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MP3-CD heliplaadimängija AZ 1032

Eestikeelne kasutusjuhend
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INFORMATSIOON

Keskkonnaalane informatsioon
Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Pakendi saab kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp,
polüstüreen ja plastmass.

Komplekt koosneb materjalidest, mida saab spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks
lammutades ümber töödelda. Palume kinni pidada kohalikest pakendite materjalide äraviskamise,
tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest reeglitest.

Vana toote äraviskamine
Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et
toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete
kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

Kopeerimiskaitsega materjalist, kaasa
arvatud arvutiprogrammide, -failide,
ülekannete ja helisalvestiste volitamata
koopiate tegemine võib olla
kopeerimisseadustega vastuolus ja tuua
kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei
tohi sellistel eesmärkidel kasutada.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ei ole heli/vooluühendust

Ekraan ei funktsioneeri korralikult /
Reguleerimisnupud ei reageeri mingile
teguviisile

Tugev raadiomüra

Kehv raadiovastuvõtt

CD plaadi taasesitamisel jäetakse lugusid
vahele

MP3-CD jätab albumeid vahele

Kehv kasseti helikvaliteet

Salvestamine ei tööta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helitase pole korralikult reguleeritud.

Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.

Patareid on tühjad/valesti sisestatud.

Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.

Elektrostaatiline lahendus.

Kaugus / nurk seadme ja kaugjuhtimispuldi
vahel on liiga suur.

Elektriline vahelesegamine: seade on
televiisorile, videomakile või arvutile liiga
lähedal.

Nõrk raadiosignaal

Heliplaati ei ole sisestatud.

CD plaadil on kriimud või mustus.

Niiskus on kondenseerunud läätsele.

CD-R(W) plaat on tühi või lõpetamata.

CD plaadil on kriimud või mustus

Aktiveeritud on PROG / RAND.

CD sisaldab teistsuguseid faile kui MP3 failid

Helipead on mustad.

Sobimatute kassetitüüpide kasutamine (METAL
või CHROME).

Kassetitripp võib olla murtud.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Reguleerige helitaset VOLUME.

Ühendage voolujuhe korralikult.

Sisestage uued patareid õigesti.

Ühendage kõrvaklapid lahti.

Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari
sekundi pärast ühendage uuesti.

Suurendage vahemaad.

FM: Reguleerige FM antenni

Sisestage sobiv heliplaat.

Asendage/puhastage CD plaat (vaadake
peatükki Hooldus ja ohutus).

Oodake, kuni niiskus aurustub.

Kasutage ainult lõpetatud CD-R või CD-RW
plaati.

Asendage või puhastage CD plaat.

Lülitage vastav funktsioon välja.

Kontrollige, kas plaat sisaldab sobivaid faile.

Puhastage kassetipesa pead, vaadake peatükki
Kassetipesa peade hooldus.

Kasutage salvestamiseks ainult NORMAL (IEC
I) tüüpi kassette.

Salvestamiseks katke kasseti nurgas olev avaus
teibiribaga.

no tähis

Märkus: Veenduge, et CD ei ole kodeeritud
kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see ei
pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi
standardiga.

Märkus: Plaadilt, kus on olemas nii CD audiolood
kui ka MP3 failid, mängitakse ette ainult CD
audiolood.

Kaugjuhtimispult ei funktsioneeri korralikult

0 Patareid on tühjad või valesti sisestatud.

!

!

Sisestage (uued) uuesti.

Vähendage kaugust / nurka.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline
lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

HOIATUS: Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei
tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
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HOOLDUS JA OHUTUS (VAADAKE JOONIS 11)

CD plaadimängija ning CD plaadi
hooldus

Kassetipesa peade hooldus

Ohutusinformatsioon

C

A B

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate
korralikult, kasutage läätse puhastamiseks poes
müüdavat puhastusplaati, enne kui viite
seadme parandusse.

Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija
läätse!

