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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI 
ES NEK ÉS NEDVESSÉGNEK, 

ÍGY ELKERÜLI T Z ÉS ÁRAMÜTÉS 
KOCKÁZATÁT.

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁNAK (VAGY 
HÁTOLDALÁNAK) LEVÉTELÉNÉL T Z ÉS ÁRAMÜTÉS 
VESZÉLYE FENYEGET. A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK 
A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEK. MINDEN 
JAVÍTÁST BÍZZON SZAKKÉPZETT SZEREL RE.

A villám jel az egyenl  oldalú háromszögben arra Þ gyelmeztet, hogy a készülékek belül „veszélyes feszültség “ szigeteletlen 
vezetékek vannak, amelyek áramütést okozhatnáak.

A felkiáltójel az egyenl  oldalú háromszögben a felhasználót fontos utasításokra Þ gyelmezteti a mellékelt dokumentációban 
a készülék üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: A termék helyes használatához Þ gyelmesen olvassa el a használati útmutatót és rizze meg a kés bbiekre. Ha a készülék javítást vagy 
karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: A burkolat levételének szüksége esetén el bb húzza ki a tápkábel dugót a fali aljzatból.

1. Olvassa el a használati útmutatót
A termék kicsomagolása után olvassa el a használati útmutatót, tartsa be a kezelési és egyéb utasításokat.

2. Tápellátás
Ez a készülék csak a típuscímkén feltüntettel azonos feszültség  áramforráshoz csatlakoztatható. Ha nem biztos a háztartásban található feszültségben, 
forduljon az eladójához vagy a helyi áramszolgáltatóhoz. Az elemr l vagy más áramforrásról táplált termékeknél a szükséges tájékoztatót a használati 
útmutatóban találja.

3. Szell zés
A nyílások és rések a készülék burkolatán a szell zésre szolgálnak. A készüléket a túlmelegedést l védi és biztosítja a helyes m ködést. Ezeket 
a nyílásokat ne tömje el, és ne takarja le. A szell z  nyílásokat ne tömje el azzal hogy a készüléket ágyra, hever re, sz nyegre vagy hasonló felületre 
helyezi. Könyvesszekrénybe vagy más korlátolt helyre ne tegye a készüléket, csak akkor, ha biztosítva van a helyes szell zés és teljesítve vannak 
a gyártó által támasztott feltételek.

4. Magas h fokok
A készüléket ne tegye a f t testek, forró kövek vagy más h források (beleértve er sít ) közelébe. A készüléken tilos nyílt lángot elhelyezni, mint pl. ég  
gyertya.

5. Víz és nedvesség
A készüléket ne használja víz közelében – pl. kád, konyhaasztal, medence mellett, üvegházban stb. A készülékre ne tegyen vízzel telt edényt (pl. vázát).

6. Tisztítás
Tisztítás el tt húzza ki a tápkábelt. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert. A készüléket nedves ronggyal tisztítsa.

7. A tápkábel védelme
A kábeleket helyezze el úgy, hogy ne járjanak rajta és ne sérüljenek mellette vagy rajta lev  tárgyak miatt. Ügyeljen f leg azokra a helyekre, ahol a kábel 
kilép az aljzatból, hosszabbítóból és a készülékb l.

8. Túlterhelés
Ne terhelje túl az aljzatokat, a hosszabbító kábelt, se a beépített kapcsoló aljzatokat, hogy elkerülje a t z és áramütés kockázatát.

9. Vihar
Vihar el tt, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Elkerüli így villámcsapás miatti károsodását.

10. Tárgyak és folyadékok bekerülése
A készülékbe ne akarjon beszúrni a szell z nyílásokon semmilyen tárgyakat. Ha érintkezésbe kerülne valamelyik résszel, ami áram alatt van, vagy 
rövidzárlatot okozna, t z és áramütés fenyeget. Kerülje folyadék bekerülését a készülékbe.
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11. Csatlakoztatás
Ne használjon a gyártó által nem javasolt csatlakoztatásokat, az egészségét veszélyeztetné vagy anyagi kár keletkezhet. Az aljzatnak, ahova a tápkábelt 
vagy az adaptert szúrja, könnyen elérhet nek kell lennie.

