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FIGYELMEZTETÉS
• TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT, A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY 

NEDVESSÉGNEK!
• A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI CSÖPÖGŐ VAGY PERMETEZŐ VÍZNEK ÉS NE TEGYEN RÁ 

SEMMILYEN, FOLYADÉKKAL TELT TÁRGYAT (PL. VÁZÁT).

Az egyenlő oldalú 
háromszögben található 

villámjel arra fi gyelmezteti 
a felhasználót, hogy a készülék 

belsejében szigeteletlen 
veszélyes feszültség található, 
amely elég erős ahhoz, hogy 

áramütést okozzon.

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS 

VESZÉLYE - NE NYISSA KI

FIGYELMEZTETÉS: 
ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE 

ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL 
A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT 

VAGY HÁTOLDALÁT. 
A KÉSZÜLÉKBEN 

NINCSENEK FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL JAVÍTHATÓ 

ALKATRÉSZEK. BÍZZA 
A JAVÍTÁST SZAKKÉPZETT 
SZERVIZSZEMÉLYZETRE.

A felkiáltójel háromszögben 
a felhasználót fontos használati 
és karbantartási (szervizelési) 

utasításokra fi gyelmezteti, 
amelyek a készülék kísérő 

dokumentációjában találhatók.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi szükség esetére.
3. Ügyeljen minden fi gyelmeztetésre.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. A készüléket ne használja víz közelében.
6. A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon.
7. Ne takarja le egyik szellőzőnyílást se. A gyártó útmutatásai szerint válassza ki a készüléket 

telepítési helyét.
8. Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe (radiátorok, hősugárzó, gáztűzhely és hsn.) vagy más 

készülék (beleértve erősítők) közelébe, amelyek hőt bocsátanak ki.
9. Ne iktassa ki a polarizált vagy földelő dugó biztonsági elemeit. A polarizált dugó két villával van 

elátva, ahol az egyik vastagabb mint a másik. A földelő dugó két villával és egy harmadik földelő 
érintkezővel van ellátva. A széles villa vagy a harmadik érintkező a biztonságát szolgálja. Ha az 
adott dugót nem tudja beszúrni a fali aljzatba, kérjük forduljon szakképzett villanyszerelőhöz az 
aljzat kicserélése végett.

10. A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne taposson rá vagy ne legyen becsípődve, főleg a dugó, 
aljzat részen és a készülék kimeneteinél.

11. Csak a gyártó által javasolt kiegészítőket/tartozékokat használjon.
12. Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt árult kocsit, állványt, háromlábú tartót, polcot 

vagy asztalt használjon. Kocsi vagy polc használatánál a készülék áthelyezésénél legyen óvatos, 
hogy ne történjen sérülés a kocsi átfordulása miatt.
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13. A készüléket húzza ki vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja.
14. Minden javítást bízzon szakszervizi technikusra. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék 

bármilyen módon sérült, mint például a tápkábel vagy dugasz sérülése, ha folyadék ömlött 
a készülékre, vagy idegen tárgy került a belsejébe, ha eső vagy nedvesség érte, ha nem 
megfelelően működik, vagy ha leesett.

15. Földelés vagy polarizáció - Ez a termék polarizált tápkábel dugóval rendelkezik (az egyik villa 
vastagabb, mint a többi). Ezt a dugót csak egyféleképpen lehet bedugni a csatlakozó aljzatba. Ez 
biztonsági intézkedés. Ha nem tudja teljesen beszúrni a dugót, fordítsa meg a dugót és próbálja 
meg újra. Ha a dugót nem lehet beszúrni az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz a hálózati aljzat 
kicserélésével. Ne hatástalanítsa a polarizált csatlakozó biztonsági funkcióját..

 Egyéb fi gyelmeztetés - Ez a termék háromvezetékes földelő dugóval rendelkezik, ami harmadik 
(földelő) érintkezővel rendelkezik. Ezt a dugót csak egyféleképpen lehet bedugni a földeléses 
hálózati aljzatba. Ez biztonsági intézkedés. Ha a dugót nem lehet beszúrni az aljzatba, forduljon 
villanyszerelőhöz a hálózati aljzat kicserélésével. Ne iktassa ki a földelő dugó biztonsági elemeit.

16. Szellőztetés - A készüléktesten kiképzett rések és nyílások a készülék szellőzését, megbízható 
működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják, ezért ezeket nem szabad eltömni vagy 
lefedni. Ezeket a nyílásokat tilos eltömni a készülék ágyra, heverőre vagy hasonló felületre 
helyezésével. A készüléket ne tegye zárt térbe, mint például könyvesszekrény, ha nincs megfelelő 
szellőzés biztosítva vagy ellentétben van a gyártó utasításaival.

17. A tápellátás megszakítására a hálózati dugó vagy a készüléken levő csatlakozó szolgál, ezeknek 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük.

 VIGYÁZAT:  AZ ITT EMLÍTETTEKTŐL ELTÉRŐ VEZÉRLŐELEMEK HASZNÁLATA VAGY 
BÁRMILYEN MÁS MÓDOSÍTÁSOK ELVÉGZÉSE LÉZERSUGÁR ÁLTALI 
EGÉSZSÉGKÁROSODÁST OKOZHATNAK.

ll osztályú berendezés jele
Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék kettős 

szigetelő-rendszerrel rendelkezik.
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A készülék funkciói
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1. Hangszórók
2. Infravörös távvezérlés-érzékelő
3. LCD kijelző
4. CD lemeztálca
5. BAND/ID3 (sáv/ID3) gomb
6. iPod dokkoló
7. FLASH USB rés
8. ALBUM/PRESET -/+ (Album/Előválasztó) 

gomb
9.   gomb 

10.  gomb
11. Gomb
12. VOLUME (Hangerő) szabályzógomb
13. REPEAT/X-BASS (Ismételt lejátszás/X 

BASS) gomb
14. SOURCE (Jelforrás) gomb
15. EJECT  (Kiadás) gomb
16. PROGRAM gomb
17. TIMER (Időzítő) gomb
18. STANDBY (Készenléti mód) gomb
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19. Egyenirányú tápellátás (DC) 
gomb

