrásról, ki kell húzni a készülék csatlakozódugóját a hálózati aljzatból. 
A készülék rendes működését zavarhatják az erős elektromágneses terek. Ha ez történne, a készüléket újra állítsa be ezen 
útmutató utasításai szerint. Ha a készülék működőképessége nem állítható helyre, tegye a készüléket más helyre. 
Ne akarja eltávolítani a csavarokat, se felnyitni a készüléket; belül nincsenek felhasználó által javítható részek, minden ilyen 
beavatkozást bízzon szakképzett szervizi szerelőre. 
 
  
 
 
 
VIGYÁZAT: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK KORLÁTOZÁSA VÉGETT NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. 
BELÜL NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEK ÉS MINDEN BEAVATKOZÁST BÍZZON 
SZAKKÉPZETT SZERELŐRE. 
 

VESZÉLYES FESZÜLTSÉG 
Szigeteletlen veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő lehet arra, hogy a felhasználóra nézve áramütés 
kockázatát hordozza magában. 
FIGYELEM 
A használati útmutató fontos biztonsági utasításokat tartalmaz az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan és    
szükség esetén figyelmesen olvassa el. 

 
FIGYELMEZTETÉS: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI CSÖPÖGŐ VAGY 
SZÖKTELLŐ VÍZ HATÁSÁNAK. 
Megjegyzés:A készülék felmelegszik, ha hosszabb ideig működésben van. Ez nem meghibásodás, hanem természetes 
jelenség. Ez a készülék mikroprocesszorokat tartalmaz, amelyek rosszul működhetnek külső elektromos zavarás vagy 
elektrostatikus kisülés esetén. Ha a készülék nem működik rendesen, húzza ki a hálózatból és azután újra csatlakoztassa. A 
fülhallgató túl nagy hangerőszinten hallgatása halláskárosodást okozhat. 
 
A készülék és hangszórók bekötési rajza 
1. Falra-szerelő lemez rögzítése 
Nyomja a két tartólemezt (méret: 3,5*25BA) a falba  
egy egyenes mentén.  
(A távolságnak köztük 182 mm-nek kell lennie) 
 
 
 
2.Hangszórók csatlakoztatása 
 

 
 
 
 
 
 
 

A csatlakoztatás max. távolsága 2 méter 
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FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK 

 
1.HANGSZÓRÓ 
2.LINE IN (VONALBEMENET) CSATLAKOZÁS 
3.FM ANTENNA 
4.CD TÁLCA 
5.FUNKCIÓGOMB 
6.MEM/C-ADJ. (rádióadó-beállítás/időbeállítás) GOMB  
7.TIMER (Időzítő) GOMB 
8.VOLUME (Hangerő) (+ vagy -) GOMB 
9.PRESET/FOLDER (Előválasztó/Mappa) GOMB 
10.SKIP/TUNE SEARCH (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy 

HÁTRA) GOMB 
11.PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) GOMB 
12.INFRAVÖRÖS TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐ 

13.KÉSZENLÉTIMÓD-JELZŐ 
14.LCD KIJELZŐ 
15.STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) GOMB 
16.OPEN/CLOSE (CD tálca nyitás/zárás) GOMB 
17.LEÁLLÍTÁS GOMB 
18.CSATLAKOZTATOTT USB ESZKÖZ 
19.CSATLAKOZTATOTT SD/MMC MEMÓRIAKÁRTYA 
20.FŐKAPCSOLÓ 
21.FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÁS 
22.HANGSZÓRÓ (BAL ÉS JOBB) KIMENETI 

CSATLAKOZÁS 
23.TÁPKÁBEL 
24.SZERELŐNYÍLÁS 

 
TÁVIRÁNYÍTÓ 
1.STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) GOMB 
2.ID3/MO. /ST. (ID3 Tag/Mono/Stereo) GOMB 
3.OPEN/CLOSE (CD tálca nyitás/zárás) GOMB 
4.TIMER (Időzítő) 
5.FUNKCIÓGOMB 
6.MEM/C-ADJ. (rádióadó-beállítás/időbeállítás) 

