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Biztonsági fi gyelmeztetések
• A készülék első bekapcsolása előtt fi gyelmesen olvassa el az összes utasítást és őrizze meg 

a későbbi használat esetére.
• Ne dobja ki ezt a kézikönyvet. Ha változik a készülék tulajdonosa, adja át neki a ezt az útmutatót is.
• Ellenőrizze, hogy a készülék típuscímkéjén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültséggel 

a háztartásban.

Sérülés
• Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült.
• Ha kétsége van a készülék működésének helyességéről vagy ha a készülék sérült, ne használja. 

A készüléket kapcsolja ki, húzza ki az aljzatból és forduljon eladójához.

A készülék elhelyezése
• A készüléknek stabil, egyenes felületen kell állnia, amely nincs kitéve vibrációnak.
• Ne tegye dőlt vagy ingatag felületre, különben a földre eshet vagy átfordulhat.
• A hálózati aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Hőmérséklet
• A készüléket ne tegye ki szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleteknek. A készüléket 

megfelelő távolságba tegye hőforrásoktól, mint például fűtőtest vagy gáz/villany hősugárzó.
• A készüléket óvja a közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.

Nyílt láng
• Soha se tegyen a készülékre vagy a közelébe égő gyertyát vagy más tárgyat nyílt lánggal.

Páratartalom
• Tűz és áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki szöktellő vagy csöpögő víznek, 

esőnek vagy gőznek. A készülékre ne tegyen folyadékkal telt tárgyakat, mint pl. vázát.
• Ha a készülékbe folyadék kerül, komoly sérülést okozhat. Azonnal kapcsolja ki készülék hálózati 

tápcsatlakozását. A készülék tápkábelét húzza ki az aljzatból és forduljon eladójához.

Szellőzés
• Áramütés vagy túlmelegedés miatt tűz elkerülése végett biztosítsa, hogy a szellőző nyílások ne 

legyenek letakarva terítőkkel vagy más anyagokkal.
• A készüléket ne tegye könyves szekrénybe, beépített szekrénybe vagy más korlátozott terekbe. 

Biztosítsa a készülék elégséges szellőzését.

Biztonság
• Más berendezések csatlakoztatása/lecsatlakoztatása vagy a készülék áthelyezése előtt 

a készüléket mindig húzza ki a hálózati aljzatból.
• Vihar esetén húzza ki az áramhálózatból.

AC áramkábel
• Ügyeljen arra, hogy a készülék vagy annak alapzata ne álljon a tápkábelen, mivel a készülék 

súlya kárt tehetne a tápkábelben és veszélyes helyzetet okozhatna.
• Ha a tápkábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval vagy szakemberrel, hogy ne következzen be 

sérülés.
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Zavarás
• A készüléket ne tegye olyan berendezés közelébe, amely elektromágneses zavarást 

okozhatna.  Ellenkező esetben negatívan befolyásolhatná a készülék működését, ami kép- vagy 
hangtorzításban jelentkezhet.

Elem
• Létező veszély, hogy a készülékben használt elemeket kis gyerekek könnyen lenyelhetik.
• Ezért az elemeket tartsa gyermekektől távol és biztosítsa, hogy az elemtartó biztonságosan be 

van szúrva a készüléken. Ha az elem lenyelésének gyanúja merül fel, keressen orvosi segítséget.
• A lemerült elemeket az útmutató utasításai szerint semmisítse meg.

Fülhallgató
• Hosszantartóan nagy hangerőn hallgatás tartós halláskárosodást okozhat.
• A fülhallgató felhelyezése előtt csökkentse a hangerőt és lassan növelje a kényelmes hallgatási 

szintre.

Felügyelet
• Ügyeljen arra, hogy a készülékkel és távirányítóval gyerekek ne játsszanak.
• Ne engedje, hogy bárki, főleg gyerekek a készülék nyílásaiba és réseibe tárgyakat szúrjanak - 

halálos kimenetelű áramütést okozhatna ez.

