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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ƲSPƠJIMAS

PERSPƠJIMAS: KAD IŠVENGTUMƠTE GAISRO AR ELEKTROS
SMǋGIO NENUIMKITE ƲRENGINIO DANGýIO (AR GALINƠS
JO DALIES). ýIA NƠRA DALIǏ, KURIAS GALƠTǏ TAISYTI
NAUDOTOJAS. VISUS REMONTO IR TECHNINƠS PRIEŽIǋROS
DARBUS PATIKƠKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINƠS
PRIEŽIǋROS SPECIALISTAMS.

NORƠDAMI IŠVENGTI GAISRO ARBA
ELEKTROS SMǋGIO, SAUGOKITE
PRIETAISĄ NUO LIETAUS AR
DRƠGMƠS.

Žaibo su rodykle ženklas lygiakrašþiame trikampyje skirtas Ƴspơti vartotoją apie Ƴrenginio korpuse esanþią neizoliuotą pavojingą
Ƴtampą, kuri gali bǌti pakankamo dydžio, kad keltǐ žmonơms elektros smǌgio pavojǐ.

Šauktuko ženklas lygiakrašþiame trikampyje skirtas Ƴspơti vartotoją apie svarbias naudojimo ir techninơs priežiǌros instrukcijas,
pateiktas instrukcijǐ vadove.

