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SVARBU: prieš naudodami atidžiai perskaitykite ir išsaugokite, kad vėliau galėtumėte pasinaudoti.

ĮVADAS
● Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
● Perskaitykite šias naudojimo instrukcijas, kad žinotumėte, kaip tinkamai naudoti savo įrangą. Bai-

gę skaityti naudotojo vadovą, pasidėkite jį į saugią vietą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

ATSARGIAI
Naudojant valdymo elementus, atliekant reguliavimo darbus, arba darbus, nenurodytus šiame naudotojo 
vadove, galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.

PAVOJUS

1 KLASĖS LAZERINIS 

GAMINYS

Šis kompaktinių diskų grotuvas yra klasifi kuojamas kaip 
1 klasės LAZERINIS GAMINYS. 1 KLASĖS LAZERINIO 
GAMINIO lipdukas priklijuotas galinėje dalyje.

PASTABA: gamintojas neatsako už jokius radijo arba TV signalo priėmimo trukdžius, kuriuos gali sukelti 
neleistinos modifi kacijos.

● Venkite įrengti prietaisą toliau nurodytose vietose:
1. Ten, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai arba netoli šilumą skleidžiančių buitinių prietaisų, 

pvz., elektrinių šildytuvų arba kitų įrenginių, kurie spinduliuoja pernelyg daug šilumos.
2. Tose vietose, kur juntama pernelyg didelė vibracija.
3. Nevėdinamose arba dulkėtose vietose.
4. Šlapiose arba drėgnose vietose.

● Mygtukais ir jungikliais naudokitės kaip nurodyta vadove.
● Prieš pirmą kartą įjungdami maitinimą, užtikrinkite, kad būtų tinkamai prijungtas maitinimo kabelis 

ir tinkamai nustatytas įtampos jungiklis.
● Laikykite savo kompaktinius diskus ar kitus prietaisus vėsioje vietoje, kad jų neapgadintų aukšta 

temperatūra.

ATSARGIAI: 
SIEKIANT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NEGALIMA NUIMTI DANGČIO (AR 
NUGARĖLĖS). NEATIDARYKITE ĮRENGINIO. VISUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS 
PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

ĮSPĖJIMAS: 
– Jei maitinimo elementai išseko arba jei ketinate prietaiso ilgai nenaudoti, išimkite juos.
– Netinkamai naudojant maitinimo elementus, gali ištekėti elektrolito, kuris gali sukelti koroziją mai-

tinimo elementų skyriaus viduje arba jie gali sprogti. Taigi: 
– Nemaišykite skirtingų tipų maitinimo elementų, pvz., šarminių su cinko karbonato.
– Įdedant naujus maitinimo elementus, reikia pakeisti visus juos vienu metu.
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VALDYMO ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS
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VALDYMO ELEMENTŲ PAVADINIMAI
1. RANKENA
2. LAIKMAČIO MYGTUKAS
3. NUSTATYMO / ID3 MYGTUKAS
4. MYGTUKAS MONO / STEREO / 
5. CD GROJIMO / PRISTABDYMO  

MYGTUKAS
6. CD PRALEIDIMO PIRMYN  / 

RADIJO STOTIES PAIEŠKOS PIRMYN 
MYGTUKAS

7. CD PRALEIDIMO ATGAL  / 
RADIJO STOTIES PAIEŠKOS ATGAL 
MYGTUKAS

8. ATIDARYMO / UŽDARYMO 
MYGTUKAS

9. UŽMIGIMO MYGTUKAS
10. ATMINTIES MYGTUKAS
11. GLODINTUVO MYGTUKAS

12. FUNKCIJŲ MYGTUKAS
13. APLANKŲ / 10 / M- MYGTUKAS
14. APLANKŲ / 10 / M+ MYGTUKAS
15. BUDĖJIMO MYGTUKAS
16. GARSUMO MYGTUKAS
17. PROGRAMAVIMO / P REŽIMO 