12. Tartozékok
A készülék ne tegye nemstabil kocsira, állványra, háromlábú állványra, polcra vagy asztalra. Leesés esetén gyereket vagy feln tt személyt veszélyeztet 
és a készülék károsíthatná. Csak a gyártó által jóváhagyott kocsit, állványt, háromlábú állványt, polcot vagy asztalt használjon vagy ami a termék 
kiegészít je. A készülék rögzítésére csak eredeti tartozékot használjon és tartsa be a gyártó utasításait. A kocsira helyezett készülékkel óvatosan bánjon. 
Gyors leállás, túl nagy er kifejtés vagy egyenletlen felület miatt felborulhat a kocsi a készülékkel.

13. Terhelés
A készüléken ne taposson és ne tegyen rá nehéz tágyakat. Ha ilyen tárgy leesik, sérülést és a készülék károsodását okozhatja.

14. Csatlakoztatás
Ha a készüléket más készülékhez csatlakoztatja, kapcsolja ki az összes csatlakoztatott készüléket és húzza ki a tápkábeleket. Csatlakoztatás el tt 
Þ gyelmesen olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját és az utasítások szerint járjon el.

15. Hanger
A készülék bekapcsolása el tt állítsa a hanger t a minimumra. Túl er s hang visszaadása halláskárosodást vagy a hangszórók károsodását okozhatja.

16. Hangtorzítás
Ne hagyja a készüléket túl sokáig torzított hangot lejátszani. Túlmelegedhetnek a hangszórók és t z keletkezhet.

17. Fülhallgatók
Fülhallgató használatánál használjon ésszer  hanger t. Túl er s hang hosszúidej  hallgatása halláskárosodást okoz. 

18. Lemezek
Ne használjon repedt, eldeformálódott vagy javított lemezeket. Széteshetnének és sérülést vagy a készülék károsodását okozhatják.

19. Javítást igényl  sérülés
Ha a következ  helyzetek egyike áll el , húzza ki a tápkábelt az aljzatból és a javítást bízza szakképzett szerel re:
a) sérült a tápkábel vagy a dugó;
b) a készülékbe valamilyen tárgy esett vagy folyadék csurgott;
c) a készülék es nek vagy víznek lett kitéve;
d) a használati útmutató szerinti kezelésnél a készülék nem m ködik rendesen. Csak a használati útmutatóban feltüntetett beállításokat módosítsa. 

Bármilyen más beállítás a készülék komoly károsodását okozhatja. Ilyen esetben a készülék üzembehelyezése kiterjedt javítást igényelhet;
e) a készülék leesett vagy más módon sérült;
f) a készülék m ködésében jelent s változások álltak be – ilyen esetben a szervizt kell felkeresni.

20. Javítások
Ne próbálja meg készüléket maga javítani. A burkolat megbontásánál áramütés és más veszélyek fenyegetnek. Minden beavatkozást bízzon szakképzett 
szerel re.

21. Pótalkatrészek
Ha bármelyik részt cserélni kell, ügyeljen arra, hogy a szerel  eredeti alkatrészeket használjon vagy olyanokat, amelyek minden paraméterben 
megegyeznek az eredetivel. Nem megfelel  részek használatánál t z és áramütés kockázata fenyeget.

22. Biztonsági ellen rzés
Bármilyen szervizi beavatkozás után kérje a szerel t ellen rzés elvégzésére a készülék helyes m ködésér l.
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1. A lemezjátszó tölcsér alapja
2. A lemezjátszó tölcsér zár
3. Konnektor a hálózati adapter csatlakoztatásához
4. Konnektor a küls  FM antenna csatlakoztatásához
5. Hálózati adapter
6. Lemezjátszó tölcsér
7. Lemezjátszó tölcsér tartó
8. Adapter a 45 fordulat / perc sebességet igényl  hanglemezek lejátszására
9. Akasztó a hangszed  kar biztosítására
10. Lemezjátszó tányértengelye
11. Lemezjátszó lemeztányér
12. Vezérl  VOLUME – a készülék bekapcsolására / kikapcsolására kombinálva a hanger  beállítással
13. Hangszóró
14. Hangolási skála
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15. Hangolás vezérl
16. Kapcsoló FUNCTION – jelforrás választására
17. Kapcsoló BAND – a rádió sugárzási sáv választáshoz (FM vagy AM)
18. LED PROGRAM – a programozást jelzi / programozott CD lejátszás a felhasználó által programozott sorrendben 
19. A PROGRAM gomb – CD-r l lejátszandó számok a felhasználó által programozott sorrendben
20. A REPEAT gomb – ismételt lejátszási mód kiválasztása
21. LED REPEAT – az aktuálisan használt ismételt lejátszási módot jelzi
22. A B.SKIP gomb – az aktuálisan CD-r l lejátszott illetve megel z  zeneszámokra ugrás
23. LED kijelz  – a felhasználót tájékoztatja az aktuális funkcióról / a készülék beállításáról
24. CD-lejátszó mechanika
25. Az F.SKIP gomb – ugrás a következ  zeneszámok elejére a CD-n
26. Hangszed  kar
27. Karemel  a hangszed  kar emelésére
28. Hanglemez fordulatszám beállító kapcsoló
29. Hangszed  kar tartó
30. A PLAY/PAUSE (USB/SD) gomb – az USB konnektorhoz csatlakoztatott USB vagy memória kártya foglalatba helyezett SD kártya lejátszásának 