PERSPƠJIMAS: Kad tinkamai naudotumơte ƳrenginƳ, Ƴdơmiai perskaitykite instrukcijǐ vadovą ir laikykite jƳ saugioje vietoje, kad prireikus perskaitytumơte. Jei
ƳrenginƳ reikia prižiǌrơti arba remontuoti, kreipkitơs tik Ƴ kvaliÞkuotus techninơs priežiǌros specialistus.
PERSPƠJIMAS: Jei reikia nuimti dangtƳ, pirmiausia iš maitinimo lizdo ištraukite maitinimo laidą.
1. Perskaitykite instrukcijǐ vadovą
IšpakavĊ ƳrenginƳ atidžiai perskaitykite visus naudojimo saugos nurodymus. Laikykitơs visǐ naudojimo ir kitǐ nurodymǐ, pateikiamǐ šiame vadove.
2. Energijos šaltiniai
ŠƳ gaminƳ galima naudoti tik prijungtą prie maitinimo šaltinio, kuris yra nurodytas ant ženklinimo etiketơs. Jeigu nesate tikri dơl savo namuose esanþio
maitinimo tinklo, pasikonsultuokite su gaminio pardavimǐ atstovu arba vietos elektros tiekimo Ƴmone. Apie gaminius, skirtus naudoti su maitinimo
elementais arba kitais energijos šaltiniais, skaitykite naudojimo instrukcijoje.
3. Vơdinimas
Korpuse esanþios angos ir kiaurymơs skirtos ventiliacijai. Jos saugo nuo perkaitimo ir užtikrina patikimą gaminio veikimą. Neužblokuokite ar neuždenkite
šiǐ ventiliacijos angǐ. Šio gaminio negalima laikyti ant lovos, sofos, kilimơlio, patiesalo ar panašaus paviršiaus, kad nebǌtǐ uždengtos jo vơdinimo
angos. Šio gaminio nereikơtǐ statyti ant Ƴmontuotǐ baldǐ, pavyzdžiui, lentynǐ ar stovǐ, nebent bǌtǐ užtikrintas tinkamas gaminio vơdinimas arba bǌtǐ
vadovaujamasi gamintojo pateiktais nurodymais.
4. Aukšta temperatǌra
Nedơkite Ƴrenginio netoli šildytuvǐ, krosniǐ, židiniǐ ar kitǐ šilumos šaltiniǐ (Ƴskaitant stiprintuvus). Nestatykite ant Ƴrenginio atviros ugnies šaltiniǐ, pvz.,
deganþiǐ žvakiǐ.
5. Vanduo ir drơgmơ
Nenaudokite šio gaminio šalia vandens pvz., šalia vonios, prausyklơs, virtuvơs ar vonios kriauklơs, ant šlapio pagrindo arba netoli baseino. Nedơkite ant jo
jokiǐ daiktǐ su vandeniu (pvz., vazǐ).
6. Valymas
Prieš pradơdami valyti gaminƳ, ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Nenaudokite skystǐ arba purškiamǐ valymo priemoniǐ. Valykite tik drơgnu
skudurơliu.
7. Maitinimo laido apsauga
Maitinimo laidą reikia nutiesti taip, kad ant jo negalima bǌtǐ atsistoti arba prispausti jo kitais (ant jo ar šalia jo pastatytais) daiktais, ypatingai atkreipiant
dơmesƳ Ƴ laidus ties elektros kištukais, patogiais kištukiniais lizdais ir toje vietoje, kur laidas yra išvestas iš gaminio.
8. Perkrova
Neperkraukite sieniniǐ elektros lizdǐ, ilginimo laidǐ ar integruotǐ patogiǐ kištukiniǐ lizdǐ, nes galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smǌgƳ.
9. Žaibas
Norơdami papildomai apsaugoti šƳ gaminƳ audros su žaibais metu arba tuomet, kai jis yra ilgesniam laikui paliekamas be priežiǌros, išjunkite jƳ iš sieninio
elektros lizdo ir atjunkite anteną arba laidinĊ sistemą. Taip apsaugosite gaminƳ nuo žalos dơl žaibo ir maitinimo laidǐ sukeltǐ Ƴtampos šuoliǐ.
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10. Pašaliniai daiktai ir skystis
Niekuomet nekiškite jokiǐ daiktǐ pro šio gaminio angas, nes jie gali paliesti gaminio viduje esanþius pavojingus aukštos Ƴtampos taškus arba sujungti dalis
trumpuoju jungimu, kuris gali sukelti gaisrą arba elektros smǌgƳ. Saugokite šƳ gaminƳ, kad Ƴ jƳ nepatektǐ jokiǐ skysþiǐ.
11. Prijungimas
Nenaudokite jokiǐ jungþiǐ, išskyrus rekomenduojamas gamintojo. Priešingu atveju, gali kilti pavojus sveikatai ar turtui. Lizdas, Ƴ kurƳ Ƴkišite maitinimo laidą,
arba kintamosios srovơs adapteris turi bǌti lengvai pasiekiamas.
12. Priedai
Nestatykite šio gaminio ant nestabilaus stalelio su ratukais, stovo, trikojo, lentynos ar stalo. Gaminys gali nukristi ir sunkiai sužeisti vaiką ar suaugusƳjƳ
arba gali bǌti sugadintas pats gaminys. Statykite šƳ gaminƳ tik ant gamintojo rekomenduojamo arba kartu su gaminiu parduodamo stalelio su ratukais,
stovo, trikojo, lentynos arba stalo. Atliekant bet kokius montavimo darbus, bǌtina vadovautis gamintojo nurodymais ir naudoti gamintojo rekomenduojamus
montavimo aksesuarus. Bǌkite atsargǌs, veždami vežimơlƳ, ant kurio yra padơtas gaminys. Greitai sustabdžius, per stipriai stumiant arba vežant vežimơlƳ
nelygiu paviršiumi, vežimơlis su gaminiu gali apvirsti.
13. Apkrova
Neužlipkite ant Ƴrenginio ir nedơkite ant jo jokiǐ sunkiǐ daiktǐ. Jei toks daiktas nukristǐ, jis gali sužaloti aplinkinius arba apgadinti ƳrenginƳ.
14. Jungtis
Jei prijungiate ƳrenginƳ prie kito, išjunkite abu Ƴrenginius ir ištraukite jǐ maitinimo laidus. Prieš prijungdami visada atidžiai perskaitykite prijungimo vadovą ir
laikykitơs instrukcijǐ.
15. Garsumas
Prieš Ƴjungdami visada nustatykite mažiausią garsumą. Jei garsumas bus per didelis, jis gali kenkti jǌsǐ klausai arba apgadinti garsiakalbius.
16. Garso iškraipymas
Nepalikite Ƴrenginio, leidžianþio iškraipytą garsą, ilgesnƳ laiką. Garsiakalbiai gali Ƴkaisti ir gali kilti gaisras.
17. Ausinơs
Naudodami ausines nustatykite vidutinƳ garsumą. Ilgas garsios muzikos klausymasis gali pakenkti klausą.
18. Ʋrašai
Nenaudokite Ƴskilusiǐ, deformuotǐ ar taisytǐ plokšteliǐ. Plokštelơ gali sulǌžti ir sunkiai sužaloti arba sugadinti ƳrenginƳ.
19. Gedimai, kuriuos reikia remontuoti
Išjunkite šƳ gaminƳ iš sieninio elektros lizdo ir kreipkitơs Ƴ kvaliÞkuotą techninơs priežiǌros specialistą esant šioms sąlygoms:
a) Kai pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas.
b) Jei ant gaminio išliejote skysþio arba Ƴ jƳ prikrito kokiǐ nors daiktǐ.
c) Jeigu gaminys buvo paliktas lietuje arba Ƴ jƳ pateko vandens.
d) Jeigu vadovaujantis naudojimo instrukcija gaminys tinkamai neveikia. Reguliuokite tik tuos valdiklius, kurie yra nurodyti naudojimo instrukcijoje kaip
tinkami reguliavimo Ƴtaisai, nes naudojant kitus valdiklius galima padaryti žalos, kuriai atitaisyti (kad gaminys vơl tinkamai veiktǐ) gali prireikti imlaus
kvaliÞkuoto meistro darbo;
e) Jeigu gaminys buvo numestas arba kaip nors sugadintas.
f) Kai gaminys akivaizdžiai pradeda veikti kitaip, tai reiškia, kad reikia atlikti jo techninơs priežiǌros darbus.
20. Priežiǌra
Nemơginkite patys prižiǌrơti šio gaminio. Atidarius arba nuơmus apsauginius dangþius, galima patirti pavojingos Ƴtampos poveikƳ arba kitus pavojus. Visus
remonto ir techninơs priežiǌros darbus patikơkite kvaliÞkuotiems techninơs priežiǌros specialistams.
21. Keiþiamosios dalys
Prireikus keiþiamǐjǐ daliǐ, meistras bǌtinai turi naudoti gamintojo nurodytas keiþiamąsias dalis arba dalis, turinþias tokias pat savybes kaip ir originalios
dalys. Neleistini pakeitimai gali sukelti gaisrą, elektros smǌgƳ arba kitus pavojus.
22. Saugos patikrinimas
Atlikus bet kokius šio gaminio techninơs priežiǌros ar remonto darbus, paprašykite, kad meistras atliktǐ kontrolinƳ saugos patikrinimą, kad užtikrintǐ, jog
gaminys yra tinkamas saugiai naudoti.
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1. ƲRENGINIO APRAŠYMAS
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1. Plokšteliǐ grotuvo rago pagrindas
2. Plokšteliǐ grotuvo rago Þksatorius
3. AC adapterio lizdas
4. Išorinơs FM antenos lizdas
5. AC adapteris
6. Plokšteliǐ grotuvo ragas
7. Plokšteliǐ grotuvo rago laikiklis
8. Adapteris leisti plokšteles, kurioms reikia 45 apsisukimǐ per minutĊ nuostatos
9. Kablys kojelei (angl. tone arm) užÞksuoti
10. Sukamosios platformos suklys
11. Sukamoji platforma
12. VOLUME valdiklis – grotuvui Ƴjungti / išjungti kartu su garsumo valdikliu
13. Garsiakalbis
14. Derinimas
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15. Derinimo valdiklis
16. FUNCTION jungiklis – signalo šaltiniui pasirinkti
17. BAND jungiklis – dažniǐ juostos ploþiui (FM ar AM)
18. LED PROGRAM – nurodo programavimo / CD dainǐ paleisties tvarką, kurią suprogramavimo naudotojas
19. PROGRAM mygtukas – dainǐ iš CD programavimui naudotojo norima tvarka
20. REPEAT mygtukas – norimam pakartojimo paleisties režimui pasirinkti
21. LED REPEAT – nurodo einamuoju momentu naudojamą kartotinơs paleisties režimą
22. Mygtukas B.SKIP – praleisti einamuoju momentu ar anksþiau iš CD leistǐ dainǐ pradžią
23. LED ekranas – informuoti naudotoją apie einamąją funkciją / Ƴrenginio nuostatą
24. CD dơklas
25. F.SKIP mygtukas – praleisti sekanþiǐ dainǐ iš CD pradžią
26. Kojelơ (angl. tone arm)
27. Kojelơs (angl. tone arm) pakơlimo svirtis
28. Spauskite, norơdami nustatyti sukamosios platformos greitƳ
29. Kojelơs (angl. tone arm) laikiklis
30. PLAY/PAUSE mygtukas (USB/SD) – paleisti / pristabdyti paleisþiai iš USB Ƴrenginio, prijungto prie USB prievado, ar iš lizde esanþios SD kortelơs
31. SKIP + – mygtukas praleisti sekanþiǐ dainǐ, Ƴrašytǐ USB/SD, pradžias
32. SKIP – mygtukas – praleisti einamuoju momentu / prieš leistǐ dainǐ, Ƴrašytǐ Ƴ USB/SD, pradžias
33. USB/SD mygtukas – paleisties medijai pasirinkti
34. SD atminties kortelơs lizdas
35. USB jungtis – USB Ƴrenginiui prijungti
36. Žalias LED ACC – mirksi Ƴrašo iš išorinio USB Ƴrenginio ar SD atminties kortelơs paleisties metu
37. LED ERR – švieþia kai jǌs bandote leisti iš USB Ƴrenginio ar SD kortelơs, kai ji nơra Ƴdơta ar Ƴrenginys neprijungtas
38. OPEN/CLOSE mygtukas – CD dơklui atidaryti / uždaryti
39. PLAY/PAUSE mygtukas – CD paleisþiai pradơti / pristabdyti
40. LED PLAY – nurodo CD paleistƳ
41. STOP mygtukas – stabdyti CD paleisþiai