Äkilised temperatuurimuutused võivad
põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD
mängija läätsele. CD plaadimängija kasutamine
ei ole siis võimalik. Ärge üritage läätse
puhastada, vaid asetage seade sooja
keskkonda, kuniks niiskus aurustub.

Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida
mustuse sattumist läätsedele.

CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga
keskelt ääre suunas. Ärge kasutage puhastus-
vahendeid, kuna need võivad plaati kahjustada.

Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange
sinna kleebiseid.

Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele
pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.

Vältige seadme, patareide, CD plaatide
kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva
ning küttesüsteemi või otsese päikesevalguse
poolt põhjustatud kõrge temperatuuriga.

Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või
pritsimise ajal kaitsmata.

Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt
ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm)
ülekuumenemise vältimiseks.

Ventilatsiooniavad ei tohi olla kaetud
objektidega nagu näiteks ajalehed, laudlinad,
kardinad jms.

Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud
objekte, näiteks vaase.

Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega
objekte, näiteks põlevaid küünlaid.

Seadme mehaanilised osad sisaldavad
lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.

Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva
puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis
sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või
muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme
korpust kahjustada.

Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks
puhastage joonisel näidatud osasid A, B ja  C kord
kuus. Kassetipesa peade puhastamiseks kasutage
spetsiaalse puhastusvedelikuga või alkoholiga
niisutatud vatitikku.

Avage kassetipesa, vajutades .

Vajutage klahvile ning puhastage kummist
rullikud ( ).

Vajutage klahvile ning puhastage
magnetpead ( ) ning osa ( ).

Pärast puhastamise lõppu vajutage klahvile
.

Peade puhastamine võib toimuda ka
puhastuskasseti läbimängimise kaudu.

1.

2.

3.

4.

Pp

Pp

q

`

Ü
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JUHTIMISSEADMED

Kaasasolevad tarvikud

Mängija peal ja esipaneelil
asuvad funktsioonid (vaadake
joonis 1)

Mängija tagapaneelil asuvad
funktsioonid (vaadake joonis 2)

Kaugjuhtimispult
(vaadake

joonis 2)

(ainult heliplaadi
funktsioonide jaoks)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AC voolujuhe

Kaugjuhtimispult

valib CD / MP3, kasseti või raadio
lülitab seadme välja

avab helikassetipesa kaane

alustab salvestamist

hüppab hetkel mänginud loo algusesse /
eelmise / järgmise loo algusesse

kustutab programmi

kustutab programmi

hüppab hetkel mänginud loo algusesse /
eelmise / järgmise loo algusesse

1. Allika lüliti:  CD / MP3, TAPE / OFF, TUNER

2. BASS BOOST –

3. VOLUME –

4. Kassetimängija klahvid:

PAUSE –

STOP·EJECT –

F.FWD/REW –

PLAY –

REC –

5. LIFT TO OPEN –

6. TUNING –

7. BAND –

8. iR –

9. MODE –

REPEAT
RANDOM

10. NEXT, PREVIOUS

CD/MP3 –

11. PROG –

12. STOP –

13. PLAY / PAUSE / –

14. ALBUM + / -

15. Ekra n –

16. Patareipesa – R-14  UM2 C-
cells

17. AC ~

18. –

19. –

1. MODE –

REPEAT
RANDOM

2. PROG –

3. ALBUM +

4. ALBUM -

5. PLAY / PAUSE –

6. STOP –

7.