MYGTUKAS
18. AUSINIŲ LIZDAS
19. USB PRIEVADAS
20. LCD EKRANAS
21. AUX ĮVADAS
22. GARSIAKALBIAI
23. NUOTOLINIO VALDYMO JUTIKLIS
24. RIEKINIS CD ĮDĖJIMO DANGTELIS
25. FM TELESKOPINĖ ANTENA
26. KINTAMOSIOS SROVĖS ĮVADAS
27. MAITINIMO ELEMENTŲ SKYRIUS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
KLAVIŠŲ FUNKCIJOS:
1. FUNKCIJŲ KLAVIŠAS
2. LAIKMAČIO KLAVIŠAS
3. KLAVIŠAS MONO / STEREO / 
4. CD PRALEIDIMO ATGAL / RADIJO STOTIES PAIEŠKOS 

ATGAL KLAVIŠAS
5. ATMINTIES / APLANKŲ / 10 ATGAL KLAVIŠAS
6. ATMINTIES / PROGRAMAVIMO / P REŽIMO KLAVIŠAS
7. NUTILDYMO KLAVIŠAS
8. GARSUMO MAŽINIMO KLAVIŠAS
9. GARSUMO DIDINIMO KLAVIŠAS
10. GLODINTUVO KLAVIŠAS
11. ID3 / SUSIEJIMO KLAVIŠAS
12. ATMINTIES / APLANKŲ / 10 PIRMYN KLAVIŠAS
13. CD PRALEIDIMO PIRMYN / RADIJO STOTIES PAIEŠKOS 

PIRMYN KLAVIŠAS
14. CD GROJIMO / PRISTABDYMO / NUSTATYMO KLAVIŠAS
15. UŽMIGIMO KLAVIŠAS
16. BUDĖJIMO KLAVIŠAS
17. MAITINIMO ELEMENTO SKYRELIS
18. NUOTOLINIO VALDYMO JUTIKLIS

Pastaba: prieš pradėdami naudoti, ištraukite maitinimo elemento 
apsaugą.
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NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS
Pagrindiniam blokui valdyti nuotolinio valdymo pulteliu, nukreipkite šį į nuotolinio val-
dymo jutiklį, esantį priekiniame skydelyje, ir paspauskite atitinkamą nuotolinio valdy-
mo pultelio mygtuką.
Nuotolinio valdymo pultelis geriausiai veikia 6–7 metrų atstumu nuo priekinio skyde-
lio, iki 30 laipsnių kampu. Nuotolinio valdymo pultelio veikimą gali trikdyti ryški saulės 
šviesa arba ryškus patalpos apšvietimas. Jei nuotolinio valdymo pultelis veikia ne-
patenkinamai arba nustoja veikti išvis, pirmiausia pabandykite pakeisti jo maitinimo 
elementą, tada pabandykite pritemdyti patalpą. 

MAITINIMO ELEMENTO ĮDĖJIMAS Į NUOTOLINIO VALDYMO PULTELĮ
● Nuotolinio valdymo pultas maitinamas naudojant dvi AAA tipo 1,5 V baterijas.
● Maitinimo elementui pakeisti švelniai paspauskite sąsagą reikiama kryptimi (pagal instrukciją) ir 

ištraukite maitinimo elemento skyrių. 
Išimkite išeikvotas baterijas ir įdėkite į baterijų skyrelį 2 naujas AAA tipo 1,5 V baterijas teigiamu poliumi 
į viršų. Teigiamas jo kontaktas turi būti nukreiptas aukštyn. Tada įspauskite skyrelį atgal į jo vietą. Sprag-
telėjimas patvirtins, kad įstatyta tinkamai.

MAITINIMO ŠALTINIS
Šis prietaisas suprojektuotas naudoti kintamąją arba nuolatinę srovę.

MAITINIMAS KINTAMĄJA SROVE
Vieną kintamosios srovės maitinimo kabelio galą prijunkite prie prietaiso kintamosios srovės įvado, o 
kitą – prie buitinio kintamosios srovės maitinimo lizdo. Maitinimo elementai bus automatiškai atjungti. 
Jei prietaisas gali būti maitinamas dviejų lygių įtampa, užtikrinkite, kad KS ĮTAMPOS RINKIKLIS būtų 
nustatytas į jūsų vietinės įtampos padėtį.