Javítás
• Áramütés elkerülése végett, ne távolítsa el a csavarokat a készülékből - a készülékben nincsenek 

a felhasználó által javítható részek. Minden javítást bízzon képesített szervizi szakemberre.

Karbantartás
• A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózatból.
• Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket, mivel sérthetnék a készülék burkolatát.
• A készülék tisztítására ne használjon folyadékokat.

1. osztályú lézertermék
• A készülék lézert használ. A használati útmutatóval ellentmondó 

vezérlőelemek használata, eljárások végzése vagy beállítása veszélyes 
sugárzásnak kitettséget okozhat.

• A készülék áthelyezése előtt biztosítsa, hogy a lemeztálca üres legyen.
• Ha a készüléket nem használja, mindig vegye ki a lemezt.
• Ha nem teszi, komoly sérülést okozhat a lemeznek vagy a készüléknek.
• A készüléket ne tegye másikra - a kibocsátott hő befolyásolhatná 

a készülék helyes működését.

1. OSZTÁLYÚ 
LÉZERTERMÉK

FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - 

NE NYISSA KI!

Az egyenlő oldalú háromszögben a villám jel szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére 
fi gyelmeztet a készülékben, amely áramütést okozhat.

A felkiáltó jel az egyenlő oldalú háromszögben arra fi gyelmezteti a felhasználót, hogy 
a készüléket kísérő kiadványban fontos kezelési és karbantartási (javítási) útmutatások 
szerepelnek.
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Felhasználói feljegyzések
A kényelme érdekében javasoljuk, hogy a jövőbeni használathoz jegyezze fel a modell számát és 
a gyártási számot.

Modellszám: .............................................................................................................................................

Gyártási szám:..........................................................................................................................................
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A termék leírása
Elölnézet

Felülnézet

Hátulnézet

1. Hangszórók
2. LCD kijelző
3. FM sztereo jelző 
4. Kihúzható antenna
5. NEXT (Következő) gomb
 CD: következő zeneszám kikeresése.
6. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) gomb
 CD: lejátszás elindítása/leállítása.
7. Back (Vissza) gomb
 CD: előző zeneszámok kikeresése
8. STOP (Leállítás) gomb
 CD: lejátszás leállítása vagy program 

kitörlése.
9. CD rés
10. REPEAT (Ismétlés) gomb
11. PROGRAM/RESTART (Programozás/

Újraindítás) gomb
12. Fülhallgató csatlakozás
13. FUNCTION (Funkció) választó

- CD/MP3, FM ST. kiválasztása 
(FM sztereo) és OFF (Kikapcs).

14. Fogantyú
15. VOLUME (Hangerő) szabályzó
16. AC IN csatlakozás (Váltakozó feszültség 

bemenet)
- szúrja a tápkábelt a hálózati aljzatba.

17. Elemtér
18. TUNING (Hangolás) kezelőgomb

- FM rádióállomás hangolása.
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Áramforrás
Hálózati tápellátás csatlakoztatása
Figyelmeztetés:
• A termék sérülésének veszélye! Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség megfeleljen a típuscímkén 

feltüntetett feszültségnek a készülék hátsó vagy alsó részén.

Figyelmeztetés:
• Áramütés veszélye! A hálózati tápellátás lecsatlakoztatásához húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.

Megjegyzés: A készüléket tegye hálózati aljzat közelébe, hogy a tápkábel könnyen elérhető legyen.

1. A tápkábelt szúrja az AC IN csatlakozásba a készüléken és a hálózati aljzatba.
2. Energiatakarékossági tippek: A használat befejezése után a kapcsolót kapcsolja OFF (Kikapcs) 

helyzetbe.

Elemek telepítése/cseréje (nem tartozék)

Megjegyzés: A készülék elemről és hálózatról is táplálható.

Az elemek nem a tartozékok része.
1. Nyissa ki az elemtartót.
2. Tegyen be 8 UM-2 elemet úgy, hogy be legyen tartva a jelzett polaritás (+/-).
3. Zárja be az elemtartót.