megkezdése / szüneteltetése
31. A SKIP+ gomb – ugrás a következ  zeneszámok elejére az USB/SD-n
32. A SKIP- gomb – ugrás az aktuálisan lejátszott / el z  zeneszámok elejére az USB/SD-n
33. Gomb USB/SD – médialejátszó hordozó választáshoz
34. SD memóriakártya foglalat
35. USB konnektor – USB csatlakoztatás a készülékhez
36. Zöld LED ACC – villog miközben a küls  USB berendezés vagy SD memória kártyáról lejátszódik a zeneszám
37. LED ERR – világít, ha megpróbált az USB berendezésr l vagy SD memória kártyáról lejátszani, amikor ezek nem voltak behelyezve a készülékbe, illetve 

nem voltak csatlakoztatva
38. OPEN/CLOSE gomb – CD lemeztálca nyitáshoz / záráshoz
39. A PLAY/PAUSE gomb – a CD lejátszás indítására / szüneteltetésére
40. LED PLAY – CD lejátszást jelez
41. A STOP gomb – a CD lejátszás megállítására

A lemezjátszó összeállítása

• Emelje ki a berendezést a szállító kartonból.
• A berendezésr l vegye le a csomagoló anyagot és annak megsemmisítéséig helyezze gyermekekt l távol.
• A berendezést helyezze annak telepítési helyére.
• A lemezjátszó korong fed t nyissa fel és távolítson el minden m anyag merevít t, amivel a lemezjátszó részei a szállítás és raktározás során az 

elmozdulás ellen védve voltak.
• A lemezjátszó karról vegye le a hangszed  t  véd t.
• Bontsa ki a vezetékes FM antennát. A készülék üzembe helyezése után keressen az antennának megfelel  helyet az FM adók optimális vételének 

érdekében.
• Az 1-es ábra szerint húzza át a vezetéket a tölcséren a hangszóró csatlakoztatásához.
• A 2-es ábra szerint fordítsa el a tölcsért és tartóját.
• Csatlakoztassa a hangszóró vezetékét – lásd a 3-as ábrát.
• A készülékre er sítse fel a tölcsért – lásd a 4-es ábrát és biztosítsa a tölcsér zár megszorításával – lásd az 5-ös ábrát.

A készülék tápellátása

A berendezés tápellátását hálózati adapter szolgálja, ami a berendezés tartozéka.
• Bontsa ki a hálózati adapter kábelét.
• A hálózati adaptert csatlakoztassa aljzatba.
• A hálózati adapter kábelének konnektorát csatlakoztassa a hálózati adapter konnektorához a berendezés hátsó oldalán.
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2. A LEMEZJÁTSZÓ HASZNÁLATA
• Kapcsolja be a készüléket – a hanger  gomb forgatásával VOLUME óramutató irányában a fék ellenállásának leküzdése (hallható kattanás) után 

a készülék bekapcsol, a szabályozó további elforgatásával a hanger  növelhet .
• A FUNCTION kapcsolóval válassza a PHONO módot.
• Kapcsolja a kapcsolót SPEED CONTROL állásba a lejátszandó lemezen feltüntetett fordulatszám / percnek megfelel  helyzetbe (33 1/3 / 45 vagy 