MAITINIMAS NUOLATINE SROVE
Atidarykite MAITINIMO ELEMENTŲ SKYRIAUS DANGTELĮ. Į skyrių įdėkite 8 x UM-1/D dydžio 
maitinimo elementus (komplekte nėra). Laikykitės nurodyto poliškumo.

ATSARGIAI:
Jei maitinimo elementai išseko arba prietaiso ketinate nenaudoti ilgą laiką, išimkite juos.
Maitinimo elementų viduje yra cheminių medžiagų, tad juos būtina tinkamai utilizuoti.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
Prietaiso įjungimas 
Prijungus maitinimą, prietaisas ima rodyti AM 0:00. Paliktas veikti šiuo režimu 15 minučių, prietaisas 

automatiškai išsijungia. Paspauskite mygtuką STANDBY (budėjimas), kad įjungtumėte prietaisą ir 
tada paspauskite jį dar kartą, kad pradėtumėte groti.

Laiko nustatymas
Pastaba: užtikrinkite, kad būtų prijungtos visos reikiamos jungtys.
1. Budėjimo režimu LCD ekrane mirksi užrašas 0:00. Paspauskite mygtuką SET/ID3 (nustatyti / ID3): 

ekrane pasirodys RTC 12 arba 24 valandų versija. Paspauskite prietaiso nuotolinio valdymo pul-
telio mygtuką SKIP UP /DOWN  (praleisti pirmyn / atgal), kad pasirinktumėte 12 arba 
24 valandų versiją. Paspauskite mygtuką SET/ID3 (nustatyti / ID3), kad patvirtintumėte.

2. Patvirtinus laiko formatą, pradeda mirksėti valandos: spaudinėdami prietaiso arba nuotolinio val-
dymo pultelio mygtukus  arba , nustatykite laikrodžio valandas. Paspauskite mygtuką 
SET/ID3 (nustatyti / ID3), kad patvirtintumėte. Pradeda mirksėti minučių skaičius: spaudinėdami 
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prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtukus  arba , nustatykite laikrodžio minutes. 
Dar kartą paspauskite mygtuką SET/ID3 (nustatyti / ID3), kad patvirtintumėte.

Žadinimas muzika (radijas / CD / USB)
Galite nustatyti, kad laikmatis pažadintų jus su radiju, CD/MP3 arba USB muzika.
1. Nustatę laiką budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite prietaiso mygtuką TIMER (laikmatis) 

arba paspauskite nuotolinio valdymo pulto klavišą TIMER (laikmatis), kad nustatytumėte pagei-
daujamą žadinimo laiką.

2. Mygtuku  arba  įveskite pageidaujamas valandas ir paspauskite prietaiso arba nuotolinio 
valdymo pultelio mygtuką TIMER (laikmatis), kad patvirtintumėte. Mygtuku  arba  įveskite 
pageidaujamas minutes ir paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką TIMER 
(laikmatis), kad patvirtintumėte. Tada pasirinkite pageidaujamą žadinimo režimą (RADIJAS / CD / 
USB), paspausdami mygtuką  arba  ir tada paspausdami prietaiso arba nuotolinio valdy-
mo pultelio mygtuką TIMER (laikmatis), kad patvirtintumėte.

3. Nustatytu laiku pageidaujamas žadinimo režimas įjungiamas automatiškai.

Užmigimo grojant muzikai laikmatis
Galite nustatyti užmigimo laikmatį, kad jis atkūrimo metu automatiškai išjungtų prietaisą po nustatytos 
trukmės (10, 20, 30… iki 90 minučių).
1) Prietaisui veikiant paspaudinėkite jo arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką SLEEP (užmigi-

mas), kad pasirinktumėte pageidaujamą užmigimo trukmę nuo 90 iki 10 minučių. Pasirodžius rei-
kiamai vertei, palaukite ir po maždaug 5 sekundžių užmigimo trukmė bus automatiškai nustatyta ir 
ekrane įsijungs indikatorius SLEEP (užmigimas).