–

lülitab bassilisa sisse / välja

reguleerib helitugevust

katkestab salvestamise või
helikasseti taasesitamise

peatab helikasseti
taasesitamise või salvestamise

või kerib kiiresti kassetti
edasi / tagasi

alustab helikasseti taasesitamist

avab / sulgeb plaadipesakaane

häälestub raadiojaamadele

valib laineala

infrapunasensor kaugjuhtimispuldi jaoks

valib soovitud taasesitamisreþiimi,
näiteks korduvesitus ( ) või juhuslik
järjekord ( )

,

otsib loo siseselt edasi- ja
tagasipoole;

programmeerib lugusid ning vaatab
programmeeringuid üle

peatab CD / MP3 taasesituse;

alustab või paneb CD /
MP3 taasesituse pausi

valib albumi (üles, alla)

näitab plaadi funktsioone

kuue 1.5 V-se , või
tüüpi patarei jaoks

voolujuhtme pesa

3.5 mm stereokõrvaklappidepesa

parandab FM sageduste
vastuvõttu

valib soovitud taasesitamisreþiimi,
näiteks korduvesitus ( ) või juhuslik
järjestus ( )

programmeerib lugusid ning vaatab
programmeeringuid üle

valib albumi (üles)

valib albumi (alla)

alustab või paneb CD / MP3
taasesituse pausi

peatab CD / MP3 taasesituse;

,

otsib loo siseselt edasi- ja
tagasipoole;

`

P p

O R

q

H

_ ^

P

Q `

Z

^ _

Ainult MP3:

Kasulikud nipid:

Ainult M 3:

CD/MP3

a

–

Teleskoopantenn

Kui kõrvaklapid on seadmega
ühendatud, siis kõlarites heli summutatakse.

Ainult MP3:

p

HELIKASSETIMÄNGIJA
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Helikasseti taasesitamine
1. allika lülitiga TAPE

2.

3.
PLAY

4.

5.

1. F.FWD / REW

2.

1. CD / MP3

2.

3.

4.

5. PLAY /
PAUSE

6.

7.

1. TUNER

2.
Raadiovastuvõtt

3. Salvestamine CD mängijast
3  4  6  7

Valige .

Vajutage , et avada
kassetihoidja, sisestage helikassetipessa
salvestusega helikassett sulgege
helikassetipesa kaas.

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Taasesituse katkestamiseks vajutage klahvile
. Taasesituse jätkamiseks vajutage

uuesti klahvile .

Helikasseti taasesituse peatamiseks vajutage
klahvile / .

Vajutage või , kuni jõuate
soovitud lõiguni.

Vajutage , et lõpetada kiire edasi- /
tagasikerimine.

Valige allikaks .

Sisestage plaadilugejasse CD plaat või soovi
korral programmeerige lugude järjekord.

Avage kassetipesa klahviga . Sisestage
kassetipesasse tühi helikassett ning sulgege
kassetipesa kaas.

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile
.

CD taasesituse alustamiseks vajutage
/ .

Salvestamise lühikeseks katkestuseks vajutage
. Salvestamise jätkamiseks vajutage jälle .

Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Valige allikaks .

Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt
peatükist ).

Korrake peatükis '
punktides , , , kirjeldatud tegevusi.

STOP·EJECT

PAUSE
PAUSE

VOLUME BASS BOOST

REC

/

/ .

Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui
sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid
kolmandate isikute õigusi.

Salvestamiseks kasutage ainule NORMAL (IEC
I) tüüpi helikassette, millelt ei ole välja murtud
salvestuskaitse märge. See kassetipesa ei sobi
salvestamiseks CHROME (IEC II) ega METAL
(IEC IV) tüüpi helikassettidele.

Parim salvestamise helitase seatakse
automaatselt. ja
seadete muutmine ei mõjuta salvestamist.

Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke
helikasseti ülaosast välja märge. Kui soovite
uuesti slavestada, katke kasseti nurgas olev
avaus teibiribaga.

/

/

'

P p

q

`

`

P p

`

P p

H

` `

P p

P p

O R

Q `

Helikasseti kiire edasi- / tagasikerimine

Üldine informatsioon salvestamise
kohta

Salvestamine CD mängijast

Salvestamine raadiost

Kasulikud nipid:
0

0

Kui helikassett mängitakse lõpuni, vabastatakse
automaatselt kõik klahvid ja seade lülitub välja
(väljaarvatud juhul, kui olete vajutanud klahvile

) .
Kiire edasi- / tagasikerimise ajal ei vabastata
kasseti lõppedes klahve. Seadme välja
lülitamiseks veenduge, et ka kassetinupud
oleksid väljas.

