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FONTOS: A rendszer használata előtt kérjük, fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg 
a későbbiekre.

BEVEZETŐ
● Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.
● Kérjük, gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy megtanulja a készülék helyes keze-

lését. Elolvasás után tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából.

FIGYELEM
Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlőegységek használata esetén, vagy ha a készüléken az itt mega-
dottól eltérő módosításokat vagy műveleteket hajt végre, veszélyes sugárzásnak lehet kitéve.

VESZÉLY

CLASS 1 

LASER PRODUCT

A CLASS 1 LASER PRODUCT 
(1. osztályú lézeres termék) megjelölés
a hátsó külső oldalon található.

MEGJEGYZÉS: A gyártó nem visel felelősséget a rádió vagy TV bármely olyan zavaráért, amit jogosu-
latlan módosítás okoz.

● Kerülje a készülék alábbi helyekre történő elhelyezését:
1. Közvetlen napfénynek kitett helyre, vagy hőt sugárzó berendezés, pl. elektromos fűtőegység 

vagy egyéb, túl sok hőt sugárzó készülék közelébe.
2. Állandó rázkódásnak kitett helyekre.
3. Szellőzetlen vagy poros helyre.
4. Nedves vagy vizes helyre.

● A gombokat és kapcsolókat a jelen útmutatóban leírtak szerint kezelje.
● A tápellátás első bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel helyesen van felszerel-

ve, és a feszültségkapcsoló megfelelő állásban van-e.
● A CD-lemezeket és egyéb eszközöket hűvös helyen tárolja, nehogy a hőtől meghibásodjanak.

FIGYELMEZTETÉS: 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BUR-
KOLATÁT, SE A HÁTLAPJÁT. A KÉSZÜLÉKET NE NYISSA FEL
MINDEN SZERVIZELÉSI MUNKÁT BÍZZON SZAKKÉPZETT SZERVIZTECHNIKUSRA.

FIGYELMEZTETÉS: 
– Ha az elemek lemerülnek, vagy ha hosszabb ideig használaton kívül lesznek, vegye ki őket a ké-

szülékből.
– Az elemek helytelen használatának következményeként az elektrolit szivároghat vagy az elem 

burkolata megrepedhet, ami károsíthatja az elemtartó rekeszt. Ezért: 
– Ne használjon különböző típusú, pl. alkáli és cink-szén elemet egyszerre.
– Ha újakra cseréli az elemeket, mindet egyszerre cserélje.
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A VEZÉRLŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE
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A VEZÉRLŐELEMEK ELNEVEZÉSE
1. FOGANTYÚ
2. TIMER (IDŐZÍTŐ) GOMB
3. SET/ID3 (BEÁLLÍTÁS/ID3) GOMB
4. MO/ST./ GOMB  
5. CD PLAY/PAUSE  (CD-lejátszás/

Szünet) gomb
6.  CD SKIP UP / TUNING+ (CD - 

UGRÁS ELŐRE/HANGOLÁS +) GOMB
7.  CD SKIP BACK / TUNING- (CD - 

UGRÁS HÁTRA / HANGOLÁS -)
8.  OPEN/CLOSE 

(NYITÁS/CSUKÁS) GOMB
9.  SLEEP (AUTOMATIKUS 

KIKAPCSOLÁS) GOMB
10.  MEMORY (MEMÓRIA) GOMB
11.  EQ (HANGSZÍNSZABÁLYZÓ) GOMB
12.  FUNCTION (FUNKCIÓ) GOMB
13.  FOLD./10/M

(MAPPA/10/MEMÓRIA -) GOMB

14.  FOLD./10/M+
(MAPPA/10/MEMÓRIA +) GOMB

15.  STANDBY (KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD) 
GOMB

16.  VOLUME (HANGERŐ) GOMB
17.  PROG./P-MODE (PROGRAM 

ÜZEMMÓD/P -) GOMB
18. PHONES (FÜLHALLGATÓ) 

CSATLAKOZÁS
19.  USB PORT
20. LCD KIJELZŐ
21. AUX IN CSATLAKOZÁS (KÜLSŐ 

BEMENET)
22.  HANGSZÓRÓK
23. A TÁVIRÁNYÍTÓJEL ÉRZÉKELŐJE
24. A CD-TÁLCA AJTAJA, ELŐRE NYÍLÓ
25. TELESZKÓPOS FM ANTENNA
26. AC-CSATLAKOZÁS (VÁLTAKOZÓ 