2) RADIJAS, CD/MP3 grotuvas, USB prietaisas arba AUX grotuvas toliau gros, kol užmigimo laikma-
tis atliks atbulinę atskaitą iki 0. Tada prietaisas automatiškai išsijungs.

 Pastaba: jei nutarsite užmigti veikiant CD/USB/AUX režimui, garsas išsijungs pasibaigus diskui: 
net jei buvo parinkta ilgesnė užmigimo trukmė.

Prietaiso įjungimas 
Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką STANDBY (budėjimas), tada paspauskite 
prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką FUNCTION (funkcijos), kad pasirinktumėte FM / CD 
/ USB / AUX režimą.

GARSUMO NUSTATYMAS
Pasukite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką VOLUME (garsumas) , kad padidintumėte 
arba sumažintumėte garsumą.
Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MUTE (nutildyti), kad išjungtumėte garsą. Paspauskite 
dar kartą, kad įjungtumėte.

GLODINTUVO FUNKCIJA
Šis prietaisas turi įtaisytąją glodintuvo sistemą. Grojimo metu paspauskite prietaiso arba nuotolinio 
valdymo pultelio mygtuką EQ, kad pasirinktumėte įvairius muzikos stilius (garso tonus): FLA (plokščiasis), 
JAZZ (džiazas), ROC (rokas), CLASS (klasika) ir POP.

ID3 sistema
Sistemai grojant MP3 failą, paspauskite prietaiso mygtuką SET/ID3 (nustatyti / ID3) arba nuotolinio 
valdymo pultelio klavišą ID3: pasirodys vertė „ID3 ON“ (ID3 įjungta). Jei MP3 failas yra ID3 formato, 
prietaisas automatiškai pradės ieškoti informacijos: TITLE NAME (dainos pavadinimas) ARTIST 
NAME (atlikėjo pavadinimas) bei ALBUM NAME (albumo pavadinimas) ir parodys ją ekrane. Dar kartą 
paspauskite prietaiso mygtuką SET/ID3 (nustatyti / ID3) arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą ID3, 
kad grąžintumėte įprastą rodinį.
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AUSINIŲ LIZDAS
Jei norite klausytis muzikos privačiai, prijunkite 3,5 mm ausinių (komplekte nėra) kištuką prie lizdo 
HEADPHONE (ausinės). GARSIAKALBIAI bus automatiškai išjungti.
ATSARGIAI: ILGAS MUZIKOS KLAUSYMASIS DIDELIU GARSUMU KENKIA JŪSŲ KLAUSAI.

RADIJAS
RADIJO STOČIŲ PAIEŠKA
1. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką FUNCTION (funkcijos), kad pasi-

rinktumėte pageidaujamą dažnio diapazoną: FM.
2. Suraskite pageidaujamą stotį, paspausdami mygtuką TUN+/ arba TUN-/. Ekrane pasiro-

dys dažnio diapazonas ir dažnis. Pavyzdys: FM 97.10 MHz
3. Jei klausotės FM transliacijų, iki galo ištraukite teleskopinę anteną. Švelniai pasukinėkite prietaisą 

pirmyn-atgal, kad užtikrintumėte geriausią priėmimo kokybę, kai klausotės FM programos, arba 
padėkite prietaisą į atvirą vietą.

 Pastaba: radijas iš pradžių nustatomas veikti stereofoniniu režimu. Jei taip klausantis transliuoja-
ma programa atrodo pernelyg triukšminga, paspauskite prietaiso mygtuką MO./ST./ arba nuoto-
linio valdymo pultelio klavišą MO./ST./, kad persijungtumėte į monofoninį FM režimą MONO FM. 

4. Radijui išjungti paspauskite mygtuką FUNCTION (funkcijos), kad persijungtumėte į kitas funkcijas 
arba paspauskite mygtuką STANDBY (budėjimas), kad išjungtumėte prietaisą. 