78 fordulat / perc).
• A lemezt helyezze rá a lemeztányérra. Ha nagy középnyílású hanglemezt akar lejátszani (többnyire az ún. „single”, amit 45ford./percen kell lejátszani), 

a tányér tengelyre helyezzen adaptert a készülék kiegészít i közül.
• A CUE LEVER karral emelje fel a kart. A kar jobbra mozdításával a hallható bekapcsolást követ en bekapcsol a lemeztányér forgás.
• A kart helyezze a lejátszandó zeneszám el tt lev  hézag fölé és óvatosan eressze le a hanglemezre – megkezd dik a lejátszás.
• A hanglemezen lev  zeneszámok lejátszása után a lemez forgása megáll és a kar felemelkedik a hanglemez fölé.
• A CUE LEVER karral helyezze a kart nyugalmi helyzetbe.
• A készülék kikapcsolása a VOLUME gomb óra mutatóval ellentétes irányban fordításával érhet  el – közben fokozatosan csökken a hanger . A fék 

hallható leküzdésével a készülék ki lesz kapcsolva.

3. RÁDIÓADÁS VÉTELE
• Kapcsolja be a készüléket – a hanger  gomb forgatásával VOLUME óramutató irányában a fék ellenállásának leküzdése (hallható kattanás) után 

a készülék bekapcsol, a szabályozó további elforgatásával a hanger  növelhet .
• A FUNCTION kapcsolóval válassza a RADIO módot.
• A hangolás vezérl  TUNING gombbal hangoljuk be a kívánt állomást.
• A hanger  vezérl  VOLUME gombbal állítsa be a kívánt hanger t.
• A készülék kikapcsolása a VOLUME gomb óra mutatóval ellentétes irányban fordításával érhet  el – közben fokozatosan csökken a hanger . A fék 

hallható leküzdésével a készülék ki lesz kapcsolva.

A rádióadások jó min ség  vétele érdekében

• Az FM hullámsávon sugárzott adások vételéhez a készülékhez rögzített FM vezetékes antennát használ. Bontsuk ki az antennát, az FM adók legjobb 
vételéhez keressük meg ideális elhelyezést. Az FM rádió jó min ség  vétele érdekében használjon FM küls  antennát – az antenna hálózati konnektorát 
csatlakoztassa a készülék hátlapján az FM antenna aljzathoz.

• A középhullámú AM adások vételéhez a készülék beépített ferritantennát használ. A hallgatni kívánt adók optimális vételéhez a készüléket el kell fordítani 
a legjobb vétel irányába.

4. USB / SD-MEMÓRIAKÁRTYA TARTALMÁNAK LEJÁTSZÁSA
A készülékbe berakott SD memóriakártyán, vagy az USB hordozón tárolt fájlok lejátszásához alkalmazhatók a CD lejátszáshoz használatos funkciók. 

SD memóriakártyán tárolt fájlok lejátszása

• Kapcsolja ki a készüléket.
• A memóriakártya csatlakozónyílásba tegye be az MP3 fájlokat tartalmazó SD memóriakártyát. 
• A készüléket kapcsolja be.
• A hanger  vezérl  VOLUME gombbal állítsa be a kívánt hanger t.
• A FUNCTION kapcsolóval válassza az USB/SD módot.
• A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a PLAY/PAUSE (USB/SD) gombot, a lejátszás során a készüléken villog a zöld LED ACC. A gomb további 

megnyomásával a lejátszás szünetel.
• A zeneszámok közti el re ugráshoz használja a SKIP + (USB/SD) gombot, a zeneszámok között hátra ugráshoz a SKIP – (USB/SD) gombot.

Az USB hordozón tárolt fájlok lejátszása

• Kapcsolja ki a készüléket és az USB konnektorhoz vezetékmentesen csatlakoztassa az MP3 fájlokat tartalmazó USB berendezést (USB lemez, MP3 
lejátszó stb.) amelynek memória teljesítménye 512 MB-tól 4 GB-ig terjed. A berendezés nem alkalmas WMA fájlok lejátszására.