ÁRAM)
27. ELEMTARTÓ REKESZ

TÁVIRÁNYÍTÓ 
A GOMBOK FUNKCIÓJA:
1. FUNCTION (FUNKCIÓ) GOMB
2. TIMER (IDŐZÍTŐ) GOMB
3. MO/ST./ GOMB  
4. CD SKIP BACK / TUNING- (CD - UGRÁS HÁTRA / 

HANGOLÁS -) GOMB
5. MEM/FOLD/10 DOWN 

(MEMÓRIA/MAPPA/10 HÁTRA) GOMB
6. MEM/PROG./P-MODE 

(MEMÓRIA MÓD/PROGRAM/P -) GOMB
7. MUTE (NÉMÍTÁS) GOMB
8. VOLUME DOWN (HANGERŐ CSÖKKENTÉSE) GOMB
9. VOLUME UP (HANGERŐ NÖVELÉSE) GOMB
10. EQ (HANGSZÍNSZABÁLYZÓ) GOMB
11. ID3/PAIR (ID3/PÁROSÍTÁS) GOMB
12. MEM/FOLD/10 UP 

(MEMÓRIA/MAPPA/10 ELŐRE) GOMB
13. TLAČÍTKO CD SKIP UP / TUNING+ (CD - UGRÁS ELŐRE/

HANGOLÁS +) GOMB
14. CD PLAY/PAUSE / SET 

(CD - LEJÁTSZÁS/SZÜNET / BEÁLLÍTÁSOK) GOMB
15. SLEEP GOMB (AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS)
16. STANDBY (KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD) GOMB
17. ELEMTARTÓ REKESZ
18. A TÁVIRÁNYÍTÓJEL ÉRZÉKELŐJE

Megjegyzés: Használat előtt húzza ki az elemvédőt.



HU - 4

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA
Ha a készüléket a távirányítóval akarja vezérelni, irányítsa a távirányítót a távirányí-
tójel érzékelője felé, ami az elülső panelen található, és nyomja meg a távirányító 
megfelelő gombját.
A távvezérlés 6 ~ 7 méter távolságból 30 fokos szög alatt működik a legjobban. 
Az erős napfény vagy megvilágítás zavarhatja a távirányító helyes működését. Ha 
a távirányító nem működik kielégítően, vagy teljesen működésképtelen, próbálja 
meg először kicserélni benne az elemet, majd csökkentse a fényt a helyiségben. 

BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA
● A távirányító tápellátását 2 db 1,5 V-os AAA típusú elem biztosítja.
● Ha ki akarja cserélni az elemet, nyomja a kapcsot az utasításoknak megfelelően óvatosan jobbra 

majd húzza ki az elemtároló rekeszt. 
Vegye ki a lemerült elemeket és tegyen be az elemtartó rekeszbe 2 új 1,5 V-os AAA típusú elemet úgy, 
hogy a pozitív pólus felfelé nézzen. Majd nyomja vissza az elemtároló rekeszt a helyére úgy, hogy egy 
"kattanást" halljon, ami jelzi, hogy helyesen van betéve.

ENERGIAFORRÁS
Ez a készülék úgy van felszerelve, hogy akár egyenáramú, akár váltakozóáramú tápellátással működni 
tud.

HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS
A hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készüléken található AC nyílásba, a másik végét pedig 
az otthoni hálózati csatlakozóba. Az elem automatikusan kikapcsol. A kettős táppal működő változatnál 
gondoskodjon róla, hogy a HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG VÁLASZTÓ a helyi tápfeszültségnek megfelelően 
legyen beállítva.

ELEMRŐL TÖRTÉNŐ TÁPELLÁTÁS
Nyissa ki AZ ELEMTÁROLÓ REKESZ FEDELÉT. Tegyen be a rekeszbe 8 db UM-1/D elemet (nem 
tartozék). Ügyeljen a jelzett polaritásra.

FIGYELMEZTETÉS:
Ha az elemek lemerülnek, vagy ha hosszabb ideig használaton kívül lesznek, vegye ki őket a készü-
lékből.
Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért megsemmisítésük során be kell tartani az előírásokat.