Plokšteliǐ grotuvo surinkimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išimkite ƳrenginƳ iš kartotinơs transportavimo dơžơs.
Nuimkite pakavimo medžiagą nuo Ƴrenginio ir laikykite ją toliau nuo vaikǐ, kol ji nebus pašalinta.
Perkelkite plokšteliǐ grotuvą Ƴ jo montažo vietą.
Nuimkite sukamosios platformos dangtƳ ir visus plastikinius liejinius, naudojamus sukamosios platformos apsaugai nuo sujudơjimo transportuojant ir
sandơliavimo metu.
Nuimkite grotuvo galvutơs Ƴdơtinơs dalies galo gaubtelƳ.
Ištempkite FM laidinĊ anteną. Kai jau Ƴrenginys paruoštas naudojimui, suraskite vietą antenai, kur FM radijǐ stoþiǐ signalǐ priơmimas bǌtǐ optimalus.
Prakiškite kabelƳ garsiakalbiui prijungti per rago angą, kaip nurodyta 1 pav.
Pasukite ragą ir jo laikiklƳ pagal 2 pav.
Prijunkite garsiakalbiǐ kabelƳ – žr. 3 pav.
Uždơkite ragą ant Ƴrenginio – žr. 4 pav. ir sutvirtinkite rago Þksatoriumi – žr. 5 pav.