20. Fülhallgató (HEADPHONE) 
csatlakozás

21. AUX OUT (külső kimenet) 
csatlakozás

22. AUX IN csatlakozó (Külső 
bemenet)

23. AM ANTENNA csatlakozás
24. FM ANTENNA csatlakozás

19 212223 2420

Távirányító

STANDBY/ON (Készenléti mód) gomb
2. ST/MONO (Sztereo/Mono) gomb
3. SOURCE (Jelforrás) gomb
4. REPEAT/PTY (Ismételt lejátszás/Programtípus) 

gomb
5. INTRO (Zeneszám intro lejátszás) gomb
6. PRESET/ALBUM  (Előválasztó/Album) gomb
7. MUTE (Elnémítás) gomb
8. VOL- (Hangerő csökkentés) gomb
9. /BAND (Sáv) gomb
10.  gomb
11. BASS (Mélyhang) gomb
12. TIMER (Időzítő) gomb
13. SLEEP (Alvás időzítő) gomb
14. TREBLE (Magashang) gomb
15.  gomb
16. PLAY/PAUSE ►/ (Lejátszás/Szünet) gomb
17. VOL+ (Hangerő növelés) gomb
18. PRESET/ALBUM  (Előválasztó/Album) gomb
19. SELECT (Kiválasztás) gomb
20. RANDOM/RDS (Véletlen lejátszás/RDS) gomb
21. PROG./CLK (Program/Óra) gomb
22. MENU (Menü) gomb
23. SNOOZE (Ismételt ébresztés) gomb
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Távirányító
A kapott távirányító a készülék távvezérlését teszi lehetővé.
Távirányítóval vezérlés esetén irányítsa a távirányítót az érzékelő felé a készülék előlapján.

• Mégha a távirányítót hatótávon belül (5 m) is használja, nem kell, hogy működjön, ha a készülék és 
a távirányító között akadályok vannak.

• Ha a távirányítót más, infravörös sugarat kibocsátó készülékek közelében használja vagy 
a készülék közelében infravörös sugarat használó távirányítót használ, nem kell, hogy jól működjön. 
Így a másik készüléknek sem kell helyesen működnie.

Elem behelyezése
A távirányítót a gyártó már elemmel adja. Ha a távirányító abbahagyja 
a működést, cserélje ki az elemet újakra.
1 Nyissa ki az elemtároló tér fedelét!
2 Tegyen be 3V „CR2032“ lítium elemet. Győződjön meg, hogy az elem 

helyes polaritással lett betéve (+ és -).
3 Csukja be az elemteret

3

2

1

CR2032

Elemcsere
Amint lecsökken a távirányító hatótávja, lemerültek az elemek. Ilyen esetben cserélje ki új elemekre.

Figyelmeztetés az elemekre vonatkozóan
Az elemeket ne melegítse és soha se dobja tűzbe.
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Bevezető
Ez a berendezés beépített, színes kijelzős (40 
GB, 60 GB), „60 GB (színes) + Photo 40 GB/60 
GB“ iPod/iPhone adapterrel van adva.
Ha iPod/iPhone-t akar lejátszani ezen 
a készüléken, előbb ellenőriznie kell, hogy 
a gyártó által beépített adapter megfelel az 
Ön iPod/iPhone modelljének. Ha nem, ki kell 
cserélnie megfelelőre, az alábbiak szerint.

1. Az adaptert vegye ki a készülék 
dokkolójából.

 Tartsa meg az adaptert balról és jobbról és 
fi noman húzza ki.

2. Válasszon az iPod/iPhone-jának megfelelő 
adaptert.

 „nano“ az 1. és 2. generációs iPod nano-hoz.
 „iPhone / Classic 160GB“ iPhone-hoz és 

a 160GB iPod Classic-hoz.
 „20GB + U2“ 20GB iPod-hoz kattintós 

tekerőgombbal, U2 iPod Special Edition-
höz, 30GB videós iPod-hoz és 80GB iPod 
Classic-hoz.

 „60GB (színes) + Photo 40GB / 60GB“ 40GB 
iPod-hoz kattintós tekerőgombbal, színes 
kijelzős iPod-hoz, 60GB videós iPod-hoz és 
160GB iPod Classic-hoz.

• iPod/iPhone dokkolóval (négy gombbal 
a kijelző alatt) lejátszásához használjon 
kereskedelemben elérhető adaptert.

3. Tegye az adaptert a készülék dokkolójába.
 Az adapter elülső szélét tegye a dokkolóba 

és azután tolja az adapter hátsó szélét 
a dokkolóba úgy, hogy fi noman kattanjon, 
ami azt jelenti, hogy jól van behelyezve.

• Ha ki akarja venni az adaptert, fogja meg 
balról és jobbról és fi noman húzza ki.

iPod kompatibilis szoftver
Ha az iPod/iPhone a készülékhez csatlakoztatás 
után nem működik vagy nem reagál 
a távirányítóra, a hibát a szoftver frissítése 
oldhatja meg.
Látogassa meg az Apple weboldalát és töltse le 
a legújabb iPod/iPhone szoftvert.

iPod/iPhone dokkolása ezen a rendszeren 
Video kimenet az iPod/iPhone-ból
• Ahhoz, hogy a készülék dokkolója 

segítségével videót tudjon átvinni a TV-re, 
végezze el a következő beállítást az iPod/
iPhone menüben.

 A [Video] menüben válassza a [Video 
Settings] (Video beállítások)-at. A [TV 
OUT] (TV kimenet)-et állítsa [On] 
(Bekapcs)-ra vagy [Ask] (Kérdez)-re.

 Ha a [TV OUT] (TV kimenet)-et [Ask] 
(Kérdez)-re állította, az iPod/iPhone 
minden video lejátszásnál megkérdezi, 
hogy TV-re akarja-e küldeni.

MEGJEGYZÉS:
Ha az iPod/iPhone videót TV-re vezeti, nem 
jelenik meg az iPod/iPhone kijelzőn.
iPod touch nem tartalmazza ezt a menüt.
Minden egyes lejátszásnál meg kell adnia, 
hogy a video TV-re kerüljön-e.