ALAPMŰVELETEK
A készülék bekapcsolása 
● A tápellátás csatlakoztatása után a kijelzőn az AM 0:00 (délelőtt 0:00) felirat jelenik meg. Ha ebben 

az üzemmódban marad, a készülék 15 perc után kikapcsol. Nyomja meg a STANDBY gombot 
a készülék bekapcsolásához, és nyomja meg újra a STANDBY gombot a lejátszáshoz.

● Az idő beállítása
Sáv: Bizonyosodjon meg róla, hogy minden csatlakoztatás kész van.
1. Készenléti üzemmódban az LCD-kijelzőn a 0:00 felirat villog. Nyomja meg a SET/ID3 gombot 

- a kijelzőn megjelenik az RTC 12 óra vagy az RTC 24 óra felirat. A SKIP UP /DOWN  
gomb megnyomásával a készüléken vagy a távirányítón válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumú 
időmegjelenítést. Nyomja meg a SET/ID3 gombot a jóváhagyáshoz.
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2. A időformátum jóváhagyása után villogni kezdenek az óra számjegyei - a  vagy  gomb 
ismételt megnyomásával a készüléken vagy a távirányítón állítsa be az órák megfelelő értékét, 
és nyomja meg a SET/ID3 gombot a jóváhagyáshoz. Ezután villogni kezdenek a perc számjegyei 
- a  vagy  gomb ismételt megnyomásával a készüléken vagy a távirányítón állítsa be 
a percek megfelelő értékét, és nyomja meg a SET/ID3 gombot a jóváhagyáshoz.

Ébresztés zenehallgatással (Rádió/CD/USB)
Az időzítőt beállíthatja úgy, hogy a készülék Rádió, CD/MP3 vagy USB módba kapcsolásával ébressze.
1. Készenléti üzemmódban az idő beállítása után nyomja meg és tartsa lenyomva a TIMER gombot 

a készüléken, vagy nyomja meg a TIMER gombot a távirányítón a kívánt ébresztési idő beállítá-
sához.

2. A  vagy  gomb segítségével adja meg a kívánt órát, és nyomja meg a TIMER gombot 
a készüléken vagy a távirányítón a jóváhagyáshoz. A  vagy  gomb segítségével adja 
meg a kívánt percet, és nyomja meg a TIMER gombot a készüléken vagy a távirányítón a jóváha-
gyáshoz. Majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt ébresztési üzemmódot 
(RÁDIÓ/CD/USB), és nyomja meg a TIMER gombot a készüléken vagy a távirányítón a jóváha-
gyáshoz.

3. Az előre beállított időben a kívánt üzemmód automatikusan aktiválódik.

Elalvásidőzítő zenehallgatáskor
A kikapcsolás időzítő lehetővé teszi a készülék lejátszás üzemmódból történő kikapcsolását megadott 
idő (10, 20, 30, ... 90 perc) elteltével.
1) A készüléken lejátszás közben a SLEEP gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt 

kikapcsolási időt 10 és 90 perc között. A kívánt kikapcsolási idő után ne nyúljon a gombhoz - 
mintegy 5 másodperc után a kikapcsolási idő automatikusan beállítódik, és a kijelzőn megjelenik 
a "SLEEP" jel.

2) A RÁDIÓ, CD/MP3, USB vagy AUX üzemmódban történő lejátszás folytatódik, amíg kikapcsolás 
időzítő nem éri el a "00" értéket, majd automatikusan kikapcsol.

 Megjegyzés: Ha elalszik a beállított CD/USB/AUX üzemmód mellett, a hangkimenet a lemez le-
játszásának végeztével kikapcsol akkor is, ha későbbi kikapcsolási idő volt beállítva.

A készülék bekapcsolása 
Nyomja meg a STANDBY gombot a készüléken vagy a távirányítón, majd nyomja meg a FUNCTION 
gombot a készüléken vagy a távirányítón az FM, CD, USB, AUX üzemmód kiválasztásához.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
A készüléken vagy a távirányítón lévő VOLUME kezelőgomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti 
a hangerőt.
A hang kikapcsolásához nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón. A hang bekapcsolásához nyomja 
meg újra ezt a gombot.