Maitinimas
Kartu pristatomas AC adapteris yra naudojamas Ƴrenginio maitinimui.
• Išvyniokite AC adapterio kabelƳ.
• Ʋkiškite adapterƳ Ƴ maitinimo lizdą.
• Prijunkite AC adapterio laidą prie AC adapterio lizdo galinơje Ƴrenginio dalyje.
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2. PLOKŠTELIǏ GROTUVO NAUDOJIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ʋjunkite plokšteliǐ grotuvą – pasukdami garsumo valdiklƳ VOLUME laikrodžio rodyklơs kryptimi, Ƴrenginys bus Ƴjungtas Ƴveikus pasipriešinimą (girdisi
spragtelơjimas), garsumas didơs ir toliau sukant valdiklƳ.
Naudodami FUNCTION jungiklƳ, pasirinkite PHONO režimą.
Nustatykite SPEED CONTROL jungiklƳ Ƴ padơtƳ, atitinkanþią nurodytus ant plokštelơs, kurią norite leisti, apsisukimus per minutĊ (33 1/3/45 arba
78 apsisukimai per minutĊ).
Uždơkite plokštelĊ ant sukamosios platformos. Jei leisite plokštelĊ su didele anga viduryje (dažniausia taip vadinami „singlai“, reikơs 45 aps./min.),
Ƴstatykite kartu tiekiamą adapterƳ Ƴ sukamosios platformos ašƳ.
Naudodamiesi svirtimi CUE LEVER pakelkite kojelĊ (angl. tone arm). Pasukite kojelĊ (angl. tone arm) Ƴ dešinĊ ir pasigirdus spragtelơjimui, sukamoji
platforma pradơs suktis.
Pasukite kojelĊ (angl. tone arm) ties norimos leisti dainos plokštelơje grioveliu ir lơtai nuleiskite kojelĊ ant plokštelơs – prasidơs paleistis.
Po to kai baigsis visǐ plokštelơs dainǐ paleistis, sukimasis sustos, ir kojelơ (angl. tone arm) pakils nuo plokštelơs.
Naudodamiesi svirtimi CUE LEVER pakelkite kojelĊ (angl. tone arm) Ƴ atraminĊ poziciją.
Norơdami išjungti grotuvą, pasukite valdiklƳ VOLUME prieš laikrodžio rodyklĊ – garsumas laipsniškai mažơja. Ʋveikus pasipriešinimą, apie kurƳ informuoja
girdimas garsas, Ƴrenginys bus išjungtas.