RADIJO STOČIŲ ATMINTIES NAUDOJIMAS
Galite į atmintį įrašyti 20 (FM ) radijo stočių, kad galėtumėte patogiai klausytis mėgstamų radijo stočių 
belaidėmis ausinėmis ir nereikėtų jų vėl ir vėl ieškoti.
1. Paspauskite mygtuką FUNCTION (funkcijos), kad nustatytumėte FM režimą.
2. Paspauskite prietaiso mygtuką MEMORY (atmintis) arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/

PROG./P-MODE: ekrane pradės mirksėti P01. Tada paspauskite mygtuką TUN+/ arba TUN-
/, kad pasirinktumėte pirmą pageidaujamą radijo stotį.

3. Paspauskite prietaiso mygtuką „FOLD./10/M+“ ar „FOLD./10/M-“ arba nuotolinio valdymo pultelio 
mygtuką „-MEM/FOLD./10+“, kad pasirinktumėte pageidaujamą įrašyti seką. Tada dar kartą pa-
spauskite prietaiso mygtuką MEMORY (atmintis) arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą „-MEM/
PROG./P-MODE+“, kad įvestumėte.

4. Suradę kitą stotį, kartokite (2) ir (3) veiksmus, kol galiausiai visos pageidaujamos stotys bus įrašy-
tos. Galima suprogramuoti iki 20 stočių.

5. Paspauskite ir palaikykite prietaiso mygtuką „FOLD./10/M+“ ar „FOLD./10/M-“ arba nuotolinio val-
dymo pultelio mygtuką „MEM/FOLD./10 UP/DOWN“, kad pradėtumėte tiesiogiai klausytis įrašytos 
stoties.

CD/MP3 REŽIMAS
Atkuriami diskai  
Ši sistema gali atkurti visus skaitmeninius garso CD/MP3, užbaigtus garso įrašomuosius CD (CD-R), 
užbaigtus skaitmeninius perrašomuosius CD (CD-RW) ir CD-DA formato skaitmeninius garso CD/CD-R/
CD-RW diskus.

KAIP ĮDĖTI DISKĄ
1. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką FUNCTION (funkcijos), kad pasi-

rinktumėte režimą CD.
2. Paspauskite mygtuką OPEN/CLOSE (atidaryti / uždaryti), kad atidarytumėte CD dangtelį. Ekrane 

pasirodys užrašas OPEN (atidarymas).
3. Įdėkite garso CD/MP3 diską į dėklą etiketės puse aukštyn.
4. Uždarykite CD dangtelį. 
 Ekrane pradės mirksėti užrašas „ -- READING -- “ (skaitoma), tada pasirodys bendrasis kūrinių 

skaičius ir prasidės atkūrimas.
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5. Kad išimtumėte kompaktinį diską, paspauskite mygtuką OPEN/CLOSE (atidaryti / uždaryti): CD 
dangtelis atsidarys ir ekrane pasirodys užrašas OPEN (atidarymas). Paimkite kompaktinį diską už 
kraštų ir atsargiai iškelkite.

Pastaba:
● Prieš atidarydami CD dangtelį, įsitikinkite, kad diskas sustojo.
● Siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, reikia palaukti, kol prietaisas visiškai perskaitys diską 

ir tik tada tęsti.
● Jei dėkle disko nėra arba jei diskas neperskaitomas, ekrane pasirodo užrašas NO dISC (nėra 

disko).

DISKO GROJIMAS
1. Perskaičius diską, atkūrimas automatiškai pradedamas nuo 1 kūrinio.
 Kad pristabdytumėte atkūrimą, paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką 

. Ekrane ima mirksėti dabartinis grojimo laikas. 
 Kad pratęstumėte atkūrimą, dar kartą paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio myg-

tuką .
2. Kad sustabdytumėte atkūrimą, paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką 

MO/ST./: pasirodo bendras kūrinių skaičius.

KAIP PASIRINKTI PAGEIDAUJAMĄ KŪRINĮ / KŪRINIO VIETĄ
Kaip pasirinkti pageidaujamą kūrinį 
Sustabdytuoju arba grojimo režimu paspaudinėkite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką 
TUN+/ arba TUN-/, kol ekrane pasirodys pageidaujamas kūrinys. Paspauskite prietaiso arba 
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad pradėtumėte atkurti.