PAUSE

!

!

!

!
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CD / MP3 MÄNGIJA

Lugude numbrite
programmeerimine

Kasulikud nipid:

Ainult MP3 korral: ALBUM

0 Kui või reþiim on aktiveeritud, siis
on ALBUM +/- nupud kasutuskõlbmatud.

PROG RAND

Programmeeringu ülevaatamine
! Kui taasesitus on peatatud, vajutage korduvalt

nuppu kuni sisenete tühja programmi
asukohta.

PROG

Ü

Ü

Ekraanile kuvatakse hõivatud programmide
asukohad.
Peale seda kui kuvatakse tühja programmi
asukoht, kuvatakse ekraanile kõik järjekorda
salvestatud lood.

ilmuvad ja albumi
number, seejärel kuvatakse aga salvestatud loo
number.

Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20
(MP3 korral 10) lugu. Kui soovite, salvestage
mõnda lugu rohkem kui üks kord.

Lõppasendis (stop) olles, vajutage
programmeerimise alustamiseks .

Ekraanil vilgub programmeerimise
alustamise tähistamiseks ja
(vaadake joonis 9).

Vajutage või , et valida oma soovitud
loo number.

Ekraanil: ja Teie valitud loo number
vilguvad.

Vajutage , et salvestada soovitud lugu.
Ekraanil vilgub ja , näidates nii
ära järgmise saadaoleva
programmeerimiskoha.

Korrake samme ja , et valida ja salvestada
kõik soovitud lood.

Peale 20 loo salvestamist kuvatakse
ekraanile .

Programmi ettemängimiseks vajutage
.

Lõppasendis (stop) olles, vajutage
programmeerimise alustamiseks .

Ekraanil vilgub programmeerimise
alustamise tähistamiseks ja .

Vajadusel vajutage mõne muu albumi
valimiseks .

Ekraanil: ja valitud albumi number
(vaadake joonis 10).

Vajutage või , et valida oma soovitud
loo number.

Ekraanil: valitud loo number hetkel käivast
albumist.

Vajutage , et salvestada soovitud lugu.
Ekraanil vilgub ja , näidates nii
ära järgmise saadaoleva

programmeerimiskoha.

Korrake samme ja , et valida ja salvestada
kõik soovitud lood.

Peale 10 loo salvestamist kuvatakse
ekraanile .

Programmi ettemängimiseks vajutage
/ .

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui Te:

Ekraanilt kaob tähis .

Audio CD korral:

MP3 korral:

1.
PROG

PROG P01

2.

PROG

3. PROG
PROG P02

4. 2 3

PROG---

5. PLAY /
PAUSE /

1.
PROG

PROG P01

2.
ALBUM +/-

ALBUM

3.

4. PROG
PROG P02

5. 2 4

PROG---

6. PLAY /
PAUSE

PROG

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

_ ^

_ ^

P

Q `

Q `

Kasulikud nipid:
0 Kui ühtegi lugu ei ole programmeeritud,

kuvatakse ekraanile P01.

Programmeeringu kustutamine

0

0

0

vajutate klahvile (kaks korda, kui
taasesitus veel käib ning üks kord
lõpetamisasendis olles);

valite või ;

avate plaadilugeja kaane.

STOP

TUNER TAPE

7

VOOLUALLIKAS

Vooluallikas
Kui vähegi võimalik, kasutage voolujuhet, kui
soovite patareide eluiga pikendada. Veenduge, et
voolujuhe oleks seadme küljest ning vooluvõrgust
lahti ühendatud, enne kui hakkate patereisid
patareipessa sisestama.

Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud
) vastaks

kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole,
võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Ühendage voolujuhe pesasse ja
seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks
valmis.

Seadme täielikuks eemaldamiseks
vooluvõrgust eemaldage voolujuhe
vooluvõrgust.