3. RADIJO SIGNALǏ PRIƠMIMAS
•
•
•
•
•

Ʋjunkite plokšteliǐ grotuvą – pasukdami garsumo valdiklƳ VOLUME laikrodžio rodyklơs kryptimi, Ƴrenginys bus Ƴjungtas Ƴveikus pasipriešinimą (girdisi
spragtelơjimas), garsumas didơs ir toliau sukant valdiklƳ.
Naudodami FUNCTION jungiklƳ, pasirinkite RADIO režimą.
Derinimo valdikliu TUNING suraskite norimą radijo stotƳ.
Naudodamiesi valdikliu VOLUME nustatykite norimą garsumą.
Norơdami išjungti grotuvą, pasukite valdiklƳ VOLUME prieš laikrodžio rodyklĊ – garsumas laipsniškai mažơja. Ʋveikus pasipriešinimą, apie kurƳ informuoja
girdimas garsas, Ƴrenginys bus išjungtas.

Geras radijo signalǐ priơmimas
•

•

FM bangǐ ruože, Ƴrenginys naudoja laidinĊ FM anteną, kuri nuolatos pritvirtinta prie Ƴrenginio. Ištempkite anteną ir suraskite geriausią norimǐ radijo stoþiǐ
signalǐ priơmimo padơtƳ. Geriausia FM radijo stoþiǐ signalǐ priơmimui, naudokite išorinĊ FM anteną – prijunkite anteną prie FM antenos lizdo, esanþio
galinơje Ƴrenginio dalyje.
Ʋrenginys naudoja integruotą ferito anteną AM dažniǐ juostos radijo signalams. Šiuo atveju svarbu pakeisti viso Ƴrenginio poziciją (pasukti jƳ), kad radijo
stoþiǐ signalǐ priơmimas bǌtǐ geriausias.

4. PALEISTIS IŠ USB / CD KORTELƠS
Norơdami leisti SD kortelơje arba prijungto USB Ƴrenginio atmintinơje Ƴrašytus failus, naudokite funkcijas, skirtas CD paleisþiai.