Kaip atkūrimo metu ieškoti atitinkamos atkarpos (kūrinio nuskaitymas dideliu greičiu)
Paspauskite ir palaikykite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką TUN+/ arba TUN-
/, kad dideliu greičiu nuskaitytumėte dabar grojamą kūrinį, kol rasite pageidaujamą vietą (atkarpą). 
Tada atleiskite mygtuką: bus grąžintas įprastas atkūrimo režimas. Atkūrimas bus tęsiamas nuo šio taško.

Kaip pasirinkti kūrinį, kurio numeris viršija 10
Kad pasirinktumėte dainą / kūrinį, kurio numeris viršija 10, paspauskite prietaiso mygtuką „FOLD./10/M-“ 
arba „FOLD./10/M+“ arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „-MEM/FOLD./10+“, kad kaskart 
peršoktumėte atgal ar pirmyn per 10 kūrinių. Galiausiai paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo 
pultelio mygtuką TUN+/ arba TUN-/, kad pasirinktumėte pageidaujamą kūrinį. Pavyzdžiui: kad 
pasirinktumėte septynioliktą kūrinį, kai grojamas pirmasis, paspauskite prietaiso mygtuką „FOLD./10/
M+“ arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą „MEM/FOLD./10 UP“ (12), tada nedelsdami šešis kartus 
paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką SKIP UP (praleisti pirmyn).

Kaip pasirinkti pageidaujamą aplanką (MP3 diske, kuriame yra daugiau nei vienas aplankas) 
Kad atkūrimo metu pasirinktumėte pageidaujamą aplanką, paspauskite ir palaikykite prietaiso mygtuką 
„FOLD./10/M+“ ar „FOLD./10/M-“ arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „-MEM/FOLD./10+“.

KŪRINIŲ PROGRAMAVIMAS 
Diskų kūrinius galima programuoti, kai sustabdytas atkūrimas. Į atmintį bet kokiu eiliškumu galima įrašyti 
iki 20 CD kūrinių ir iki 99 MP3 kūrinių.
1. Sustabdytuoju režimu paspauskite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo 

pultelio klavišą MEM/PROG./P-MODE, kad atvertumėte programavimo nuostatą: ekrane pradės 
mirksėti PROG ir P01  001.

2. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką TUN+/, kad pasirinktumėte 
pirmąjį pageidaujamą programuoti kūrinį. (Pavyzdys: kūrinys Nr. 2)

3. Paspauskite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/
PROG./P-MODE, kad įvestumėte. Ekrane pradės mirksėti PROG ir P02 002.

4. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, kad įrašytumėte kitus pageidaujamus kūrinius, kol galiausiai suprogra-
muosite visus.
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5. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad pradėtumėte pirmojo 
suprogramuoto kūrinio atkūrimą. LCD ekrane pasirodys 001 ir indikatorius PROG.

6. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MO/ST./, kad sustabdytumėte 
programos atkūrimą.

Kaip išvalyti programą
1. Kai diskas sustabdytas, paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MO/ST./ 

ir
2. atidarykite CD dangtelį: programa bus ištrinta.

KARTOJIMAS
Galima pakartotinai groti vieną arba visus disko kūrinius.

Kaip kartoti vieną kūrinį
1. Grojimo metu paspauskite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo pultelio 

klavišą MEM/PROG./P-MODE: ekrane pradės mirksėti „ “ ir bus pakartotinai grojamas dabarti-
nis kūrinys, kol vėl paspausite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MO/ST./.

2. Kad atšauktumėte pakartotinį grojimą, paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba 
nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/PROG./P-MODE, kol iš ekrano dings „ “.

Kaip kartoti visus kūrinius
1. Paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/

PROG./P-MODE, kol ekrane bus pastoviai rodoma „  ALL“: dabar bus pakartotinai grojami visi 
disko kūriniai, kol galiausiai vėl paspausite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MO/
ST./. 