GOMB  
7.SLEEP (Automatikus kikapcsolás) GOMB 
8.SKIP/TUNE SEARCH DOWN (Átugrás/Keresés  

hátra) GOMB 
9.INTRO (Zeneszám intro lejátszás) GOMB 
10.EQ (Ekvalizer) GOMB 
11.REPEAT (Ismétlés) GOMB 
12.MUTE (Elnémítás) GOMB 

13.VOLUME "-" (Hangerő csökkentés)  
GOMB 

14.VOLUME "+" (Hangerő növelés) GOMB 
15.RANDOM (Véletlen lejátszás) GOMB 
16.PRESET/FOLDER UP  

(Előválasztó/Mappa) (ELŐRE) GOMB 
17.PRESET/FOLDER DOWN   

(Előválasztó/Mappa) (HÁTRA) GOMB 
18.SKIP/TUNE SEARCH UP  

(Átugrás/Keresés előre) GOMB 
19.PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet)  

GOMB 
20.LEÁLLÍTÁS GOMB 

 
ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA 
Nyomja meg az elemtér fedőt és tolja ki. Tegye be a gombelemet (CR2032 típus) 
a fent " + " jellel jelölt polaritás szerint. Tegye vissza a fedelet és nyomja meg, 
amíg nem kattan.  
Megjegyzés: Ne kombináljon egyszerű és feltölthető elemeket. Amint lemerül az 
elem és a távirányító nem működik tovább, cserélje ki az elemeket. 
 

LCD KIJELZŐ 
A.SLEEP (Automatikus kikapcsolás) JELZŐ 
B.TIMER (Időzítő) JELZŐ 
C.ALBUM/RADIO MEMORY NUMBER (Album/Rádió memóriaszám)    

JELZŐ 
D.REPEAT 1 & ALL (Ismétlés 1 zeneszám & összes zeneszám) 
E.STEREO JELZŐ 
F.VOLUME HIGH/LOW (Hangerő nagy/kis) JELZŐ 
G.TRACK/NUMBER/TIME (Sáv/Szám/Idő) JELZŐ 
 
KOMPAKT LEMEZ 
1.Mindig jelzett típusú kompakt lemezeket használjon. 
2.Figyelmesen járjon el a lemez tokból kivételénél és a     

lejátszóba helyezésénél. 
* Ne érintse a felvételi oldalt. 
* A lmez felületére ne ragasszon és ne írjon semmit. 
* Ne hajlogasssa a lemezt. 

HU-2 



3.Elrakás 
* A lemezt a tokba rakja el. 
* A lemezeket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas     
hőfokoknak, nagy páratartalomnak vagy poros környezetben. 

4.A lemez tisztítása 
* Ha a lemez beszennyeződik, a port, szennyeződéseket és    
ujjlenyomatokat lágy ronggyal törölje le. 

* A lemezt középről a szélek felé kell tisztítani. 
* A tisztításhoz ne használjon benzént, oldószert, tisztító folyadékokat  
vagy antistatikus sprét. 

* Győződjön meg, hogy a CD mechanika le van zárva, így a lencse nem porosodik. 
* Ne érintse a lencsét. 

 
A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE 
Amint először a hálózathoz csatlakoztatja, az készenléti módba kapcsol. 
A készülék bekapcsolása után vagy a készenléti módba kapcsolása után nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a 
STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) gombot. Ha a készüléket teljesen ki akarja kapcsolni, nyomja meg a készülék 
főkapcsolóját és húzza ki a dugót az aljzatból. 
 