Elemek kezelése
• Az elemek helytelen vagy nem megfelelő kezelése korróziót vagy elektrolit szivárgást okozhat, 

aminek következménye tűz, személyi sérülés vagy anyagi kár lehet.
• Ha az elemek lemerültek, a készülék nem fog működni. Mindkét elemeket egyszerre cserélje.
• Csak az útmutatóban megjelölt típusú elemeket használjon.
• Új elemeket ne használjon lemerültekkel együtt és más típusú elemekkel.
• A lemerült elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba. A helyi előírások szerint semmisítse meg.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket, hogy megelőzze 

a szivárgásukat.

Megjegyzés: Az elemek cseréjénél ne feledje a régi elemeket a vonatkozó előírásokkal összhangban 
megsemmisíteni. Azokat a kijelölt begyűjtőhelyen adja le, hogy biztonságosan újra lehessenek 
hasznosítva és ne képezzenek veszélyt az élőkörnyezetre. Ne égesse és ne is ássa el őket.
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Általános vezérlés
1. A mód kiválasztásához és bekapcsolásához a FUNCTION gombot állítsa CD/MP3 vagy FM ST. 

(FM sztereo) helyzetbe.
2. A VOLUME gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.
3. A készülék kikapcsolásához a FUNCTION gombot állítsa OFF (Kikapcs) helyzetbe.

Megjegyzés: A fölösleges energiafogyasztás megelőzéséhez a használat után a FUNCTION 
gombot mindig állítsa OFF (Kikapcs) helyzetbe.

Rádióvétel
1. Állítsa a FUNCTION gombot FM ST. (FM sztereo) helyzetbe.
2. A TUNING tekerőgombbal hangolja be az adót.

Megjegyzés: Az FM sztereo vétel jelző kivilágítódik a sávválasztó FM sztereora kapcsolásával és 
FM sztereo adó vételénél.

Hasznos tippek:
• Az FM vétel javításához kihúzhatja, megdöntheti vagy elfordíthatja az antennát.

Fülhallgató használata
A fülhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt. A fülhallgató felhelyezése után lassan 
növelje a hangerőt a kívánt szintre. A fülhallgató csatlakoztatása után a hangszórók automatikusan 
kikapcsolnak.

Megjegyzés: Ne hallgasson túl nagy hangerőn hangot, az halláskárosodást okozhat. A hosszantartó 
nagy hangerő halláskárosodást okoz.
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CD/MP3 lejátszás-vezérlés  
A készülék támogatja az általánosan elérhető audio CD és CD-R, CD-RW, ill. MP3 lemezek lejátszását.

Megjegyzés:
• Noha ez a hordozható CD lejátszós rádió a szokásos kompakt lemezek mellett képes CD-R és 

CD-RW lemezek lejátszására, nem állítható 100% biztonsággal, hogy minden CD-R/RW lemezt 
beolvas; a lejátszás függ a lemez minőségétől és állapotától. A hiba a lejátszásnál nem kell, 
hogy azt jelentse, a készülék hibás.

• Nem játszhatók le szerzői jogvédelemmel ellátott CD lemezek.

CD vagy MP3 lemezek lejátszása
1. A FUNCTION gombot állítsa CD/MP3 helyzetbe.
2. A jobb sarokban megnyomva kinyitja a CD-tálcát.
3. Tegyen be CD lemezt úgy, hogy az írásos felével felfelé nézzen.

• A kijelzőn megjelenik az összes zeneszám száma.
• Ha a CD tálca nincs becsukva, a kijelzőn az „OP“ (nyitva) 

jelenik meg.
• Ha a készülékben nincs lemez, a kijelzőn az „NO“ (Nincs 

lemez) jelenik meg.
4. Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot a lejátszás elindításához. 

A zenelejátszás leállításához nyomja meg újra ezt a gombot. Az 
újabb lenyomással a lejátszást újraindítja.