SD atminties korteliǐ failǐ paleistis
•
•
•
•
•
•
•

Išjunkite ƳrenginƳ.
Ʋdơkite SD kortelĊ Ƴ atminties korteliǐ su MP3 failais lizdą.
Ʋjunkite ƳrenginƳ.
Naudodamiesi valdikliu VOLUME nustatykite norimą garsumą.
Naudodami FUNCTION jungiklƳ, pasirinkite USB/SD režimą.
Norơdami pradơti paleistƳ, spauskite PLAY/PAUSE mygtuką (USB/SD), paleisties metu mirksi ant Ƴrenginio esantis žalias šviesos diodas LED ACC.
Nuspaudus mygtuką dar kartą paleistis sustos.
Norơdami praleisti sekanþiǐ failǐ pradžią, naudokite SKIP + mygtuką (USB/SD), norơdami praleisti ankstesniǐ failǐ pradžias, spauskite SKIP – mygtuką
(USB/SD).

Failǐ iš USB Ƴrenginio paleistis
•
•
•
•
•
•
•

Išjunkite ƳrenginƳ ir nenaudodami kabelio prijunkite USB ƳrenginƳ su MP3 failais, kurio atminties talpa nuo 512MB iki 4GB (USB diskas, MP3 grotuvas ir
pan.), prie USB prievado. Ʋrenginiu negalơsite leisti WMA failǐ.
Ʋjunkite ƳrenginƳ.
Naudodamiesi valdikliu VOLUME nustatykite norimą garsumą.
Nustatykite jungiklƳ FUNCTION Ƴ padơtƳ USB/SD.
Spauskite USB/SD mygtuką, norơdami leisti MP3 failus iš prijungto USB Ƴtaiso.
Norơdami pradơti paleistƳ, spauskite PLAY/PAUSE mygtuką (USB/SD), paleisties metu mirksi ant Ƴrenginio esantis žalias šviesos diodas LED ACC.
Nuspaudus mygtuką dar kartą paleistis sustos.
Norơdami praleisti sekanþiǐ failǐ pradžią, naudokite SKIP + mygtuką (USB/SD), norơdami praleisti ankstesniǐ failǐ pradžias, spauskite SKIP – mygtuką
(USB/SD).
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Pastaba:
• Šis grotuvas nepalaiko USB Ƴrenginiǐ, prijungtǐ prie USB prievado, naudojant kabelƳ. Be to, jis nepalaiko USB tinklo šakotuvǐ naudojimo.
• Ʋrenginiu galima leisti MP3 failus, atitinkanþius šiuos kriterijus:
– jie turi bǌti suderinami su MPEG 1, 2 a 2.5 formatais;
– jie buvo Ƴrašyti esant duomenǐ srauto greiþiui diapazone nuo 8 iki 320 kb/sek.;
– jie naudoja FAT16 arba FAT32 failǐ sistemą;
– išrankos dažniai yra 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 arba 48 kHz.
• Prieš prijungiant / atjungiant USB Ƴtaisą nuo / prie šio Ƴrenginio, išjunkite ƳrenginƳ arba prijunkite prie kito signalo šaltinio.
• Paleisties iš USB Ƴtaiso metu arba duomenǐ perdavimo tarp AK ir USB Ƴtaiso metu, neišjunkite plokšteliǐ grotuvo ar AK – taip rizikuojate sugadinti
duomenis.
• Šis Ƴrenginys nepalaiko prijungimo prie kompiuterio.
• Jei badoma pradơti Ƴrenginio paleistƳ, kuris neprijungtas prie USB, arba kuris neturi Ƴdơtos SD kortelơs, mirksi raudonas Ƴrenginio šviesos diodas LED ERR.
• Kadangi USB Ƴrenginiai / SD atminties kortelơs gali bǌti pagamintos Ƴvairiǐ gamintojǐ ir naudojant skirtingas technologijas bei medžiagas, negalima
garantuoti šio Ƴrenginio suderinamumo su visais USB Ƴrenginiais / SD kortelơmis. Jei kyla problemǐ, bandykite naudoti kito gamintojo USB Ƴtaisą / atminties
kortelĊ.