Installeerige seade voolutoite väljundpesa
lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks
kergesti ligi.

Patareid (ei ole kaasas)

Voolutoite kasutamine

Peaseade (vaadake joonis 2)

Kaugjuhtimispult (vaadake joonis 2)

!

!

!

!

!

!

!

Avage patareisahtel ja sisestage kuus ,
või tüüpi patareid (soovitatavalt

alkaline) õiges suunas polaarsustega.

Sisestage 2 , või (soovtavalt
alkaline) tüüpi patareid.

Patareide vale kasutamine võib põhjustada
elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa
korrodeerumist või patareide lõhkemist.

Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi
patareisid: näiteks alkaline patareisid segamini
süsiniktsinkpatareidega. Korraga kasutage
ainult üht tüüpi patareisid.

Kui vahetate patareisid, vahetage korraga kõik,
ärge kasutage vanu ja uusi patareisid segamini.

Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega,
siis eemaldage patareid.

Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et
kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal.

R-14
UM-2 C-cells

AA  R06 UM3

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale,
hoolitsege selle eest, et need hävitataks
keskkonnale ohutul viisil

Kasulikud nipid:

Teistsuguste toimingute läbiviimine kui siin
kasutusjuhendis näidatud võib põhjustada
ebaturvalisi tulemusi.

See seade vastab Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetele.

1.
tüübiplaadil seadme põhja all

2. AC~

3.

4.

Tüübiplaat asub seadme põhja all.

0 Ebavajaliku energiatarbimise vältimiseks lülitage
peale seadme kasutamist alati

peale. Veenduge, et kõik kassetinupud on
väljas (ei ole aktiivses olekus).

allika lüliti TAPE
/ OFF

HOIATUS
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TAVAFUNKTSIOON / RAADIO CD / MP3 MÄNGIJA

Tavafunktsioonid

Raadiovastuvõtt

MP3 teave

Seadme sisse ja välja lülitamine

1. allika lüliti
CD  TUNER TAPE /

OFF

2. allika lüliti TAPE
/ OFF

1. allika lüliti TUNER

2.
BAND MW FM ST

3. TUNING

BAND FM

Sisse lülitamiseks reguleerige
vastavalt soovile kas , või

peale.

Välja lülitamiseks reguleerige
(väljas) peale ja kontrollige, et

kassetimängija nupud oleksid väljas.

Lülitage peale.

Oma eelistatud laineala valimiseks lülitage
kas või (stereo) peale.

Keerake -t, et häälestada seade mingile
raadiojaamale.

Nõrga FM kanali peale häälestamiseks
reguleerige nupp (mono) peale.

Muusika kokkupressimistehnoloogia MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) vähendab oluliselt audioheliplaadi
digitaalandmete suurust, säilitades samal ajal CD
kvaliteetheli.

Kasulikud nipid:

Kasulikud nipid:

0

0

0

0

0

Et minna -lt üle või funktsioonile
või kui Te lülitate seadme välja:
vajutage kindlasti kõigepealt
nuppu, et lõpetada taasesitus ja veenduge, et
kõik kassetimängija nupud oleksid väljas.

Kontrollige, et MP3 failide nimed lõpeksid
laiendiga
Muusikafailide ja -albumite koguarv on umbes
350 (20 sümbolilise tüüpilise failinime
pikkusega).
Failinimede pikkus mõjutab taasesituseks
mõeldud lugude arvu. Mida lühemad on
failinimed, seda rohkem lugusid saab plaadile
kõrvetada.

TAPE TUNER CD

.mp3.

STOP·EJECT

VOLUME BASS BOOST

FM

MW

MP3 failide saamine:

MP3-dest koosneva CD koostamine:
Pp

Helitugevuse ja heli reguleerimine
!

!

!

!

!