HANGSZÍNSZABÁLYZÓ FUNKCIÓ
Ez a készülék beépített hangszínszabályzó-rendszert használ. Ha a készüléken vagy a távirányítón 
található EQ gombot megnyomja lejátszás közben, különböző zenei stílusok (hangtónusok) közül vá-
laszthat: FLA (Lineáris), JAZZ (Jazz), ROC (Rock), CLASS (Klasszikus zene) és POP (Pop).

ID3 rendszer
MP3 állomány lejátszása közben nyomja meg a SET/ID3 gombot a készüléken vagy az ID3 gombot 
a távirányítón - megjelenik az "ID3 ON" (ID3 bekapcsolva) felirat, és ha az MP3 állománynak "ID3" for-
mátuma van, a készülék automatikusan megkeresi a „TITLE NAME“ (Szám címe), az „ARTIST NAME“ 
(Előadó neve) és az „ALBUM NAME“ (Album neve) információkat, amelyek megjelennek a kijelzőn. 
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Nyomja meg újra a SET/ID3 gombot a készüléken vagy az ID3 gombot a távirányítón a normál megje-
lenítéshez való visszatéréshez.

FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÁS
Ha bensőségesen szeretne zenét hallgatni, csatlakoztassa a fülhallgató 3,5 mm-es csatlakozóját (nem 
tartozék) a HEADPHONE csatlakozóba. A hangszóró automatikusan elhallgat.
FIGYELMEZTETÉS: A HANGOS ZENE TARTÓS HALLGATÁSA ÁRTALMAS AZ EMBERI HALLÁSRA. 

A RÁDIÓ HASZNÁLATA
RÁDIÓÁLLOMÁSOK HANGOLÁSA
1. A készüléken vagy a távirányítón található FUNCTION gomb megnyomásával válassza ki a kívánt 

hullámsávot: FM .
2. Hangolja be a kívánt állomást a TUN+/ vagy TUN-/ megnyomásával - a kijelzőn megjele-

nik a sáv frekvenciája. Példa: FM 97,10 MHz
3. Ha az adást az FM sávon hallgatja, húzza ki teljesen a TELESZKÓPOS FM ANTENNÁT. Óva-

tosan billentse a készüléket hátra és előre, hogy az FM sávon hallgatott állomás lehető legjobb 
vételét érje el, vagy tegye a készüléket szabad terepre.

 Sáv: A rádió funkció alapértelmezésben STEREO üzemmódra van állítva. Ha az FM sávon vett 
sztereó állomás túl zajos, nyomja meg a MO./ST./ gombot a készüléken vagy a MO./ST./ gom-
bot a távirányítón a MONO FM módra való átkapcsoláshoz. 

4. Ha ki akarja kapcsolni a rádiót, nyomja meg a FUNCTION gombot, és kapcsolja át a készüléket 
más funkcióra, vagy nyomja meg a STANDBY gombot a készülék kikapcsolásához. 

A RÁDIÓÁLLOMÁSOK PROGRAMHELYEKRE MENTÉSE
A memóriába akár 20 kedvenc rádióállomását (FM) is elmentheti, amelyeket gyorsan és közvetlenül 
megkereshet anélkül, hogy újra be kéne hangolni és meg kéne keresni.
1. Nyomja meg a FUNCTION gombot, hogy átkapcsoljon FM módba.
2. Nyomja meg a MEMORY gombot a készüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE gombot a távirányí-

tón - a kijelzőn a "P01" felirat kezd villogni. Azután nyomja meg a „TUN+/“ vagy „TUN-/“ 
gombot az első kívánt állomás kiválasztásához.

3. A FOLD./10/M+ vagy FOLD./10/M- gomb megnyomásával a készüléken vagy a - MEM/FOLD./10 
+ gomb megnyomásával a távirányítón válassza ki a kívánt frekvenciát, amelyet el akar menteni, 
és nyomja meg újra a MEMORY gombot a készüléken vagy a -MEM/PROG./P-MODE+ gombot 
a távirányítón.a kiválasztáshoz.

4. Keresse ki a következő állomást, és ismételje meg a (2) és (3) lépést, míg el nem mentett minden 
kívánt állomást. Max. 20 állomás programozható be.

5. Nyomja meg a FOLD./10/M+ vagy FOLD./10/M- gombot a készüléken vagy a MEM/FOLD./10 UP/
DOWN gombot a távirányítón az elmentett állomás közvetlen hallgatásához.