Ébresztő használata iPod touch-on
• Ha az iPod touch-on [Slide to power off] 

(Eltolás kikapcsolásig)-t állít be, nem 
használhatja az ébresztőt, még akkor 
sem, ha az iPod touch dokkolóra lesz 
csatlakoztatva ezen a rendszeren. Ha az 
iPod touch ébresztőt akarja használni, ne 
állítsa be a [Slide to power off] (Eltolás 
kikapcsolásig)-t. (Ezt a képernyőt gond 
nélkül kikapcsolhatja.)

• Ha video van megjelenítve az iPod 
touch-on, nem használható az ébresztő, 
mégha az iPod touch csatlakoztatva 
lesz ezen rendszer dokkolójába is. Ha 
használni akarja az iPod touch ébresztőjét, 
válasszon bármelyik más tételt, mint 
a video.
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Alapvezérlés
1. Nyomja meg a készülék STANDBY 

gombját vagy a távirányító STANDBY ON 
gombját.

2. A SOURCE gombbal válassza ki 
a jelforrást.

• Ha az AUX IN csatlakozáson külső jelforrást 
akar hallgatni, válassza az AUX-t.

• iPod és AUX módban a kijelzőn mindig 
megjelenik az idő.

3. A lejátszást és a hangerőt a gombokkal és 
a VOLUME gombbal vezérelheti.

Elnémítás
Ha ideiglenesen ki akarja kapcsolni a hangot, 
nyomja meg a MUTE gombot.
• Ha a hang ki van kapcsolva, a kijelzőn világít 

a MUTING.
• Ha kikapcsolt hangnál felerősíti a hangerőt, 

a hangot újra bekapcsolja.

Alvás időzítő
A SLEEP gomb nyomogatásával állítja be az 
időközt (90 mp-től fokozatosan 15 percig), ami 
után a készülék automatikusan kikapcsol és 
készenléti módba kapcsol.

120 90 15

(kikapcs) 

• A kijelzőn megjelenik a SLEEP jelző.
• Ha ellenőrizni akarja a hátralevő időt, nyomja 

meg egyszer a SLEEP gombot. A kijelzőn 
pár másodpercre megjelenik a hátralevő idő.

A hangszín szabályzása
1. Nyomja meg a BASS vagy a TREBLE 

gombot.
 A kisfrekvenciájú hangok szintjét a készülék 

REPEAT/X-BASS vagy a távirányító BASS 
gombjának lenyomva tartásával módosítja.

 A nagyfrekvenciájú hangok szintjét 
a TREBLE gomb lenyomásával módosítja.

2. Módosíthatja a beállítást, ha 3 
másodpercig lenyomja a VOLUME 
gombot.

 A szintet –4 - +4 között állíthatja be.

Zeneszámok elejének lejátszása
Ha a leállított lejátszón lenyomja az INTRO 
gombot, lejátszódik minden egyes zeneszám 
első 10 másodperce.

Az INTRO gomb nyomogatásával elindul az 
éppen kiválasztott zeneszám lejátszása.
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iPod hallgatása
Tegye az iPod/iPhone-t a készülék 
dokkolójába.
Ezután nyomja le a PLAY/PAUSE (►/) 
gombot az iPod/iPhone-on vagy a készüléken.
A készülék önműködően bekapcsol és elindítja 
az iPod/iPhone zeneszámlista lejátszását.
• Ha az iPod/iPhone-t a dokkolóra lejátszás 

módban csatlakoztatja, a készülék 
önműködően bekapcsol és elindítja az iPod/
iPhone lejátszását.

• Győződjön meg, hogy megfelelő dokkoló 
adaptert használ (lsd „Bevezető“ a 6.old.).

• Ha az iPod/iPhone a dokkolón van és 
a készülék be van kapcsolva, feltölti az iPod/
iPhone elemét.

 Készenléti módban nem tudja feltölteni az 
iPod/iPhone elemet energiatakarékossági 
szempontból, az IEA előírásainak 
megfelelőség miatt. Ha fel kell töltenie 
az iPod/iPhone-t, kérjük kapcsolja be 
a készüléket.

• Ha az iPod/iPhone-hoz fülhallgató van 
csatlakoztatva, a hang a készülék mindkét 
hangszórójára van vezetve.

• A STOP () gomb nem működik iPod/iPhone 
módban.

• AM módban nem tölthető az iPod/iPhone.

Az iPod mód kiválasztása
 A SOURCE gombbal válassza ki az „iPod“-ot. 

Ha az iPod/iPhone már csatlakoztatva van 
a dokkolóra, elindul a lejátszás.

 Ha az iPod/iPhone nincs a dokkolón, 
a kijelzőn villog az iPod jelző.

 iPod módban a lejátszást a PLAY/PAUSE 
(►/) gombbal indítja el és szünetelteti.

A lejátszás ideiglenes megállítása (szünet 
mód)
 Lejátszás közben nyomja meg a PLAY/

PAUSE (►/) gombot. A lejátszás az 
aktuális helyen leáll. A lejátszást a PLAY/
PAUSE (►/) gomb újralenyomásával 
folytatja.

A következő vagy előző zeneszámra ugrás
 Lejátszás közben nyomogassa a SKIP 

( vagy ) gombot, amíg nem találja 
meg a kívánt zeneszámot. A kiválasztott 
zeneszám az elejétől lejátszódik.

• Ha lejátszás közben lenyomja  gombot, 
a lejátszott zeneszám az elejétől lejátszódik. 
Az előző zeneszám elejére a  gomb 
kétszeri lenyomásával jut.

Zeneszám egy részének kikeresése
 Lejátszás közben tartsa lenyomva a SKIP 

( vagy ) gombot 2 másodpercnél 
tovább és engedje fel, amint hallgatni kívánt 
részre ér.

Menütétel kiválasztása
 A PRESET/ALBUM (/) gomb 

lenyomásával a kívánt menütételre lép és 
azután nyomja meg a SELECT gombot.

Véletlenszerű lejátszás mód aktiválása
 A RANDOM gomb lenyomásával lejátszás 

közben a véletlenszerű lejátszás módba 
kapcsol.

 A RANDOM gomb minden egyes 
lenyomásával az iPod RANDOM beállítás így 
változik:

zeneszámok kikapcsiPod/iPhone/
iPod touch 
mód 

Ha az iPod/iPhone/iPod touch véletlenszerű 
zeneszám- vagy album-lejátszásra van állítva, 
az iPod/iPhone kijelzőn a véletlenszerű lejátszás 
ikonja jelenik meg (      ).