5. CD PALEISTIS
•
•
•
•
•

•
•

Nustatykite jungiklƳ FUNCTION Ƴ padơtƳ CD.
Spauskite OPEN/CLOSE mygtuką – atsivers Ƴrenginio CD dơklas.
Ʋdơkite CD Ƴ dơklą ir spauskite OPEN/CLOSE mygtuką, norơdami uždaryti dơklą.
Prasideda disko Ƴvertinimas ir po to ekrane rodomi duomenys, Ƴskaitant bendrą takeliǐ skaiþiǐ diske. Jei rodoma 00, tai reiškia, kad grotuve nơra disko.
Norơdami pradơti disko paleistƳ, spauskite PLAY/PAUSE mygtuką – prasidơs paleistis nuo dainos Nr.1. Po visos sekanþios dainos diske bus leidžiamos
viena po kitos; kai baigsis paskutinơ daina, ekrane vơl bus rodoma informacija, kiek iš viso tame diske yra takeliǐ.
Paleisties metu ekrane rodomas simbolis B.
Nuspaudus PLAY/PAUSE mygtuką paleisties metu, paleistis pristabdoma ir ekrane rodomas simbolis B. Norơdami tĊsti paleistƳ, spauskite šƳ mygtuką dar
kartą.
Norơdami stabdyti disko paleistƳ prieš leidžiant paskutinƳ takelƳ, spauskite STOP mygtuką – ekrane bus rodoma, kiek iš viso takeliǐ yra diske ir tuo paþiu
metu bus išjungtas simbolis B.

Dainos pradžios paleidimas / norimos vietos plokštelơje paieška
•
•

•

Spauskite F.SKIP mygtuką paleisties arba pristabdymo metu, grotuvas praleidžia sekanþios dainos pradžią ir rodo jos numerƳ ekrane. Jei leidžiamas
diskas, paleistis pradedama. Pakartotinai spauskite šƳ mygtuką, norơdami praleisti sekanþiǐ takeliǐ pradžias.
Spauskite B.SKIP mygtuką paleisties arba pristabdymo metu, grotuvas praleidžia einamuoju momentu leidžiamos dainos pradžią. Kai dar kartą
spaudžiate šƳ mygtuką, grotuvas praleidžia ankstesnơs dainos pradžią, o ekrane rodomas jos numeris. Jei leidžiamas diskas, paleistis pradedama. Kai
spaudžiate šƳ mygtuką pakartotinai, bus viena po kitos praleidžiamos ankstesniǐ dainǐ pradžios.
Nuspaudus ir laikant F.SKIP arba B.SKIP mygtukus paleisties metu, prasidơs norimos vietos disko Ƴraše paieška sukant pirmyn ar atgal (priklausomai kokƳ
mygtuką nuspausite). Paieška vykdoma didesniu greiþiu ir kažkiek mažesniu garsumu (palyginus su Ƴprastine paleistimi).
Atleidus mygtuką, paleistis tĊsis nuo surastos vietos.

Paleisties kartojimas
•
•
•

Jei reikia kartotinơs paleisties, pasirinkite dainą, kurią norite paleisti iš naujo, ir spauskite PLAY mygtuką. Prasidơjus dainos paleisþiai, spauskite REPEAT
mygtuką – ekrane mirksơs kartotinơs paleisties indikatorius, ir daina bus iš naujo leidžiama.
Norơdami pakartotinai leisti visą diską, spauskite PLAY mygtuką, ir prasidơjus paleisþiai, dukart spauskite REPEAT mygtuką – ekrane bus rodomas
kartotinơs paleisties indikatorius, ir diskas bus leidžiamas pakartotinai.
Norơdami atmesti kartotinĊ paleistƳ, dar kartą spauskite REPEAT mygtuką, kol kartotinơs paleisties indikatorius REPEAT išnyks.