POWER/STANDBY (Tápellátás/Készenlét) 
1.A készüléket a távirányító vagy a készülék STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) gombjával kapcsolja be. 
2.A FUNCTION funkciógombbal válassza ki a jelforrást (CD, USB, SD CARD, AUX vagy TUNER). Kivilágítódik a vonatkozó 

kijelzés. 
3.A hangerőt a VOLUME (Hangerő) (+ vagy -) gombbal állítsa be a készüléken vagy a távirányítón. 
4.A STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) gomb újabb lenyomásával a készülék kikapcsol. 
Megjegyzés: 
1.Ha CD/USB/SD & MMC CARD módban nincs jel, a készülék 15 perc után önműködően kikapcsol. 
2.Ha készenléti módban bármelyik gombot lenyomja, a kijelző 10 másodpercre kivilágítódik. 
3.Ha akészüléket nem használja, energiatakarékosság végett kapcsolja ki a főkapcsolót. 
 
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA 
Készenléti módban. 
1.Nyomja meg és tartsa a MEM/C-ADJ. gombot, amíg meg nem jelennek a villogó számjegyek a 12-órás (vagy 24-órás) 

időformátummal. 
2.Nyomja meg a SKIP/ TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) gombot az időadat 

beállításához. 
3.Nyomja meg újra a MEM/C-ADJ. gombot (a kijelzőn villogni kezd az ÓRA számjegy) és a SKIP/ TUNE SEARCH (UP vagy 

DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) gombbal állítsa be az ÓRÁT. 
4.Nyomja meg újra a MEM/C-ADJ. gombot (a kijelzőn villogni kezd a PERCEK számjegy) és a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy 

DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) állítsa be a PERCEKET. 
5.A MEM/C-ADJ. gomb lenyomásával elmenti a beállított időt. 
6.Minden fentebbi aktivált állapot törölve lesz, amíg nem nyomja meg a gombot 10 másodpercig. 
 
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 
Bekapcsolt/kikapcsolt készenléti módban. 
1.Az óra beállítása után pár másodpercre nyomja meg a TIMER (Időzítő) gombot," O N  " és a kijelzőn megjelenik a villogó 

ÓRA számjegy "00:00". (F1) 
2.Nyomja meg a SKIP/ TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) gombot az időadat 

beállításához. 
3.Nyomja meg újra a TIMER (Időzítő) gombot és a kijelzőn megjelenik a villogó PERCEK számjegy, amit a SKIP/TUNE 

SEARCH (UP vagy DOWN) (gombbal állíthat be). 
4.A TIMER (Időzítő) gomb lenyomásával elmenti a megadott kikapcsolási időt. 
5.A "TIMER ON (IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁS)" beállítása után, a kijelzőn" OFF" jelenik meg villogó ÓRAszámjegyekkel. (F2) 
6.Ismételje meg a fent 2. - 3. lépést és azután nyomja meg a TIMER gombot a kiválasztott "TIMER OFF (IDPZÍTŐ 

KIKAPCSOLÁS)" jóváhagyásához. 
7.A kijelzőn most villogó "TUNER" jelenik meg és a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombbal állítsa be a "TUNER, CD, 

USB vagy SD CARD"-t. 
8.Nyomja meg újra a TIMER (Időzítő) gombot, a kijelzőn villogó "VOL" (Hangerő) jelző jelenik és a SKIP/TUNE SEARCH (UP 

vagy DOWN) gombbal állítson be nagy vagy kis hangerőt. 
9.Minden fentebbi aktivált állapot törölve lesz, ha nem nyomja meg a gombot 10 másodpercig. 
10.A "TIMER ON (IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁS)" és "TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁS)" beállítása után nyomja meg a 

TIMER gombot és a kijelzőn megjelenik a " ". 
11.A készülék önműködően bekapcsol és elindítja a lejátszást a "TIMER ON" időben és "TIMER OFF"-kor kikapcsol. 

Megjegyzés: Ha a bekapcsolási idő beállítása közben megjelenik az "ERROR (HIBA)", az azt jelenti, hogy azonos időt 
választott a bekapcsoláshoz és kikapcsoláshoz is. Ilyen esetben előbb állítsa be a kikapcsolás időt. 