Ismételt lejátszás mód aktiválása
 A REPEAT gomb lenyomásával lejátszás 

közben kapcsol ismételt lejátszás módba.
 A REPEAT gomb minden lenyomásával az 

iPod REPEAT beállítás így változik:
One 
(Egy) 

All 
(Mind) 

(kikapcs) 

Ha az iPod/iPhone-t egy zeneszám ismételt 
lejátszására állítja, az iPod kijelzőn az egy 
zeneszám ismételt lejátszás ikon ( ) jelenik 
meg.

Ha az iPod/iPhone-t minden zeneszám ismételt 
lejátszására állítja, az iPod/iPhone kijelzőn 
a minden zeneszám ismételt lejátszás ikon (
) jelenik meg.
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Lemez-hallgatás
1. A SOURCE gombbal válassza a „ “-t.
2. Nyomja meg az EJECT gombot
3. Tegye a lemezt a lejátszó lemeztálcájára 

úgy, hogy a nyomtatott felével Ön felé 
nézzen.

 Nyomja a lemezt rá, hogy fi noman kattanjon, 
ami azt jelzi, hogy a lemez helyesen van 
felhelyezve.

• Soha se tegyen a mechanikába több lemezt.
• Ügyeljen arra, hogy a lemezt megfelelően 

helyezze el és pattintsa.

4. Az EJECT gomb lenyomásával becsukja 
a CD lemeztálcát.

• A lemez beolvasása néhány másodpercig 
tart; a tartalmának (TOC) beolvasása után 
önműködően elindul a lejátszás. A beolvasás 
közben nem működik semmilyen gomb.

• Ha a CD lejátszóba nem tett lemezt, a „NO 
DISC“ (Nincs lemez) jelenik meg.

Audio CD

jelenlegi zeneszám 
száma 

jelenlegi zeneszámból 
eltelt idő 

MP3/WMA lemez 

jelenlegi fájl 
száma 

jelenlegi fájlból 
eltelt idő 

jelenlegi 
mappa száma 

A lejátszás az első zeneszámtól indul el.

• A mappán kívüli MP3/WMA fájlok 
automatikusan mint „001 (ROOT)“ mappában 
levők vannak azonosítva és a lejátszás 
elkezdődik az első fájltól kezdve.

• Minden mappa/fájl lejátszása után a lejátszó 
önműködően leáll.

• Ha a készülékben lemez van, ne 
döntse meg. Sérülhetne a lemez és 
meghibásodást okozhatna.

5. A lejátszást a STOP () gombbal állítja le.

Ha a CD lejátszás le van állítva 

zeneszámok 
száma 

teljes játékidő

Ha a MP3/WMA lemez le van állítva 

zeneszámok 
száma 

mappák 
száma 

A lemez kivétele
 Az EJECT gomb lenyomásával becsukja 

a CD lemeztálcát.

• Ha újra lemezt akar betenni, a lemez teljes 
kitolása után tegye be.
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USB hallgatása
• Ezzel a készülékkel nem használható 

nagykapacitású USB merevlemez

1. A SOURCE gomb lenyomásával válassza 
a „ “-t.

2. Az USB rés fedőjét tolja balra.
3. Az USB eszközt szúrja az USB résbe.
• Ügyeljen az irányra a csatlakoztatásnál.
• Az USB eszköz beolvasása néhány 

másodpercig tart; a tartalmának (TOC) 
beolvasása után önműködően elindul 
a lejátszás. A beolvasás közben nem 
működik semmilyen gomb.

jelenlegi 
fájl száma 

jelenlegi fájlból 
eltelt idő 

jelenlegi 
mappa 
száma 

A lejátszás az első számtól kezdődik el az USB 
eszközön.
• A mappán kívüli MP3/WMA fájlok 

automatikusan mint „001 (ROOT)“ mappában 
levők vannak azonosítva és a lejátszás 
elkezdődik az első fájltól kezdve.

• Minden mappa/fájl lejátszása után a lejátszó 
önműködően leáll.

4. A lejátszást a STOP () gombbal állítja le.

fájlok száma 

mappák 
száma 

Alaplejátszás (lemez/USB)
Ideiglenes leállítás (szünet mód)
 Lejátszás közben nyomja meg a PLAY/

PAUSE (►/) gombot. A lejátszás az 
aktuális helyen leáll. A lejátszást a PLAY/
PAUSE (►/) gomb újralenyomásával 
folytatja.

A lejátszás leállítása
 A lejátszást a STOP () gombbal állítja le.

Zeneszám/fájl egy részének 
kikeresése
 Lejátszás közben tartsa lenyomva a SKIP 

( vagy ) gombot és engedje fel, 
amint hallgatni kívánt részre ér.

Ugrás a következő vagy előző 
zeneszámra/fájlra
 Lejátszás közben vagy szünet módban 

nyomja meg a SKIP ( vagy ) 
gombot, amíg nem találja meg a kívánt 
zeneszámot/fájlot.

 A kiválasztott zeneszám/fájl az elejétől 
lejátszódik.

 Leállított készüléken a kívánt zeneszámot/
fájlot a SKIP ( vagy ) gombbal 
keresheti ki, majd nyomja meg a PLAY/
PAUSE (►/) gombot.

• Ha lejátszás közben lenyomja a  
gombot, a lejátszott zeneszám/fájl az elejétől 
lejátszódik.

 Az előző zeneszám/fájl elejére a  gomb 
kétszeri lenyomásával jut.

• Programozott lejátszás közben lejátszódik 
a következő vagy az előző zeneszám/fájl.
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Alaplejátszás (lemez/USB)
Mappa kiválasztása (MP3/WMA)
A PRESET ( vagy ) gombbal átugrik 
a következő vagy előző mappába.

MP3/WMA információk kijelzése
MP3/WMA lemez/USB eszköz lejátszása közben 
nyomja meg az ID3 gombot. A következő 
információk jelennek meg az aktuális 
zeneszámról:

Fájl neve (görgetés)

CÍM

ELŐADÓ

ALBUM

• A mappa/fájl neve 15 betű terjedelemben 
jelenik meg. TITUL/INTERPRET/ALBUM 
neve 30 betűjel terjedelemben jelenik meg.