• A készüléket kapcsolja be.
• A hanger  vezérl  VOLUME gombbal állítsa be a kívánt hanger t.
• Állítsa a FUNCTION kapcsolót USB/CD helyzetbe.
• Az USB/SD gombbal kapcsoljon át a csatlakoztatott USB-n tárolt MP3 fájlok lejátszására.
• A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a PLAY/PAUSE (USB/SD) gombot, a lejátszás során a készüléken villog a zöld LED ACC. A gomb további 

megnyomásával a lejátszás szünetel.
• A zeneszámok közti el re ugráshoz használja a SKIP + (USB/SD) gombot, a zeneszámok között hátra ugráshoz a SKIP – (USB/SD) gombot.
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Megjegyzés:
• A berendezés nem támogatja az USB vezeték által USB konnektorhoz csatlakoztatott USB berendezéseket. Ezen kívül nem támogatja az elosztókat 

(hub) sem. 
• A készüléken lejátszhatók azok az MP3 fájlok, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 – kompatibilisek az MPEG 1, 2, és 2.5 formátummal;
 – 8 – 320 kb/mp adatátviteli sebességgel íródtak;
 – FAT16 fájl rendszert használnak, ill. FAT32
 – mintavételezési frekvencia 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 vagy 48 kHz.

• Az USB memória készülékhez való csatlakoztatás / eltávolítás el tt a készüléket kapcsolja ki, vagy kapcsolja át más jelforrásra.
• A csatlakoztatott USB-r l folytatott lejátszás során vagy a PC és USB között folyó adat kommunikáció során ne kapcsolja ki a készüléket vagy PC-t 

– adatsérülés veszély.
• Ezen készülék USB konnektora nem támogatja a PC csatlakoztatást a készülékhez.
• Ha megpróbál az USB berendezésr l vagy SD memória kártyáról lejátszani, amikor ezek nem voltak behelyezve a készülékbe, illetve nem voltak 

csatlakoztatva, a piros LED ERR jelz  villog.
• Mivel az USB / SD memóriakártya berendezések sok gyártó által, különböz  min ség  anyagból és eltér  technológiák alkalmazásával vannak gyártva, 

nem garantálhatjuk a készülék kompatibilitását minden, a piacon hozzáférhet  USB-vel / memóriakártyával. Probléma esetén próbálja más USB / 
memóriakártya gyártó termékének használatát.

5. CD LEJÁTSZÁS
• Állítsa a FUNCTION kapcsolót CD helyzetbe.
• Nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot – a készüléken kinyitódik a lemeztálca.
• A CD-t helyezze a lemeztálcára és az OPEN/CLOSE gomb következ  megnyomásával a lemeztálcát becsukja.
• A behelyezett lemez kiértékelése következik, ennek végeztével a kijelz n megjelennek a behelyezett lemezen lev  számok teljes száma. A 00 adat azt 

jelenti, hogy a lejátszóba nincs berakva a lemez.
• A lemez lejátszás indításához nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot – indul a lejátszás az 1. számmal kezdve. Annak lejátszását fokozatosan követi 

a lemezen lev  összes szám lejátszása, az utolsó szám lejátszásával a lemezlejátszás befejez dik és a kijelz n ismét megjelenik a lemezen lev  összes 
zeneszám számát jelz  adat.
A lejátszás során a kijelz n világít a B jel.

• A PLAY/PAUSE gombbal a lemez lejátszása során a lejátszás szünetelhet , a kijelz n villogni kezd a B jel. Ha folytatni kívánja a szüneteltetett lejátszást, 
ismét nyomja meg ezt a gombot.

• Ha a lemezen lev  utolsó zeneszám lejátszása el tt meg akarja állítani a lemez lejátszást, nyomja meg a STOP gombot – a kijelz n világít a lemezen lev  
összes zeneszámok száma és egyúttal nem világít a Bjel.

Következ  számra ugrás / számon belüli gyors keresés

• Az F.SKIP gomb lejátszás közben vagy szünetelés közben történ  megnyomásával a lejátszó a következ  zeneszám elejére ugrik, a kijelz n megjelenik 
a sorszáma. Ha lemezlejátszás történik, elindul a lejátszás. A gomb ismételt lenyomásával a következ  szám elejére ugorhat.

• A B.SKIP gomb lejátszás közben vagy szünetelés közben történ  megnyomásával a lejátszó az aktuálisan lejátszott zeneszám elejére ugrik. A gomb 
következ  megnyomásával a lejátszó az el z  zeneszám elejére ugrik, a kijelz n megjelenik a sorszáma. Ha lemezlejátszás történik, elindul a lejátszás. 
A gomb ismételt lenyomásával a fokozatosan az el z  számok elejére ugorhat.