A CD/MP3 HASZNÁLATA
Lejátszható lemezek 
Ez a rendszer támogatja minden digitális CD/MP3 hanglemez, fi nalizált CD-R (CD írható CD-lemez), 
fi nalizált CD-RW (újraírható CD-lemez) és CD-DA formátumú CD/CD-R/CD-RW digitális hanglemez 
lejátszását.
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LEMEZ BEHELYEZÉSE
1. A készüléken vagy a távirányítón található FUNCTION gomb megnyomásával válassza ki a "CD" 

módot.
2. Az OPEN/CLOSE gomb megnyomásával nyithatja ki a CD-tálca ajtaját - a kijelzőn megjelenik az 

"OPEN" (Nyitva) üzenet.
3. Helyezze a CD/MP3 lemezt a tálcára az elülső oldalával felfelé.
4. Csukja be a CD-tálcát. 
5. A kijelzőn megjelenik egy villogó "– READING –" (Beolvasás) üzenet, majd megjelenik a sáv-

ok/számok teljes listája, és elindul a lejátszás az első számtól kezdve. A CD-lemez kivételéhez 
nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot, hogy kinyíljon a CD-tálca ajtaja - a kijelzőn megjelenik az 
"OPEN" (Nyitva) üzenet. Fogja meg a CD-lemezt a pereménél, és óvatosan vegye ki.

Sáv:
● A CD-tálca ajtajának kinyitása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez lejátszása megállt.
● A rendszer helyes működésének érdekében a folytatás előtt várja meg, amíg a készülék teljesen 

beolvassa az egész lemezt.
● Ha a mechanikába nincs betéve lemez, vagy ha a lemez olvashatatlan, a kijelzőn a „NO dISC“ 

(Nincs lemez) üzenet olvasható.

LEMEZ LEJÁTSZÁSA
1. A lemez beolvasását követően elindul a lejátszás az első számtól. A lejátszás szüneteltetéséhez 

nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen vagy a távirányítón. A kijelzőn villogni kezd az aktuális 
lejátszási idő. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a  gombot a kezelőpanelen vagy 
a távirányítón.

2. A lejátszás megállításához nyomja meg a MO/ST./ gombot a készüléken vagy a távirányítón - 
megjelenik a számok teljes listája.

A KÍVÁNT SZÁM/RÉSZ KIVÁLASZTÁSA
A kívánt szám kiválasztása 
Lejátszás vagy megállított lejátszás közben nyomja meg többször a TUN+/ vagy TUN-/ gombot 
a készüléken vagy a távirányítón, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt szám. Nyomja meg a  gombot 
a készüléken vagy a távirányítón a lejátszás elindításához.

Konkrét rész megkeresése lejátszás közben (számok gyors átfuttatása)
Nyomja le és tartsa lenyomva a TUN+/ vagy TUN-/ gombot a készüléken vagy a távirányítón 
az aktuálisan lejátszott számban való gyors kereséshez addig, amíg nem találja meg a kívánt helyet 
(részt); majd engedje fel a gombot, és visszatér a normál lejátszási mód. A megadott helyről folytatódik 
a lejátszás.

10-nél magasabb sorszámú szám kiválasztása
Olyan szám kiválasztásához, amelynek a száma 10-nél magasabb, nyomja meg a FOLD./10/M- vagy 
a FOLD./10/M+ gombot a készüléken vagy a -MEM/FOLD./10+ gombot a távirányítón, a gomb minden 
lenyomásával 10 számot ugrik előre vagy hátra, majd nyomja meg a TUN+/ vagy TUN-/ gom-
bot a készüléken vagy a távirányítón a kívánt szám kiválasztásához. Például a 17. szám kiválasztásá-
hoz az 1. számról nyomja meg a FOLD./10/M+ gombot a készüléken vagy a MEM/FOLD./10 UP(12) 
gombot a távirányítón, és rögtön ezután nyomja meg hatszor a SKIP UP gombot a készüléken vagy 
a távirányítón.