2. Kad atšauktumėte pakartotinį grojimą, paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba 
nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/PROG./P-MODE, kol iš ekrano dings užrašas „  ALL“. 

Kaip kartoti aplanką (tik MP3 diskams, kuriuose yra daugiau nei vienas aplankas)
1. Paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/

PROG./P-MODE, kol ekrane bus nuolat rodoma „  DIR“: dabartinis aplankas bus kartojamas 
vėl ir vėl, kol galiausiai vėl paspausite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MO/
ST./. 

2. Kad atšauktumėte pakartotinį grojimą, paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba 
nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/PROG./P-MODE, kol iš ekrano dings užrašas „  DIR“ 
ir vietinis aplankas.

GROJIMAS ATSITIKTINE TVARKA
Grojimo režimu paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo pultelio 
klavišą MEM/PROG./P-MODE, kol ekrane bus pastoviai rodoma „RAN“: nuo kito kūrinio automatiškai 
prasidės grojimas atsitiktine tvarka, kol bus pagroti visi kūriniai. Tada prietaisas sustos. Kad atšauktumėte, 
vėl paspaudinėkite prietaiso mygtuką PROG./P-MODE arba nuotolinio valdymo pultelio klavišą MEM/
PROG./P-MODE, kol iš ekrano dings užrašas „RAN“.
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USB REŽIMAS
1. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką FUNCTION (funkcijos), kad pasi-

rinktumėte režimą USB.
2. Prijunkite prie USB prievado USB įrenginį. LCD ekrane pasirodys bendras skaičius kūrinių, esan-

čių USB įrenginyje. Perskaičius USB įrenginį, atkūrimas automatiškai pradedamas nuo 1 kūrinio.
3. Paspauskite prietaiso arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MO/ST./, kad sustabdytumėte 

atkūrimą. Ekrane bus pateiktas bendras kūrinių skaičius USB įrenginyje ir indikacija STOP.
4. Kartotinio grojimo (1 kartojimo, aplanko kartojimo, visų kartojimo) / programuojamo grojimo / pra-

leidimo pirmyn ir atgal operacijos analogiškos kaip ir pirmiau pateiktame skirsnyje CD/MP3 REŽI-
MAS.

ATSARGIAI: 
● USB įrenginio nejunkite per ilgintuvą, nes kitaip gali susidaryti žalingų trukdžių.

AUX REŽIMAS
1. Norėdami pasirinkti AUX režimą, paspauskite mygtuką FUNCTION (funkcijos).
2. Prijunkite AUX linijinį kištuką prie grotuvo AUX įvado (3,5 mm): įrenginio grojama muzika bus su-

stiprinta ir paleista per garsiakalbius.
3. Pagrindinio bloko valdymo elementais nustatykite pageidaujamą garsumą.
4. Paspauskite išorinio garso šaltinio (pvz., MP3 grotuvo) GROJIMO mygtuką, kad pradėtumėte at-

kurti.

KOMPAKTINIŲ DISKŲ PRIEŽIŪRA
1. Naudokite tik tuos kompaktinius diskus, kurie turi nurodytą žymą.
2. Diskų tvarkymo pastabos

● Išimdami diską iš jo dėklo ir įdėdami jį:
● Nelieskite blizgiojo įrašymo paviršiaus.
● Neklijuokite jokių lipdukų ir nieko nerašinėkite ant paviršiaus.
● Nelankstykite disko.

3. Sandėliavimas
● Laikykite diską jo dėkle.
● Saugokite diskus nuo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros, didelio drėgnumo 

ar dulkėtų vietų.
4. Disko valymas

● Jei diskas užsiteršia, nušluostykite nuo jo minkšta šluoste dulkes, nešvarumus ir pirštų atspau-
dus.

● Diską reikia šluostyti nuo centro link krašto.