Suprogramuota paleistis
Grotuvu galima suprogramuoti iki 20 dainǐ iš CD, kurios bus leidžiamos naudotojo norima tvarka. Programuodami vadovaukitơs šiomis instrukcijomis:
1. Nustatykite jungiklƳ FUNCTION Ƴ padơtƳ CD ir Ƴ grotuvą Ƴdơkite diską. Jei leidžiate diską, spauskite STOP mygtuką, norơdami baigti paleistƳ.
2. Spauskite PROGRAM mygtuką – ekrane rodomas skaiþius 01 ir indikatorius PROGRAM pradeda mirksơti.
3. Naudodamiesi F.SKIP arba B.SKIP mygtukais, pasirinkite dainą, kurią norite Ƴtraukti Ƴ programą, patvirtinkite nuspausdami PROGRAM mygtuką.
Pasirinkta daina bus Ƴtraukta Ƴ programą, ir skaiþius ekrane iš 01 pasikeis Ƴ 02.
4. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, norơdami Ƴtraukti Ƴ programą kitas dainas (daugiausia 20).
5. Norơdami leisti programą, spauskite PLAY/PAUSE mygtuką – ekrane bus rodoma PROG ir prasidơs pirmosios Ƴ programą Ƴtrauktos dainos paleistis.
Paleistis baigsis, kai nuskambơs paskutinis suprogramuotas takelis.
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Programos šalinimas
– dukart paspauskite STOP mygtuką paleisties metu arba
– programos paleisties pabaigoje spauskite STOP mygtuką; arba
– spauskite OPEN/CLOSE mygtuką, norơdami atidaryti disko dơklą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažniai

AM: 530-1.600 kHz
FM: 87,5-108 MHz

USB lizdas

didelio greiþio USB 2.0 jungtis USB išorinơs atminties Ƴtaisui, kurio talpa nuo 512 MB iki 4 GB, suformatuotam failǐ sistemoms
FAT16 ar FAT32, prijungti

Maitinimo Ƴvestis

18 W

Maitinimas

su AC adapteriu 100–240 V~, 50/60 Hz,
išvestis 12 V= / 1,2 A

Antenos

– laidinơ FM antena, pasirinktinai FM išorinơs antenos jungimas;
– integruota ferito antena yra naudojama AM radijo stoþiǐ signalams priimti

Garsiakalbiai

2 garsiakalbiai, kuriǐ skersmuo 4” (apie 10 cm)
2 ½” aukštǐjǐ dažniǐ kolonơlơs

Dizaino pakeitimai ir techninơs speciÞkacijos gali bǌti keiþiamos be Ƴspơjimo.
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INSTRUKCIJOS KAIP TINKAMAI UTILIZUOTI GAMINƲ
Nurodymai, kaip išmesi panaudotas pakavimo medžiagas medžiagos
Išmeskite pakavimo medžiagas Ƴ tam skirtą atliekǐ išmetimo vietą.

Elektroniniǐ ir elektriniǐ buitiniǐ prietaisǐ išmetimo instrukcija
Šis ant gaminiǐ pažymơtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotǐ elektriniǐ arba elektroniniǐ Ƴrenginiǐ
negalima išmesti kartu su standartinơmis buitinơmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidơvơjusius Ƴrenginius
naujais, juos reikia atiduoti Ƴ nustatytus atliekǐ surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybơse narơse arba
kitose Europos šalyse Ƴsigydami atitinkamą naują gaminƳ, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavơjams. Tinkamai išmesdami šƳ gaminƳ,
padơsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali bǌti padarytas netinkamai išmetus
atliekas. Išsamesnơs informacijos pasiteiraukite savo savivaldybơje arba artimiausiame atliekǐ surinkimo punkte.
Atsižvelgiant Ƴ nacionalinius teisơs aktus, už netinkamą šio tipo atliekǐ išmetimą gali bǌti taikomos nuobaudos.
Europos Sąjungos valstybiǐ nariǐ verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitơs pas savo pardavơją arba tiekơją.
Atliekǐ išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šƳ gaminƳ, teiraukitơs reikiamos informacijos apie tinkamą atliekǐ išmetimo bǌdą
vietos savivaldybơje arba pas savo pardavơją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dơl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos
reikalavimus.
Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentǐ reikalavimus.
Tekstas, dizainas ir techninơ speciÞkacija gali bǌti keiþiami be išankstinio Ƴspơjimo ir mes pasiliekame teisĊ daryti šiuos pakeitimus.
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