A kívánt mappa kiválasztása (egynél több mappát tartalmazó MP3 lemezek esetén) 
A kívánt mappa kiválasztásához lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a FOLD./10/M+ vagy 
a FOLD./10/M- gombot a készüléken, vagy a -MEM/FOLD./10+ gombot a távirányítón, így a készülék 
a következő mappára ugrik.
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SZÁMOK PROGRAMOZÁSA 
A lemezen levő számok programozása megállított lejátszás mellett lehetséges. A memóriába tetszőle-
ges sorrendben akár 20 CD-, vagy 99 MP3-számot is elmenthet.
1. Megállított lejátszás mellett nyomja meg a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/

PROG./P-MODE gombot a távirányítón a programbeállítások megnyitásához - a kijelzőn a PROG 
és P01 001 felirat kezd villogni.

2. A TUN+/ gomb megnyomásával a készüléken vagy a távirányítón válassza ki az első beprog-
ramozni kívánt zeneszámot. (például: 2. zeneszám)

3. Nyomja meg a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE gombot 
a távirányítón a megerősítéshez. A kijelzőn a PROG és P02 002 felirat kezd villogni.

4. A 2. és 3. lépés ismétlésével mentse el a további kívánt számokat, egészen addig, amíg valameny-
nyit be nem programozta.

5. Nyomja meg a  gombot a készüléken vagy a távirányítón az első beprogramozott szám lejátszá-
sától kezdődő elindításhoz. A kijelzőn megjelenik a 001 felirat és kigyullad a „PROG “ jelzés.

6. Nyomja meg a MO/ST./ gombot a készüléken vagy a távirányítón a program lejátszásának leál-
lításához.

A program törlése
1. Leállított lejátszás mellett nyomja meg a MO/ST./ gombot a készüléken vagy a távirányítón.
2. Nyissa ki a CD-tálca ajtaját a program törléséhez.

REPEAT (Ismétlés)
A készülék támogatja a lemezen levő egy, vagy valamennyi szám lejátszását.

Egy zeneszám ismételt lejátszása
1. Lejátszás közben nyomja meg a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/PROG./P-

MODE gombot a távirányítón - a kijelzőn megjelenik a villogó " " jelzés és az aktuális szám újra 
és újra lejátszásra kerül, amíg meg nem nyomja a MO/ST./ gombot a készüléken vagy a távirá-
nyítón.

2. Az ismételt lejátszás megszüntetéséhez nyomja meg ismételten a PROG./P-MODE gombot a ké-
szüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE gombot a távirányítón, hogy a kijelzőről eltűnjön az " " 
jelzés.

Minden zeneszám ismételt lejátszása
1. Nyomja meg ismételten a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE 

gombot a távirányítón, hogy a kijelzőn megjelenjen az "  ALL" (Összes) jelzés - a lemezen 
levő valamennyi szám újra és újra lejátszásra kerül, amíg meg nem nyomja a MO/ST./ gombot 
a készüléken vagy a távirányítón. 

2. Az ismételt lejátszás megszüntetéséhez nyomja meg ismételten a PROG./P-MODE gombot a ké-
szüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE gombot a távirányítón, hogy a kijelzőről eltűnjön az "  
ALL" (Összes) jelzés. 

Mappa ismételt lejátszása (csak egynél több mappát tartalmazó MP3 lemezek esetén)
1. Nyomja meg ismételten a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE 

gombot a távirányítón, hogy a kijelzőn megjelenjen az "  DIR" (Mappa) jelzés - az aktuális map-
pa újra és újra lejátszásra kerül, amíg meg nem nyomja a MO/ST./ gombot a készüléken vagy 
a távirányítón. 

2. Az ismételt lejátszás megszüntetéséhez nyomja meg ismételten a PROG./P-MODE gombot a ké-
szüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE gombot a távirányítón, hogy a kijelzőről eltűnjön az "  
DIR" (Mappa) jelzés.

VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS
Lejátszás módban nyomja meg ismételten a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/
PROG./P-MODE gombot a távirányítón, hogy a kijelzőn megjelenjen a "RAN" (Véletlenszerű) jelzés 
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- a véletlenszerű lejátszás a következő számtól automatikusan megkezdődik és addig tart, amíg vala-
mennyi számot le nem játszotta; akkor megáll. Ennek a funkciónak a megszüntetéséhez nyomja meg 
újra a PROG./P-MODE gombot a készüléken vagy a MEM/PROG./P-MODE gombot a távirányítón, 
hogy a kijelzőről eltűnjön a "RAN" (Véletlenszerű) jelzés.