• A készülék kijelzője csak egybájtos 
karaktereket (betű és szám) tud 
megjeleníteni. Ha a fájlinfo japán, kínai vagy 
más kétbájtos jeleket tartalmaz, lejátszható, 
de a fájl neve nem jelenik meg helyesen.

Programozott lejátszás (1)
A kívánt sorrend szerinti lejátszáshoz 64 számot 
programozhat be.

1. A SOURCE gomb lenyomásával válassza 
a , -t.

2. Nyomja meg a PROGRAM gombot.

 

Audio 
CD

 

MP3/
WMA

 A kijelzőn kivilágítódik a „MEM“. 

• A programozás módot a STOP () gombbal 
kapcsolja.

3. A SKIP ( vagy ) gomb 
nyomogatásával válassza ki a MP3/WMA 
lemez, USB eszköz mappáját és ezután 
nyomja meg a PROGRAM gombot.

• A mappán kívüli MP3/WMA fájlok mint „001“ 
(ROOT) mappában levők vannak azonosítva.

• Audio CD lejátszásánál ezt a lépést ugorja át.

 

MP3/
WMA

4. A SKIP ( vagy ) gomb 
nyomogatásával válassza ki 
a zeneszámot/fájlt, majd nyomja meg 
a PROGRAM gombot.

 

Audio 
CD

MP3/
WMA

A zeneszám/fájl beprogramozódik és megjelenik 
a következő beprogramozott zeneszám száma 
„P-02“.

• A 3 és 4 lépések ismétlésével programozza 
be a következő zeneszámokat/fájlokat.

• Egészen 64 zeneszámot programozhat be.
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Programozott lejátszás (2)
5. A zeneszám/fájl kiválasztásának 

befejezése után indítsa el a programozott 
lejátszást a PLAY/PAUSE (►/) gombbal.

• Az összes beprogramozott zeneszám 
lejátszása után, vagy ha lenyomja a STOP 
() gombot, kialszik a MEM jelző és 
a programozott lejátszás mód kikapcsol. 
A program a memóriában marad, amíg 
lemezt nem cserél vagy ki nem veszi az USB 
eszközt vagy a tápellátás ki nem esik.

 A programozott lejátszást a PROGRAM és 
PLAY/PAUSE (►/) gomb lenyomásával 
kapcsolhatja be újra.

• Programozott lejátszás közben nem működik 
a véletlenszerű lejátszás.

A program sorrendjének kijelzése
 Leállított lejátszón nyomogassa 

a PROGRAM gombot. A kijelzőn megjelenik 
a zeneszám száma és a program száma.

Zeneszám hozzáadása a program 
végéhez
1. Leállított lejátszón nyomogassa 

a PROGRAM gombot, amíg a kijelzőn meg 
nem jelenik a „00“.

2. MP3/WMA fájlok programozásánál 
a mappa számát a SKIP ( vagy ) 
gombbal adja meg és azután nyomja meg 
a PROGRAM gombot.

3. A zeneszám/fájl új számát a SKIP ( vagy 
) gombbal adja meg és azután nyomja 
meg a PROGRAM gombot.

 A zeneszám/fájl a programozott zeneszámok 
listájának végére kerül.

A program módosítása
1. Leállított lejátszón nyomogassa 

a PROGRAM gombot, amíg a kijelzőn 
meg nem jelenik a program száma, amit 
módosítani akar.

2. MP3/WMA fájlok programozásánál 
a mappa számát a SKIP ( vagy ) 
gombbal adja meg és azután nyomja meg 
a PROGRAM gombot.

3. A zeneszám/fájl új számát a SKIP ( vagy 
) gombbal adja meg és azután nyomja 
meg a PROGRAM gombot.

 A program átíródik.

Program törlése
 A programot kikapcsolja, ha leállított 

lejátszón megnyomja a PROGRAM vagy 
STOP () gombot 2 másodpercre.

• A programot szintén törli, ha kiveszi a lemezt 
vagy az USB eszközt, vagy a készüléket 
lekapcsolja az áramról.



HU - 87

Ismételt lejátszás
A készüléken nyomja meg a REPEAT/X-BASS 
gombot, a gomb lenyomva tartásával aktiválja az 
X-BASS funkciót és rövid lenyomással a REPEAT 
funkciót.
A REPEAT gomb minden lenyomásával a mód így 
változik:

Ha audio CD van betéve:
REP

(Ismétlés) 
REP ALL

(Ismétlés mind) 

(kikapcs)

Ha MP3/WMA lemez van betéve, USB eszköz 
van csatlakoztatva:

REP 
(Ismétlés) 

REP ALBUM 
(Album

ismétlés)

REP ALL 
(Ismétlés 

mind) 
(kikapcs)

• Ha lenyomja a következő gombok egyikét, 
kikapcsolja az ismétlés módot:

STOP, SOURCE, EJECT, STANDBY/ON (lemez-
lejátszás közben)

Egy zeneszám ismételt lejátszása
Lejátszás közben nyomja meg egyszer 
a REPEAT gombot. Kivilágítódik a „REP“.

Az éppen lejátszott zeneszám ismétlődően 
van lejátszva. Ha lenyomja a SKIP ( vagy 
) gombot és más zeneszámot választ, 
a kiválasztott szám szintén ismétlődően van 
lejátszva.

Leállított lejátszón nyomja meg a REPEAT 
gombot, válassza ki a zeneszámot a SKIP ( 
vagy ) gombot, majd indítsa el a lejátszást 
a PLAY/PAUSE (►/) gombbal.

Minden zeneszám ismétlése
Nyomja meg kétszer a REPEAT gombot (vagy 
háromszor MP3/WMA esetében).¨Kivilágítódik 
a „REP ALBUM“ és minden zeneszám 
ismétlődően játszódik le.

Programozott lejátszás esetén minden 
beprogramozott zeneszám ismétlődően játszódik 
le.

Mappa ismételt lejátszása (MP3/WMA)
Nyomja meg kétszer a REPEAT gombot.
Kivilágítódik a „REP ALBUM“ és minden 
zeneszám a mappában ismétlődően játszódik le.