 
F1                                            F2 

 
 
 
 

HU-3 



AZ EKVALIZER VEZÉRLÉSE (a távirányítón) 
Az (ekvalizer) az aktuális akusztikus spektrum beállítását mutatja. A EQ gomb kenyomásával a hangspektrum a következő 
sorrendben módosul: 
 
 
 
SLEEP FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA (a távirányítón) 
1.Ha zene mellett akar elaludni, nyomja meg a SLEEP (Automatikus kikapcsolás) gombot. 
2.Ezt a funkciót TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC vagy AUX módban választhatja és a lejátszás hosszát 90, 80, 70 - 10 perc 

között állíthatja be egészen az önműködő kikapcsolásig. 
 

 
 

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁS 
A gomb nyomogatásával végezze el a funkció kiválasztását. A kiválasztás a következő sorrendben változik : 
 
 
 

A RÁDIÓ KEZELÉSE 
1.A funkciógomb lenyomásával a készüléken (vagy távirányítón) válassza ki a TUNER módot, ami rádióadók lejátszását teszi 

lehetővé.  
2.A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombbal a készüléken (vagy távirányítón) válassza ki a kívánt adófrekvenciát. 
 
Mono/Stereo kiválasztás 
Ez a készülék csak FM módban (VKV) vételezhet. 
1.Ha FM sztereo állomást akar kiválasztani, a távirányítón nyomja meg egyszer a ID3/MONO/ST gombot. A kijelzőn megjelenik 

a "      ", ami legjobb minőségű vételt jelzi. 
2.Ha újra megnyomja a ID3/MONO/ST.gombot, az FM STEREO jelző kialszik és FM MONO-ra kapcsol. 
 
Automatikus hangolás 
1.Pár másodpercre nyomja meg a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombot és azután engedje fel. A tuner 

automatikusan kikeresi az első megfelelő jelerősségű állomást. 
2.A fentebbi műveletet ismételje meg a további állomásokhoz. 
 
Rádióállomások programozása 
A készülék memóriájába egészen 30 rádióadó menthető. 
1.Állítsa be a kívánt adót. 
2.Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot. 
3.Nyomja meg a PRESET/FOLDER (Előválasztó/Mappa) gombot az állomás kívánt elhelyezéséhez. 
4.Nyomja meg újra a MEM/C-ADJ. gombot a kiválasztás jóváhagyásához. 
5.Több állomás memóriába mentéséhez ismételje meg a fentebbi 2 - 4 lépéseket. 
6.A mentett állomások módosításához a memóriában ismételje meg a fentebbi 2 - 4 lépéseket. 
Megjegyzések: 
1.Új állomás memóriába mentésénél az előzőleg elmentett állomást törli az adott helyen. 
2.A készülék kikapcsolásával nem törlődnek a memóriából a beállított állomások. Ismételje meg a beállítási műveletet az 

összes rádióállomás mentéséhez. 
3.Készenléti módban nyomja meg a PRESET/FOLDER UP és PLAY/PAUSE gombot az összes állomás törléséhez a 

memóriából. 
 
Rádióállomás kiválasztása 
1.Nyomja meg a PRESET/FOLDER (Előválasztó/Mappa) gombot a kívánt állomás kiválasztásához. 
2.A mentett állomás száma a vonatkozó frekvenciával együtt van kijelezve. 
 
FM sávú antenna 
A jobb vétel érdekében állítsa be a drót FM antenna helyzetét. 
 
CD/MP3/WMA VEZÉRLÉS 
Kompakt lemezek lejátszása (CD/MP3/WMA) 
1.Nyomja meg a funkciógombot a készüléken a CD mód kiválasztásához. 
2.A készüléken vagy a távirányítón nyomja meg az OPEN/CLOSE (CD tálca nyitás/zárás) gombot a CD tálca kinyitásához. 

(F3) 
3.Tegyen a készülékbe CD/MP3 lemezt és nyomja meg újra az OPEN/CLOSE gombot. A készülék önműködően beolvassa az 

CD/MP3 lemezt. 
MEGJEGYZÉS:(1)Ez akészülék CD, CD-R, CD-RW, MP3 és WMA lemezeket játszik le. 
     (2)Használható 8 cm és többrészleges (Multi Section) MP3 lemez is. 
     (3)"Az átviteli lejátszási sebesség" MP3 és WMA lemezeknél. (a). MP3 átviteli sebesség: 8 - 256 kbps. (b).  