5. Nyomja meg a NEXT vagy BACK gombot a következő vagy 
előző zeneszámra ugráshoz.
• Lejátszás közben nyomja meg és tartsa a gombot, amíg nem 

találja meg a kívánt helyet a zeneszámban.
6. A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP gombot.

Zeneszámok 
száma

Zeneszámok 
száma

Lejátszási lehetőségek
Hangerőszint beállítása
1. Lejátszás közben tekerje el a VOLUME gombot a hangerőszint növeléséhez/csökkentéséhez.

A lejátszási mód kiválasztása
1. A REPEAT gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt lejátszási módot:

• Repeat (Ismétlés): egy zeneszám ismétlése.
• Repeat all (Összes ismétlése): az egész lemez ismétlése.

2. A rendes lejátszáshoz visszatéréshez nyomogassa a REPEAT gombot addig, hogy ne jelenjen 
meg a lejátszási mód ikon.

REPEAT 1 (Ismétlés 1) REPEAT ALL 
(Ismétlés mind)

NORMAL PLAYBACK
(Rendes lejátszás)

REPEAT 1 (Ismétlés 1) REPEAT ALL 
(Ismétlés mind)

NORMAL PLAYBACK
(Rendes lejátszás)
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Programozott lejátszás
A készülék egészen 20 zeneszám beprogramozását és mentését teszi lehetővé a lemez kiválasztott 
sorrendben lejátszásához. Használat előtt ne felejtse el megnyomni a STOP gombot.

1. Nyomja meg a PROGRAM/RESTART gombot a programozás aktiválásához.
• A kijelzőn villogni fog a „PROGRAM“ és „P01“.

2. A BACK vagy NEXT gombbal válassza ki a kívánt zeneszám számát.
3. Nyomja meg a PROGRAM/RESTART gombot a kívánt zeneszám szám elmentéséhez.
4 A 2-3 lépések ismétlésével mentsen a memóriába további zeneszámokat.

• Ha a memória megtelt, a kijelzőn villogni kezd a „FULL“ (Megtelt).
5. A program lejátszásához nyomja meg leállított módban a PLAY/PAUSE gombot.

• A kijelzőn megjelenik a „PROGRAM.“ jelzés.
6. A program törléséhez leállított módban nyomja meg a STOP gombot vagy nyissa ki a CD tálcát.

• A „PROGRAM“ kijelzés kialszik.
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Karbantartás
A készülék tisztítása
• Ha meg akarja tisztítani a készüléket, a felületét törölje meg enyhén nedves ronggyal.
• Ne használjon szeszes, ammóniát vagy súrolószereket tartalmazó folyadékot.
• A készülékre vagy a közelébe ne permetezzen semmilyen sprével.

Megjegyzés: A tisztítás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék teljesen le van csatlakoztatva 
a hálózatról.

A lemezek kezelése
• Ne érintse a felvételi oldalt.
• A lemezre ne ragasszon papírt vagy szalagot.

Lejátszott oldal

Lemezek tisztítása
• Ujjlenyomat és por ronthatja a kép és hangminőséget. A lemezt tisztítsa meg fi nom törlőronggyal, 

a közepétől a széle felé haladva. A lemezt mindig tartsa tisztán.
• Ha a por nem távolítható el ronggyal, enyhén nedves ronggyal törölje meg és törölje szárazra.
• Ne használjon semmilyen oldószert, pl. hígító, benzin vagy tisztítószerek vagy antistatikus sprék. 

Ezzel sérülhetne a lemez.

Az érzékelőlencse tisztítása
• A lencsét tisztítsa meg fényképezőgéplencsékhez használatos vagy hasonló ecsettel. 

A tisztítóeszköz használati utasításai szerint járjon el.