Lejátszás véletlen sorrendben
Lejátszás közben vagy leállított lejátszón nyomja 
meg a RANDOM gombot.
Kivilágítódik a „RAND“ és a zeneszámok véletlen 
sorrendben játszódnak le.
• Ha véletlen lejátszás közben lenyomja 

a  gombot, véletlenszerűen kiválasztódik 
a következő zeneszám és az lejátszódik.

 Ha véletlen lejátszás közben lenyomja a  
gombot, az éppen lejátszott zeneszám az 
elejétől játszódik le.

 Ha kétszer vagy többször lenyomja a  
gombot, véletlenszerűen másik zeneszám 
választódik ki és az játszódik le. A véletlen 
lejátszás közben nem játszható le újra az 
éppen lejátszott zeneszám, még ha meg is 
nyomja a  gombot.

• A véletlen lejátszást a RANDOM gombbal 
kapcsolja ki.

• A véletlen lejátszást leállítja a STOP () 
gomb lenyomásával.
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Külső jelforrás hallgatása
További audio eszköz csatlakoztatásán kívül 
használhatja az AUX IN csatlakozást iPod 
hallgatásához, amelynek nincs dokkoló 
csatlakozása vagy ha nem áll rendelkezésre 
megfelelő dokkoló adapter.

1. A kapott stereo mini csatlakozásos 
kábellel csatlakoztassa az audio eszköz 
PHONES (audio kimenet) csatlakozását 
a ennek a készüléknek az AUX IN 
csatlakozásához.

2. A SOURCE gombbal válassza ki a „ “-t.
3. Indítsa el a jelforrás lejátszását és állítsa 

be a készülék és a csatlakoztatott audio 
eszköz hangerejét is.

• Ha a készülék fülhallgató csatlakozását 
használja és nem állítja be a hangerőt, 
a lejátszón nem kell, hogy hang 
hallatszódjon.

• A csatlakoztatott eszköz túl nagy hangerőre 
állítása a hang torzulását okozhatja. Ilyen 
esetben csökkentse a csatlakoztatott eszköz 
hangerejét a torzítás megszüntetéséhez és 
állítsa be a készülék hangerejét szükség 
szerint.

Rádió hallgatása
1. A SOURCE gombbal válassza ki a „

-t.
2. A BAND gombbal válassza ki az FM vagy 

AM sávot.
3. Válassza ki a hallgatni kívánt állomást 

(automatikus kikeresés).

• Tartsa lenyomva a  vagy  gombot, 
amíg változni nem kezd a kijelzett frekvencia.

 Amint behangolódik egy állomás. a hangolás 
önműködően leáll.

• A  vagy  gombbal állítja le 
a automatikus kikeresést.

Állomás kiválasztása, amely nem hangolható 
be automatikusan (kézi kikeresés)

A  vagy  gomb rövid lenyomásával 
a frekvencia fokozatosan változik az adott 
lépésben.
Nyomogassa a  vagy  gombot, amíg 
meg nem találja a kívánt állomást.

ST/MONO gomb
Ezen gomb lenyomásával kapcsol át STEREO 
és MONO mód között.

STEREO
Az FM stereo adás sztereoban van vételezve és 
a kijelzőn világít az „ST“.

• Ha a hang torz és villog az „ST“ jelző, a jel 
nem elég erős a minőségi sztereo vételhez. 
Ilyen esetben kapcsoljon MONO módba.

MONO
Ezen mód kiválasztásával kompenzálja a gyenge 
FM sztereo vételt. A vételt monora kapcsolja át, 
amivel csökkenti a nemkívánt zajt.
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Előválasztók behangolása
FM állomást egészen 20 előválasztóra menthet, 
AM állomást 10 előválasztóra.

Tápellátásról lekapcsolás esetén 
a memóriában tárolt beállítások törlődnek 
(idő, előválasztók, időzítő-beállítás).

1. Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
2. Nyomja meg a PROGRAM gombot.
3. 5 másodperc alatt válassza ki az 

előválasztót, ahova a PRESET gombbal 
menteni akarja az állomást.

4. 5 másodperc alatt nyomja meg 
a PROGRAM gombot.

 Ha több állomást akar elmenteni, ismételje 
meg az 1 - 4 lépéseket.

előválasztó

Előválasztó kiválasztása
1. A BAND gombbal válassza ki a sávot.
2. Nyomogassa a PRESET gombot, amíg 

meg nem találja a kívánt előválasztót.

RDS (Radio Data System - 
rádióadat rendszer)

Az RDS rádiószolgáltatás, ami lehetővé teszi az 
állomásoknak kiegészítő információ sugárzását 
a rendes rádiójellel.

Az RDS csak az FM sávban működik Európában.

1. Állítson be RDS-es FM állomást.
2. Nyomja meg az RDS gombot.
 Az RDS gomb minden lenyomásával a mód 

így változik:

RT (Radio Text)

Információ

Frequency

RT (Radio Text - Rádióhírek)
Ha kiválasztja az RT-t, megjelennek a rádió hírei 
egészen 64 betűig. Ha az állomás nem sugároz 
RT adatokat, az „RT“ jelenik meg.
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RDS (Radio Data System - 
rádióadat rendszer)

PS (Program service - 
Programszolgáltatás)
Ha a PS-t választja, megjelenik a program-
szolgáltatás neve vagy az állomás neve.

Frekvencia
Ha a Frequency-t választja, megjelenik 
a csatorna és az éppen behangolt állomás 
frekvenciája.

Idő automatikus beállítása
Az óra önműködően beállítódik a CT 
(Clock Time - Idő és dátum) adat szerint. 
Az automatikus órabeállításhoz tartsa 
lenyomva az RDS gombot addig, amíg meg 
nem jelenik az „RDS CLOCK SYNC“ (RDS 
óraszinkronizálás). Azután a SKIP ( vagy 
) gombbal válassza ki, hogy ON (bekapcs) 
vagy OFF (kikapcs) és újra nyomja meg az 
RDS gombot.

RDS (PTY 1 kikeresés)
Az állomásokat kikeresheti a programtípusuk 
szerint. Ez a funkció csak RDS szolgáltatás 
keretében elérhető az FM sávon Európában.