• Az F.SKIP vagy B.SKIP tartós megnyomásával a lejátszás folyamán megkezd dik a kívánt hely keresése a lemezen lev  számok között el re vagy hátra 
(a használt gombtól függ en). A keresés nagyobb sebességgel és kissé halk lejátszással megy végbe (a normális lejátszáshoz képest). 
A gomb elengedése után a lemez lejátszása a kikeresett helyt l folytatódik.

Ismételt lejátszás

• A zeneszám ismételt lejátszásához válassza ki azt a zeneszámot, amelyet ismételten kíván lejátszani, és nyomja meg a PLAY gombot. A zeneszám 
lejátszásának megkezdése után nyomja meg a REPEAT gombot – a kijelz n villogni kezd az ismételt lejátszás jelz  és a zeneszám ismételten 
lejátszódik.

• A lemez ismételt lejátszásához nyomja meg a PLAY gombot és a lejátszás megkezdése után kétszer nyomja meg a REPEAT gombot – a kijelz n 
világítani kezd az ismételt lejátszás jelz  és a lemez ismételten lejátszódik.

• Az ismételt lejátszás törléséhez nyomja meg a REPEAT gombot, míg csak a REPEAT jelz  el nem alszik.

Programozott lejátszás

A lejátszó lehet vé teszi a CD-r l lejátszandó akár 20 zeneszám felhasználó által programozott sorrendjének létrehozását. A programozás során kövesse az 
alábbi utasításokat: 
1. Állítsa a FUNCTION kapcsolót CD helyzetbe és a lejátszóba tegye be a lemezt. Ha folyik a lemez lejátszás, annak lejátszását a STOP gombbal állíthatja 

meg.
2. Nyomja meg a PROGRAM gombot – a kijelz n megjelenik a 01 adat és egyidej leg villogni kezd a PROGRAM jelz .
3. Az F.SKIP vagy B.SKIP gombbal válassza ki a programba behelyezend  zeneszámot, er sítse meg a PROGRAM gombbal. A kiválasztott zeneszám be 

lesz helyezve a programba és a 01 adat a kijelz n megváltozik 02-re.
4. A 2. és 3. pontban leírt lépések ismétlésével olvassuk be a programba a további zeneszámokat (max. 20).
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5. A program lejátszáshoz nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot – a kijelz n világít a PROG adat és megkezd dik a programba beírt els  zeneszám 
lejátszása. A beprogramozott utolsó zeneszám lejátszása után a készülék leáll.

Program törlés
 – A lejátszás során nyomja meg 2-szer a STOP gombot; vagy
 – A lejátszás végeztével nyomja meg a STOP gombot; vagy
 – az OPEN/CLOSE gombbal nyissa ki a lemeztálcát.

M SZAKI ADATOK

Vételi hullámsávok AM (középhullám): 530–1 600 kHz
FM (URH): 87,5-108 MHz

USB-konnektor nagy sebesség  USB 2.0 a küls  memória komponens csatlakoztatására, amelynek memória kapacitása 512 MB-tól 4 GB-ig 
terjed és FAT 16 vagy FAT32 fájlrendszerre van formátumozva

Teljesítményfelvétel 18 W

Tápfeszültség hálózati adapterrel 100–240 V~, 50/60 Hz,
kimenet 12 V= / 1,2 A

Antennák  – vezetékes FM antenna, küls  FM antenna csatlakoztatási lehet ség;
 – Az AM rádió sugárzás vételéhez a készülék beépített ferritantennát használ

Hangszórók 2 db hangszóró 4” (kb. 10 cm) átmér vel
2 db ½” magas hangszóró

A gyártó fenntartja a jogot a formatervezés és a m szaki adatok el zetes bejelentés nélküli megváltoztatására.
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ÚTMUTATÓ A TERMÉK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉN  SZAKSZER  ELHELYEZÉSÉHEZ

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 kísér  dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék 
közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgy jt  helyre adja le. Az EU országaiban vagy más 
európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít 
megel zni az él környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. További részletekr l érdekl djön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gy jt helyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen 
megsemmisítése a helyi el írásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy 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 megsemmisítésr l 
a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és m szaki jellemz kben el zetes Þ gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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