A lemezek tárolása
• A lemezeket ne tartsa közvetlen napfénynek kitett helyen vagy hőforrás közelében.
• A lemezeket ne tartsa nedvességnek vagy pornak kitett helyen, mint pl. fürdőszoba vagy párásító 

berendezés közelében.
• A lemezeket tokban, függőlegesen tárolja - egymásra vagy más tárgyakat rá helyezve a lemezek 

összekarcolódhatnak.
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Hibaelhárítás
Ha meghibásodás történik, előbb ellenőrizze az alábbi listában szereplő pontokat, és csak azután 
vigye el a készüléket javításra.
Ha a következő utasítások segítségével sem sikerül elhárítani a hibát, forduljon eladójához vagy 
a szervizközponthoz.

Megjegyzés: Áramütés-veszély! Ne nyissa fel a készüléket! Semmilyen körülmények közt sem 
szabad a készüléket magának javítani, mivel azzal elveszíti a jótállást.

Nincs tápellátás csatlakoztatva
• Ellenőrizze, hogy jól van csatlakoztatva a tápkábel.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati aljzat feszültség alatt van.
• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e betéve.

Nincs hang vagy rossz kép
• Állítsa be a hangerőt.

A készülék nem reagál
• Húzza ki és szúrja vissza a tápkábelt, és a készüléket újra kapcsolja be.
• Elektrostatikus kisülés - húzza ki a tápkábelt, majd néhány másodperc után szúrja vissza.

A lemez nem játszódik le
• Szennyeződött lemez. Tisztítsa meg a CD lemezt.
• A lemez fordítva van behelyezve Vegye ki a lemezt és tegye be megfelelő oldalával felfelé.
• Véglegesített vagy támogatott formátumú CD lemezt használjon.

Zeneszámok átugrása a CD lemezen
• Ellenőrizze, hogy a CD lemez nem sérült vagy szennyezett.
• Biztosítsa, hogy ki legyen kapcsolva a programozás mód.

Rosszminőségű rádióvétel
• A rossz vétel oka lehet elektromos zavarás. A készüléket tegye zajforrástól távolabb (különösen 

motorok és transzformátorok).
• Húzza ki az antennát a maximumra.

Elemen használatnál a készülék nem működik megfelelően
• Lemerültek az elemek. Tegyen be új elemeket.
• Az elemek rossz irányban vannak betéve.
• Tegye az elemeket úgy, hogy a polaritásuk (+/-) megfeleljen a készülékben kijelzettnek (+/-).

A lemezen levő MP3 fájlok nem játszódnak le
• Ellenőrizze a fájlformátumot. Ez a készülék csak az MP3 formátumot támogatja.

Megjegyzések:
• Ha a készüléket 30 percig nem használja, önműködően KÉSZENLÉTI módba kapcsol. Az 

üzemmód visszaállításához nyomja meg a PROGRAM/RESTART gombot.
• Ha bármilyen szokatlan helyzet áll elő, a FUNCTION gombot állítsa OFF (Kikapcs) helyzetbe, 

majd kapcsolja vissza CD/MP3 vagy FM ST. (FM sztereo) helyzetbe.
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Élőkörnyezet-védelmi tájékoztató
Nem használunk semmilyen fölösleges csomagolóanyagot. A készülék csomagolása három anyagra 
osztható: ragasztó, polisztirén és műanyag.

A készülék olyan anyagokból készült, melyek újrahasznosíthatóak, ha az szakképzett módon 
van szétszedve. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, lemerült elemek és használatból kivont 
berendezések megsemmisítésére vonatkozó helyi rendelkezéseket.
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Műszaki adatok
Energiaforrás: Hálózati tápfeszültség: AC (vált.) 230 V ~ 50 Hz
 Elemek: DC (egyen.) 2x 6 V (8× UM-2, elem nem tartozék)
Energiafogyasztás: 10 perc
Méret: 257 (h) x 200 (sz) x 118 (m) mm
Tömeg: 1,25 kg
Frekvenciasáv: FM 88-108 MHz
Kimeneti teljesítmény (RMS): 1,2 W × 2
Fülhallgató csatlakozás: 3,5 mm

(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 megsemmisítésével 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 
információkat 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 minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.