1. A SOURCE gomb nyomogatásával 
válassza ki az „ “-t.

2. Nyomja meg a PTY gombot.
 A kijelzőn villogni fog a „PTY SEL“:

3. Válassza ki a kívánt programtípust a SKIP 
( vagy ) gombbal.

 31 fajta PTY programból választhat.
• A programtípust szintúgy kiválaszthatja 

a SKIP ( vagy ) gombbal.

4. Nyomja meg újra a PTY gombot.
 A lejátszó elkezdi a kikeresést.
• Ha le akarja állítani a kikeresést, nyomja meg 

a SKIP ( vagy ) gombot.
• Ha ki akarja kapcsolni a PTY menüt, nyomja 

meg az RDS gombot.
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RDS (PTY 2 kikeresés)
PTY (Programme Type - Programtípus)
NEWS: rövidhírek, események, közvélemény, hírek, aktuális helyzet.
AFFAIRS: többfajta téma, gyakorlati bejelentések, dokumentumok, beszélgetések, elemzések 

és hsn.
INFO: napi információk vagy referenciák, mint pl.időjárás-előrejelzés, fogyasztói útmutatók, 

egészségügyi segítség és hsn.
SPORT: sport-központú programok.
EDUCATE: művelődési és kulturális információk.
DRAMA: rádiókoncertek és folytatásos hangosdráma.
CULTURE: nemzeti és helyi kultúra, vallási események, fi lozófi a, társadalomtudományok, 

nyelvek, színház stb.
SCIENCE: természettudományi és technológiai programok
VARIED: populáris programok, mint pl. kvízek, szórakozás, interjú, komédia, szatíra stb.
POP M: kereskedelmi programok, popzene és frissen kiadott lemezek és hsn.
ROCK M: modern zene, általában fi atal zenekarok előadásában.
EASY M: popzene általában max. 5 perces játékidővel.
LIGHT M: klasszikus, hangszerelt zene, komolyzene.
CLASSICS: szimfonikus zene, operák, kamarazene stb.
OTHER M: egyéb zenei stílus (Rhythm & Blues, Reggae, stb.)
WEATHER: időjárás, előrejelzés
FINANCE: pénzügyi hírek, üzleti hírek
CHILDREN: gyerekprogramok
SOCIAL A: társadalmi ügyek
RELIGION: vallási programok
PHONE IN: betelefonálós műsorok
TRAVEL: utazási műsorok
LEISURE: szabadidős műsorok
JAZZ: dzsessz
COUNTRY: countryzene
NATIONAL: népi zene
OLDIES: örökzöldek
FOLK M: folkzene
DOCUMENT: dokumentum műsorok
TEST ALARM: előre nem látott eseményekre és természeti katasztrófákra fi gyelmeztető program
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Idő beállítása
Tápellátásról lekapcsolás esetén 
a memóriában tárolt beállítások törlődnek 
(idő, előválasztók, időzítő-beállítás).
1. Ha a lejátszó be van kapcsolva, kapcsolja 

át a STANDBY gombbal készenléti módba.

2. Tartsa lenyomva a PROGRAM gombot 
a lejátszón vagy a PROG/CLK gombot 
a távirányítón.

 Villogni fog a „12 HOUR“ (12 óra) vagy „24 
HOUR“ (24 óra). Ha meg akarja változtatni 
az időkijelzés módot, nyomja meg a  
vagy  gombot.

• Ha 10 másodpercig nem nyom le gombot, az 
időkijelzés mód kikapcsol.

3. Nyomja meg újra a PROGRAM gombot 
a lejátszón vagy a PROG/CLK gombot 
a távirányítón.

 Villogni fog az „óra“ érték.

4. A SKIP (/) gombbal állítsa be 
a kívánt órát.

5. Nyomja meg a PROGRAM gombot 
a lejátszón vagy a PROG/CLK gombot 
a távirányítón.

 Villogni fog a „perc“ érték.

6. A SKIP (/) gombbal állítsa be 
a kívánt percet.

7. Nyomja meg a PROGRAM gombot 
a lejátszón vagy a PROG/CLK gombot 
a távirányítón.

 Megjelenik a beállított idő.
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Időzítő 1 beállítása
• A lejátszót beprogramozhatja úgy, hogy 

bizonyos időben bekapcsoljon vagy 
kikapcsoljon.

• Az időzítő beállítása előtt állítsa be a pontos 
időt.

1. Tartsa lenyomva a TIMER gombot, amíg 
a kijelzőn meg nem jelenik a TIMER 
(Időzítő) jelző.

 Villogni kezd az „óra“ érték. 

• Ha 10 másodpercig nem nyom le gombot, az 
időzítő-beállítás mód kikapcsol.

2. A SKIP (/) gombbal állítsa be 
a bekapcsolási időt (óra) és azután 
nyomja meg a TIMER gombot.

 Villogni kezd a „perc“ érték. 

3. A SKIP (/) gombbal állítsa be 
a bekapcsolási időt (perc) és azután 
nyomja meg a TIMER gombot.

4. A SKIP (/) gombbal válasza ki 
a jelforrást (TUNER, CD, USB, iPod vagy 
BUZZER) és azután nyomja meg a TIMER 
gombot.

5. A SKIP (/) gombbal állítsa be 
a hangerőt és azután nyomja meg 
a TIMER gombot.

 Most az időzítő beállítása teljes és az időzítő 
bekapcsol.

 Egymás után megjelenik az időzítő beállítása 
és a kijelzőn kivilágítódik a TIMER jelző.

6. Készítse elő a jelforrást.
 Ha a 4-es lépésben a „TUNER“-t választotta, 

hangolja be az állomást.
 Ha a 4-es lépésben a „CD“-t választotta, 

tegye be a lemezt.
 Ha a 4-es lépésben az „USB“-t választotta, 

csatlakoztassa az USB-t.
 Ha a 4-es lépésben az „iPod“-ot választotta, 

csatlakoztassa az iPod/iPhone-t.



HU - 94

Időzítő 2 beállítása
7. A STANDBY gombbal a készüléket 

kikapcsolja (készenléti mód).

 Az óra és a TIMER jelző kijelezve marad.
 A lejátszó minden nap az adott időben 

bekapcsol.

 Ne felejtse el a készüléket kikapcsolni 
(készenléti mód), ellenkező esetben az 
időzítő nem fog működni.