 TEISINGAI NETEISINGAI

● Niekada nenaudokite benzolo, skiediklių, įrašų valymo skysčio ar antistatinio purškalo.
● Būtinai uždarykite CD dangtelį, kad lęšio neužterštų dulkės.
● Nelieskite lęšio.
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SPECIFIKACIJOS 
BENDROJI INFORMACIJA
Reikalavimai maitinimo sistemai 230 V (KS), 50 Hz

12 V (NS) UM-1/D x 8 vnt.

Energijos sąnaudos 40 W

Svoris 3,5 kg

Matmenys 513 (ilgis) x 287 (plotis) x 162 (aukštis) mm

Veikimo temperatūra Nuo 5 °C iki 35 °C  

RADIJO IMTUVAS
Priėmimo dažniai FM / FM stereo 

Dažnio diapazonas FM 87,5–108 MHz

                                                 
CD GROTUVAS
Optinis nuskaitymas 3 spindulių lazeris

Dažninės charakteristikos 100 Hz–16 kHz 

GARSO SISTEMA
Galios išvestis 8 W x 2 (RMS)

PRIEDAI
Naudotojo vadovas 1  

Nuotolinio valdymo pultelis 1

Maitinimo kabelis 1

Siekiant nuolat tobulinti gaminius, specifi kacijos gali būti keičiamos. Pasiliekame teisę modifi kacijas 
atlikti be išankstinio perspėjimo.
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NURODYMAI IR INFORMACIJA DĖL PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ 
IŠMETIMO
Pristatykite pakavimo medžiagas į viešąjį atliekų surinkimo punktą.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ 
UTILIZAVIMAS
Ant gaminio, jo priedo ar pakuotės pateiktas ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti 
kartu su buitinėmis atliekomis. Utilizuokite šį gaminį nugabendami jį į elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų surinkimo punktą. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse ar kitose Europos 
šalyse gali būti numatyta pirkėjo teisė priduoti gaminius į vietinę parduotuvę, iš kurios perka-
mas analogiškas naujas gaminys. Tinkamai utilizuodami šį gaminį, padėsite taupyti vertingus 
išteklius ir išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netin-
kamai likviduojamos atliekos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo vietos savivaldybę 
ar artimiausią atliekų surinkimo centrą. Netinkamai išmetant šio tipo atliekas, gali būti taikomi 
nacionaliniai reglamentai dėl baudų skyrimo.

Europos Sąjungoje veikiančioms įmonėms
Jei pageidaujate utilizuoti elektrinį ar elektroninį įrenginį, dėl atitinkamos informacijos kreipkitės į savo 
pardavėją ar tiekėją.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Jei ketinate išmesti gaminį, dėl informacijos apie tinkamą utilizavimo metodą kreipkitės į vietinį vyriau-
sybinį padalinį ar savo pardavėją.

Gaminys atitinka ES reikalavimus.

Aš, FAST ČR, a.s., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas SPT 280 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. 
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.sencor.eu

Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti šio gaminio aprašomąjį tekstą, dizainą ir technines 
specifi kacijas.

 2018   03/2018
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LT   Garantijos taisyklės

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau pateikiamomis 
sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtiems buitiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis 
į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirko, arba į nurodytus įgaliotus techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas 
įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. 
Galutinis naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas 
bus tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto 
bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos 
iki galutinis naudotojas pasiims sutaisytą gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą 
gaminį. Norėdamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją pilnai užpildytais 
sekančiais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu…

Garantija netaikoma: 
 Nukainotoms (brokuotoms) prekėms. 
 Įprastinai susidėvinčioms gaminio dalims 
 Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instaliavus, nesilaikant gaminio naudojimo 

instrukcijų, naudojant gaminį ne pagal įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminių naudojimo 
procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta. 

 Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros. 
 Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio,…). 
 Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt. 
 Radus mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo požymiai…). 
 Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant 

į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. aukštos 
temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų…).

 Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ardytas neįgaliotų tai daryti asmenų. 
 Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, įrodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumento, 

kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta).
 Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio. 

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas Jonavos G. 62, Lt-44192, Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 212 146, Tex.: +370 37 212 165, garrem@senukai.lt, www.senukai.lt