WMA átviteli sebesség: 8 - 192 kbps. 
     (4)"Beolvasás: max. 99 mappa és 999 sáv". 
               (5)Ha a lejátszóban nincs lemez vagy nem olvasható, a kijelzőn "NO DISC (NINCS LEMEZ)" üzenet jelenik  

meg. (F4) 
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                 F3                                         F4 
 
 
 
 
CD/MP3/WMA lemezek lejátszása 
- CD 
1.Tegyen a lejátszóba CD lemezt és a készülék önműködően beolvassa az összes mappát és sávot. 
2.Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot és a készülék elindítja az első sáv lejátszását a CD lemezen. (F5) 
3.Nyomja meg újra a PLAY/PAUSE gombot és villogni kezd az időkijelző, ami az eltelt lejátszási időt mutatja. (F6) 
4.A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gomb újabb lenyomásával kiválasztja a követkeő sávot és ezen gomb lenyomva  

tartásával teker a számban előre vagy hátra. 
5.A PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) újabb lenyomásával újraindítja a lejátszást. 
6.A lejátszást leállításához nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a STOP gombot. 
 
                   F5                                        F6 
 
 
 
- MP3/WMA 
1.Tegyen a lejátszóba MP3/WMA lemezt és a készülék önműködően beolvassa az összes mappát és sávot. 
2.Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot és a készülék elindítja az első sáv lejátszását a CD lemezen. (F7) 
3.Nyomja meg újra a PLAY/PAUSE gombot és villogni kezd az időkijelző, ami az eltelt lejátszási időt mutatja. (F8) 
4.A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) válassza ki a következő sávot. Ezen 
gomb lenyomásával és tartásával teker előre vagy hátra a felvételben. 

5.A PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) újabb lenyomásával újraindítja a lejátszást. 
6.A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) válassza ki a következő zeneszámot 

(albumot). 
7.A lejátszást leállításához nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a STOP gombot. 
Megjegyzés: Ha a készülék nem működik rendesen, húzza ki a hálózatból és azután újra csatlakoztassa. 
 
               F7                                F8 
 
 
 
ID3 VEZÉRLÉS (a távirányítón) 
MP3/WMA módban 
1.Nyomja meg a ID3/FM MONO/ST. gombot a ID3 funkcióhoz hozzáféréshez. 
2.Ha a MP3/WMA fájl "ID3 Tag"-gel van ellátva, önműködően ki van keresve a "CÍMMŰSOR NEVE", "ELŐADÓ" és "ALBUM 

NEVE", ami a kijelzőn megjelenik. 
3.Nyomja meg újra az ID3/FM MONO/ST.gombot a távirányítón. Visszaáll a rendes lejátszás. 
 

 
 
USB/SD CARD VEZÉRLÉS 
Készenléti állapotban 
1.Csatlakoztassa az USB eszközt vagy szúrjon be SD/MMC memóriakártyát és a STANDBY gombbal a készüléken vagy 

távirányítón kapcsolja be a készüléket. 
2.A funkciógomb lenyomásával a készüléken (vagy távirányítón) válassza ki az USB vagy SD/MMC módot. A készülék 

önműködően beolvassa az összes mappát és sávot. (F9) 
3.Ha az USB eszköz egynél több mappát tartalmaz. 

a.Nyomja meg a PRESET/FOLDER (UP vagy DOWN) gombot az egyes mappák kiválasztásához. 
b.Nyomja meg a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombot az aktuális sáv kiválasztásához a kívánt mappában. 
 

F9 
 
 
 

4.Ha az MP3 és WMA fájl "ID3 Tag"-gel van ellátva. 
a.MP3 vagy WMA lejátszás közben. Nyomja meg az ID3/MO/ST. gombot. A kijelzőn megjelenik az "ID3 ON (ID3 Tag 

bekapcs)" és azután elindul az információk kikeresése (64 betű) "CÍMMŰSOR NEVE", "ELŐADÓ" vagy "ALBUM NEVE" 
és a keresés eredménye a kijelzőn jelenik meg folyamatosan balról jobbra mozgással. 

b.Nyomja meg újra az ID3/MO. /ST gombot. A kijelzőn megjelenik az "ID3 OFF (ID3 Tag kikapcs)" és redes lejátszás indul el. 
Megjegyzés:1.A készülék ebben a módban csak MP3 és WMA fájlokat játszik le. 
 2.Ez a készülék támogatja az USB eszközök többségét. A memóriakapacitás max 32 GB. Ha a készülék nem  

olvassa be a memóriaeszközt, használjon másikat. 
  3.Támogatja az USB 1.1 és 2.0 verziókat. 
  4.Nem támogatja az "MMC Dual Voltage" és "MMC Plus" memóriakártyákat. . 
  5.A készülék nem támogatja "DRM" védelemmel ellátott WMA fájlok lejátszását. 
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Flash lemez lejátszása 
1. A lejátszást a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) gombbal indítja el. Elindul az első sáv lejátszása. A kijelzőn megjlenik az 

aktuális sáv száma és az eltelt lejátszási idő. (F10) 
2.A lejátszást a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) gombbal szakítja meg. Villogni kezd az időkijelző, ami a lejátszásból eltelt 

időt mutatja. (F11) 
3.A PLAY/PAUSE gomb újabb lenyomásával újraindítja a lejátszást. 
4.A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP gombot. 
Megjegyzés: Az USB eszközt és SD kártyát kizárólagosan készenléti módban kell csatlakoztatni a készülékhez, hogy 

megelőzze a károsodásukat. 
 

F10                              F11 
 
 
 
 

ISMÉTELT LEJÁTSZÁS 
- CD 
1.Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik a REPEAT. A készülék ismétlődően lejátsza az 

aktuális sávot. (F12) 
2.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot kétszer nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALL (Ismétlés mind). A készülék 

ismétlődően játsza le az összes sávot. (F13) 
3.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot háromszor nyomja meg, az ismétlés funkció kikapcsol. 
 

F12                                         F13 
 
 
 
- MP3/WMA 
1.Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik a REPEAT. A készülék ismétlődően lejátsza az 

aktuális sávot. (F14) 
2.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot kétszer nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALL (Ismétlés mind). A készülék 

ismétlődően játsza le az összes sávot. (F15) 
3.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot háromszor nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALBUM (Album ismétlés). A 

készülék ismétlődően lejátsza az aktuális albumot. (F16) 
4.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot négyszer nyomja meg, az ismétlés funkció kikapcsol. 
 
F14                          F15                          F16 
 
 
 

VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS (a távirányítón) 
1.Ha a RANDOM (Véletlenszerű lejátszás) gombot egyszer megnyomja, a kijelzőn a RANDOM jelenik meg. (F17) 
2.A RANDOM gomb újabb lenyomásával visszaáll a rendes lejátszás. 
 
INTRO LEJÁTSZÁS (a távirányítón) 
1.Ha az INTRO (Zeneszám intro lejátszás) gombot egyszer megnyomja, a kijelzőn az INTRO jelenik meg. A készülék lejátsza 

minden sáv első 10 smásodpercét. (F18) 
2.Ha az INTRO gombot kétszer nyomja, visszaáll a rendes lejátszás. 
 

F17                             F18 
 
 
 
 

PROGRAM MÓD 
A felhasználó egészen 32 sávot programozhat be a CD-n vagy 64 sávot MP3/WMA/USB/SD CARD módban, és bármilyen 
sorrendben. A programozási mód leállítás módban van aktiválva. 
1.Lejátszás a beprogramozott sorrendben 
- CD 
1)Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot és PROGRAM módba lép át. (F19) 
2)A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) megváltoztatja a sáv számát. 
3)A MEM/C-ADJ gomb lenyomásával jóváhagyja a sáv számát. 
 
- MP3/WMA/USB/SD CARD 
1)Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot és PROGRAM módba lép át. Villog az album száma. (F20) 
2)A PRESET/FOLDER gombbal módosítja az album számát. 
3)Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot. villog a sáv száma. (F21) 
4)A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) megváltoztatja a sáv számát. 
5)A MEM/C-ADJ gomb lenyomásával jóváhagyja a sáv számát. 
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F19                               F20                               F21 
 
 
 

2.LEJÁTSZÁS A BEPROGRAMOZOTT SORRENDBEN 
A készüléken vagy atávirányítün nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot és elindul az első sáv lejátszása a beprogramozott 
sorrendben. Az összes sáv lejátszása után a kijelzőn megjelenik a CD/MP3/WMA sávok száma és a lejátszási idő. 
 
3.A PROGRAM KIKAPCSOLÁSA 
1. Nyomja meg a STOP gombot vagy nyissa ki és csukja vissza a CD tálcát és a memória kitörlődik. 
2.Állítson be új programot, az előző ki lesz törölve. 
 
Megjegyzés:Programozási módban. 
1. Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik a REPEAT jelző. A készülék ismétlődően lejátsza 

az aktuális sávot. 
2.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot kétszer nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALL (Ismétlés mind). A készülék 

ismétlődően játsza le az összes sávot. 
3.Nyomja meg újra a REPEAT gombot. A készülék visszatér a rendes lejátszás módba. 
 
AUX- IN LEJÁTSZÁS 
Az AUX-IN bemenet a készülék bal oldalán van. A sztereo jack 3,5 mm kábellel csatlakoztassa az audio berendezést a LINE 
IN (vonalbemenet) csatlakozáson keresztül. 
1.A funkciógomb nyomogatásával a készüléken (vagy a távirányítón) válassza ki az AUX-IN bemenet funkciót, amíg a kijelzőn 
meg nem jelenik az AUX jelző. 
2.A hang kimeneti szintjét a VOLUME (+ vagy -) gombbal állítsa be. 
Megjegyzés: A vonalbemenet kábel nem része a csomagolásnak. 
 
ELNÉMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA (a távirányítón)                F22 
1.Amint a távirányítón lenyomja a MUTE (Elnémítás) gombot, villogni kezd a       

hangerőszint jelző és az audio kimenet ideiglenesen kikapcsol. (F22) 
2.A MUTE gomb újabb lenyomásával visszaáll a hangerőszint és audio kimenet  

visszakapcsol. 
 
ZENEHALLGATÁS FÜLHALLGATÓN 
A fülhallgatót (stereo jack 3,5 mm) csatlakoztassa a csatlakozáshoz a készülék jobb oldalán. A hang hallatszik a fülhallgatón, 
de a hangszórókon nem. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
TÁPELLÁTÁS: 230 V (váltakozó)-50 Hz 
KIMENETI TELJESÍTMÉNY: 4,5 W × 2 
A KÉSZÜLÉK MÉRETEI: 232(Sz) × 89,5(Mé) × 186(Ma) mm 
A HANGSZÓRÓ MÉRETEI: 120(Sz) × 80(Mé) × 186(Ma) mm 
NETTÓ SÚLY: 
RÁDIÓ 

2,0 kg 

HULLÁMHOSSZ: FM 87,5-108 MHz 
KOMPAKT LEMEZ  
OPTIKAI ÉRZÉKELŐ: 3-SUGARÚ LÉZER 
FREKVENCIA-ÁTVITEL: 100 Hz-16 kHz 

 
A MŰSZAKI ADATOK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK. 
Figyelmeztetés a szellőzéshez: "A készülék üzemeltetése során ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására." 
 
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltavolítása (Használható az 
Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyũjtési rendszereiben) 
 

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje 
háztartási hul ladékként. Kérjük, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gyũjtésére 
kijelölt gyũjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a 
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék 
kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőfor rások  
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a 
lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hul ladékgũyjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, 
ahol a terméket megvásárolta. 
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