 Tápellátásról lekapcsolás esetén 
a memóriában tárolt beállítások törlődnek 
(idő, előválasztók, időzítő-beállítás).

• A készülék időzítő általi bekapcsolása 
után a lejátszási hangerő lassan erősödik 
a beállított hangerőszintre.

• Ha jelforrásként „iPod“-ot állított be, de nem 
csatlakoztatott iPod-ot, a készülék TUNER 
módban kapcsol be.

• Ha jelforrásként „USB“-t állított be, de nem 
csatlakoztatott USB-t, a készülék TUNER 
módban kapcsol be.

• Ha jelforrásként „CD“-t állított be, de nem 
tett be lemezt, a készülék TUNER módban 
kapcsol be.

• Ha jelforrásként „TUNER“-t állított be, 
a készülék bekapcsol, és behangolja az 
utoljára behangolt állomást.

Az időzítő bekapcsolása vagy 
kikapcsolása
Ha az időzítőt nem használja, kapcsolja ki 
a TIMER gombbal. (A kijelzőn kialszik a TIMER 
jelző.)
 A TIMER gombbal kapcsolhatja be újra.

• Az időzítő bekapcsolása után egymás után 
megjelenik az időzítő beállítása és a kijelzőn 
kivilágítódik a TIMER jelző.

Snooze funkció (ismételt ébresztés)
 Az ébresztő (BUZZER) aktiválása után 

a készüléket 6 percre kikapcsolhatja 
a SNOOZE gombbal.

 6 perc után az ébresztő újra felhagnzik.
 Ezt a funkciót ismételten egészen 1 óráig 

használhatja.

• Ha letelik az ébresztési idő pont akkor, 
amikor aktiválva van a snooze funkció, 
a snooze funkció automatikusan kikapcsol és 
a lejátszó készenléti módban marad.
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Hibaelhárítás
Ha a készülékkel gond adódik, szakmai segítség kérése előtt ellenőrizze a következőket.

Hiba Lehetséges ok Megoldás
Rádió
AM vagy FM sávú vételnél 
zaj hallható vagy a hang 
torzított.

Az AM vagy FM állomás nincs jól 
behangolva.

Újrahangolja be az állomást az 
AM vagy FM sávban.

FM: Az antenna kábel nincs 
kihúzva.

Húzza ki az antenna kábelét FM 
sávú vételhez.

AM: A keretes antenna rosszul van 
elhelyezve.

Állítsa be az antennát úgy, hogy 
a vétel a legjobb legyen.

Nem világít az FM STEREO. Az ST/MONO gomb MONO 
helyzetbe van kapcsolva.

Kapcsolja az ST/MONO-t FM 
STEREO-ra.

Nincs hang AM vagy FM sávú 
vételnél.

Jelforrásként nem TUNER-t 
választott.

A SOURCE gombbal 
jelforrásként válassza 
a TUNER-t.

A hangerő minimumon van. Állítson be nagyobb hangerőt.
Kompaktlemez-lejátszó
A CD lejátszó nem működik. Nincs CD jelforrás kiválasztva. A hang jelforrásaként válassza 

a CD-t.
A CD nincs betéve vagy rosszul 
van betéve.

Tegyen be CD-t nyomtatott 
felével kifelé.

CD-lejátszás közben ugrál 
a hang.

A lemez koszos, vagy karcolt. Törölje le a lemezt törlővel vagy 
használjon más lemezt.

A lemez be van téve, de 
a CD-lejátszó ugrál és nem 
játsza le.

A lemez fordítva van behelyezve Tegye be a lemezt a megfelelő 
módon.

Szennyeződött lemez. Tisztítsa meg a lemezt.
A lemez szabálytalan alakú. Használjon megfelelő lemezt.

USB lejátszó
Az USB lejátszó nem 
működik.

Nincs USB mód választva. Válassza az USB módot.
Az USB eszköz nincs 
csatlakoztatva vagy nincs rajta 
zeneszám.

Csatlakoztassa az USB eszközt 
vagy mentsen rá zeneszámokat.

iPod/iPhone lejátszó
Nem csatlakoztatható iPod/
iPhone.

Az iPod dokkoló nem megfelelő. Ellenőrizze a dokkolót.
A dokkolóban por vagy idegen 
tárgy van.

A dokkoló csatlakozásból 
távolítsa el a port vagy idegen 
tárgyat és újra csatlakoztassa 
az iPod/iPhone-t.

Ha nem újítható meg a rendes működés, húzza ki a tápkábelt az áramhálózatból és 
csatlakoztassa újra.
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Műszaki adatok

1. Általános
Tápellátás Tápadapter bemenet: AC (vált.) 100-240 V~, 50/60 Hz

Kimenet: DC (egyen.) 12 V, 3 A
Fogyasztás 50 W (üzemeltetés)

1 W (készenléti mód)
Főegység méretek 390 (Sz) × 140 (Ma) × 188 (Mé) mm
Főegység súly 2,3 kg

2. Erősítő
Kimenő teljesítmény 2 × 10 W csatornára 10% THD torzítás

3. Tuner
FM sávtartomány 87,5 MHz - 108 MHz (50 kHz köz)
AM sávtartomány 522 kHz - 1620 kHz (9 kHz köz)
Állomás előválasztók FM 20 / MW 10

4. CD lejátszó
Lejátszási rendszer Compact Disc Digital Audio
DAC 8-szoros oversampling, 1 bites D/A átalakító
Frekvenciatartomány 100 -20 000 Hz

5. USB
USB támogatás Flash memóriaeszköz egészen 2 GB kapacitással

6. Audio
Kimenő teljesítmény 10 W × 2 (RMS)
Hangszóró impedancia 6 ohm
Fülhallgató impedancia 32 ohm

7. Tartozékok
Távirányító 1 db
Használati útmutató 1 készlet
FM sávú antenna 1 db
AM sávú antenna 1 db
Adapter 1 db

(A műszaki adatok előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak.)
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus 
termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen 
termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a 
termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsem-
misítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek 
kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a 
helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a 
helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információ-
kat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges 
információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi  gyelmeztetés nélkül történhetnek és min-
den módosításra vonatkozó jog fenntartva.

  2011,   03/2011
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