Reguleerige heli ja
nuppudega.

sageduse parandamiseks tõmmake välja
teleskoopantenn. Parima vastuvõtu saamiseks
liigutage ja pöörake seda. Lühendage selle
pikkust, kui signaal on liiga tugev.

sageduse parandamiseks on seadme sisse
ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata
kogu seadet pöörates.

Teil on kaks võimalust:
saate internetist laadida legaalseid muusikafaile
oma arvuti kõvakettale või luua selliseid faile
arvutis olevate audiofailide konverteerimise
näol sobiva kodeerimistarkavara abil. (MP3
failide jaoks soovitame 128 kbps või kõrgemat
bititaset).

kõrvetage
oma arvuti kõvakettal olevad muusikafailid
CDR-le või CDRW-le, kasutades oma CD-
kõrvetajat.

Vastuvõtu parandamiseks:

CD / MP3 MÄNGIJA
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Heliplaadi mängimine Mõne muu loo valimine

Loosiseselt teatud lõigu otsimine

Erinevad taasesitusreþiimid:
REPEAT ja RANDOM (vaadake
joonis 6 - 8)

See mängija mängib audioheliplaate nagu CD-R /
CD-RW ja MP3 CD. Ärge üritage sellega mängida
CD-ROM, CD-l, CDV, VCD, DVD või arvutile
mõeldud CD-d.

Avage CD mängija kaas nupust.
Sisestage CD nii, et tekstiga osa jääks peale
poole ja suruge CD mängija kaasõrnalt kinni.

Lükake peale.
Ekraanil on --- ja hiljem ilmub sinna kõikide
lugude arv.

Taasesituse alustamiseks vajutage
nuppu.

ilmub mängitava loo number
Ekraanil näidatakse mängitava loo

numbrit albumis (vaadake joonis 3)

Taasesituse pausi panemiseks vajutage
(vaadake joonis 4). Ettemängimise

jätkamiseks vajutage jälle
nuppu.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage

Ekraanil kuvatakse korraks ja hetkel
mängiva albumi numbrit (vaadake joonis 5).

Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi
CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema
heliga.

Kui jõuate soovitud kohani, vabastage
taasesituse jätkumiseks klahv

taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu .

korratakse kogu CD plaati /
programmeeringut.

kõik lood taasesitatakse juhuslikus
järjekorras.

käesolevalt plaadilt mängitakse
korduvalt kõik lood.

Soovitud taasesitusre iimi valimiseks vajutage
üks või mitu korda klahvile .

Ekraanil näidatakse valitud re iimi.

Lõppasendis olles (stop) vajutage taasesituse
alustamiseks klahvile .

Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage
korduvalt klahvile , kuni ekraanilt
kustutatakse erinevate taasesitusre iimide
tähised.

TÄHTIS!
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Plaadilt, kus on olemas nii CD audiolood kui
ka MP3 failid, mängitakse ette ainult CD
audiolood.

See mängija ei toeta UDF formaadiga CD-d.

1. LIFT TO OPEN

2. allika lüliti CD / MP3

3.

4.

5.

ALBUM

1.

2.

REP –

REP ALL –

RAND –

REP. ALBUM –

1.
MODE

2.

3.
MODE

Ü

Ü

Ü

Ü
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PLAY /
PAUSE /

PLAY /
PAUSE /

PLAY / PAUSE /

STOP

NEXT
PREVIOUS

PLAY / PAUSE /

PLAY / PAUSE /

STOP

.

Vajutage üks või mitu korda klahvile ,
/ , kuni ekraanile

kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.

Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse
alustamiseks .

või .
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þ

Valitud taasesitusreþiimi tühistamiseks võite
vajutada ka klahvile .
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Audio CD:
Mp3:

Kasulikud nipid:

MP3-CD korral:

Ainult MP3 korral:

CD mängimine lõpeb ka siis, kui:

Esmalt vajutage üks või mitu
korda ALBUM +/-, et leida oma album.
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CD mängija kaas avatakse
CD jõuab lõppu
Te valite allikaks raadio või kasseti.
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