AZ USB HASZNÁLATA
1. A készüléken vagy a távirányítón található FUNCTION gomb megnyomásával válassza ki az 

"USB" módot.
2. Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB bemenethez. A kijelzőn megjelenik az USB-eszközön 

levő összes zeneszám száma. Az USB-eszköz beolvasását követően automatikusan elindul a le-
játszás az első számtól.

3. Nyomja meg a MO/ST./ gombot a készüléken vagy a távirányítón a lejátszás leállításához. A ki-
jelzőn megjelenik az USB-eszközön levő összes zeneszám száma és a STOP (Leállítva) felirat.

4. Az ismételt lejátszás (egy szám ismétlése - mappa ismétlése - minden ismétlése), a programozott 
lejátszás és az előre / hátra ugrás ugyanúgy működik, mint a fenti, "A CD/MP3 HASZNÁLATA" 
c. fejezetben szerepel.

FIGYELMEZTETÉS: 
● Az USB-eszköz csatlakoztatásához ne használjon hosszabbító USB kábelt, mert az zavart okoz-

hat.

LEJÁTSZÁS KÜLSŐ ESZKÖZRŐL
1. A FUNCTION gomb megnyomásával válassza ki az "AUX" módot.
2. Csatlakoztassa a lejátszó AUX IN (Φ3,5 mm) bemenetébe a külső eszköz vezetékének csatlako-

zóját - a külső eszközön levő zene felerősödik és a hangszórókon keresztül kerül lejátszásra.
3. Állítsa be a kívánt hangerőt a készüléken.
4. A lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg a PLAY gombot a külső hangforráson (pl. MP3-le-

játszó).

A CD-LEMEZEK KARBANTARTÁSA
1. Mindig a megadott típusú CD-lemezt használjon.
2. Megjegyzések a lemez kezeléséhez

● A lemezek kivétele a tokból és készülékbe helyezése.
● Ne érjen hozzá a felvételt tartalmazó oldalhoz
● A lemez felületére ne ragasszon és ne írjon semmit.
● Ne hajlítsa meg a lemezt.

3. Tárolás
● A lemezt a tokjában tárolja.
● A lemezeket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek, nagy páratartalomnak 

vagy pornak.
4. A lemez tisztítása

● Ha a lemez szennyeződik, puha ronggyal távolítsa el a port, szennyeződéseket és ujjlenyoma-
tokat.

● A lemezt a közepétől a széle irányában tisztítsa.

 HELYES ROSSZ

● A tisztításhoz ne használjon benzént, oldószert, tisztító folyadékot vagy antisztatikus spray-t.
● Győződjön meg róla, hogy a CD-tálca csukva van, így a lencse nem porosodik.
● Ne érjen a lencséhez.
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MŰSZAKI ADATOK 
ÁLTALÁNOS
Tápellátás AC 230 V ~ 50 Hz

DC (egyen.) 12 V, UM-1/D × 8

Fogyasztás 40 W

Tömeg 3,5 kg

Méret 513 (h) x 287 (sz) x 162 (m) mm

Üzemi hőmérséklet + 5 °C - + 35 °C  

VEVŐKÉSZÜLÉK
Vételi sávok FM/FM ST. 

Frekvenciatartomány FM 87,5 – 108 MHz

                                                 
KOMPAKT LEMEZ
Optikai érzékelő 3-sugarú lézer

Frekvenciafelvétel 100 Hz – 16 kHz    

HANG
Kimenő teljesítmény 8 W × 2 (RMS)

TARTOZÉKOK
Használati útmutató 1  

Távirányító 1

Hálózati tápkábel 1

A műszaki adatok a termék folyamatos tökéletesítése miatt változhatnak, ezért fenntartjuk a jogot az 
előzetes fi gyelmeztetés nélküli módosítására.



HU - 11

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

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 a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más 
európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszavált-
hatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az 
értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés 
által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A továb-
bi részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tá-
jékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást el-
adójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő meg-
semmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SPT 280 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes 
címen: www.sencor.eu

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történ-
hetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

 2018   03/2018
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HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 
számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ............................................................................................................................................................................................

Típus:  .........................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ........................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ....................................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..........  .................. hó .................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  ..............................................................

Javításra átvétel időpontja:  ...........................................................................................

Hiba oka:  ...........................................................................................................................

Javítás módja:  ..................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ...............................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............

Szerviz pecsétje:

Kereskedő tölti ki

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu


