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Olvassa el a készülék használati útmutatóját, mivelőtt a terméket használni kezdi. 
Őrizze meg a további betekintéshez. 



 

   
Háromszögbe foglalt villám nyíllal 

Ez a szimbólum a felhasználót a készülék 
házán belül lvéő elektromos feszültségre 
figyelmezteti. 

 
Háromszögbe foglalt felkiáltójel 
Ez a szimbólum a felhasználót olyan fontos kezelési- és 
karbantartási tudnivalókról tájékoztatja, amit feltétlen be 
kell tartani. 
 
 
Figyelem! 
Magas hangerővel történő hosszabb használat halláskárosodást okozhat. 
 
 
FIGYELMEZTETÉS! 

A következő etikettet azért rögzítettek a készülékre, ogy a lézerrel való helyes bánásmódról 
tájékoztasson. 

 
 

1. osztályú lézer termék  
Ezt a jelölést azért helyezték el, ogy tájékoztasson egy lézeres építőelem meglétéről. 

 

 
 

Információ a sugárzásról  
Ez a jelölés a készülék belsejében van elhelyezve. Az ábrán jelöltek szerint a címke további készülék tudnivalókra figyelmeztet. A 
készülék az 1. lézerosztálynak megfelelő lézersugárral ill. lézersugárzással rendelkezik. 

   
 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
1. Olvassa ez az útmutatót! Olvassa el az összes biztonsági- és működtetési tudnivalót, mielőtt üzembe 
helyezi a készüléket. 
2. Őrizze meg az útmutatót! A használati útmutatót tegye el a későbbiekre. 
3. Figyelmeztetések: Tartsa be az összes figyelmeztetést, ami a készüléken és a használati 
útmutatóban van. 
4. Kövesse az utasításokat! Kövesse az összes kezelési utasítást. 
5. Víz és nedvesség - A készüléket nem szabad víz és nedves terület mellett használni. Pl. 
fürdőkádban, mosdóban, mosogatótálban, medencében stb. 
6. Friss levegő - Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig zavartalan friss levegőáramlás álljon 
rendelkezésére. Semmi esetre se helyezze a készüléket szőnyegre és függöny közelébe, és ne építse 
be könyvespolcba. 
7. Hőforrások - Ne tegye ki a készüléket napsugárzásnak és hőforrás behatásának sem. 
8. Tápellátás - A készüléket a használati útmutatóban vagy a készüléken jelzett módon kell a 
tápellátáshoz csatlakoztatni. 
9. Tápkábel védelme - A hálózati kábelt úgy kell elvezetni, hogy ne léphessen rá, ne törhessen meg és 
ne sérthessék meg ráhelyezett tárgyak. 
10. Tárgyak és folyadékok - Ügyeljen arra, hogy ne helyezzen tárgyat és folyadékot a készülékre. 
11. Szerviz - A készüléket szakképzett személynek kell karbantartania, ha: a. A hálózati kábel vagy 
dugó megsérül. b. A készülék vízbe esik vagy folyadék kerül a készülék belsejébe. c A készüléket eső 

CLASS 1 LASER PRODUCT 
KLASS 1 LASER APPARAT 
LUOKEN 1 LAISERLAITE 
KLASSE 1 LASER PRODUKT 



érte. d. A készülék leesett vagy a háza megsérült. e. A készülék nem megfelelően működik. 
12. Karbantartás - Felhasználóként ne próbáljon meg karbantartást végezni a készüléken, azt képzett 
szakembernek kell végeznie. 
 

Megjegyzés: a. Szennyezett vagy karcos CD-k átugrásos problémát okozhatnak. Tisztítsa meg vagy 
cserélje a CD-t. b. Ha hibajelzés vagy hibás működés lép fel, húzza ki a hálózati kábelt és távolítson el 
minden elemet.  
 
Működtetés előtt  
Tudnivalók a CD-khez (Compact Discs)  
Mivel a szennyezett, sérült vagy meghajlott CD-k a készüléket tönkretehetik, azonnal vegye ki az ilyen 
CD-ket. Ezenkívül csak az itt látható jelöléssel ellátott CD-ket helyezzen be, kizárólag digitális audio 
jelekkel. 
 
 
CSATLAKOZÓK ÉS KEZELŐSZERVEK 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 

 

 



1 CD rekesz  
2 Vissza ugrás gomb (Skip Back) 

3  Előre ugrás gomb (Skip Up) 
4. mód gomb 
5 Programozó gomb / 10- zeneszámot ugró gomb (+) 
6 LC kijelző 

7.  Lejátszás/szünet gomb 

8.  Stop gomb 
9. Hangerő szabályozó  

10.  CD rekesz nyitása 
11. 3.5mm-es fejhallgató kimenet 
12. Elemtartó (2 db 1,5 V-os AA ceruzaelem - nem szállítjuk vele) 

13. Hálózati kábel csatlakozó  
 
 
TÁPÁRAMELLÁTÁS 

 
 
 

A készülék 2 db 1,5 V-os AA ceruzaelemmel működtethető a következőképp: 
1. Nyissa fel az elemtartót a készülék alján úgy, hogy a borítást a megadott irányba eltolja. 
2. Helyezzen be 2 db ceruzaelemet (nem szállítjuk vele) helyes pólusirányban 
az elemtartóba.Ajánlott az alkáli elemek használata avonAlkali-Batterien für eine 
hosszabb élettartamhoz. 
3. Zárja vissza az elemtartót. 
 
Óvintézkedések elemek/akkuk esetén 
Tartsa be a következő óvintézkedéseket, ha elemeket használ a készülékben. 
1. Csak a megadott elemtípust és méretet használja. 
2. A helyes pólusok az elemek behelyezéséhez az elemtartóban jelzett serzit 
előfeltétel. Az elemek helytelen behelyezése meghibásodást okoz. 
3. Ne használjon különböző elemeket (mint pl. alkálit és cink-szenet) 

vagy "régi" elemet újjal együtt. 
 

4. Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket ill. távolítsa el mindkét elemet, ha 
a készüléket hosszabb ideig nem használja.Ezzel megelőzi a kifolyás 
okozta károkat. 
5. Ne próbálja meg feltölteni a normál elemeket.Az elemek ezáltal 
túlforrósodhatnak és/vagy felrobbanhatnak. 
6. Ne távolítsa el az elemeket a tűzbe! 7. Tisztítsa meg az elem érintkezőket, mielőtt új elemeket helyez be. 
 
Külső tápellátás: 
Hozzon létre kapcsolatot az AC/DC adapter (vele szállítjuk) és a hálózati kábel csatlakozó között. Majd dugja be az 
AC/DC adapter másik végét egy konnektorba. 
(bemenet: AC 100-240V - 50/60Hz 0,3A kimenet: DC5V = 700mA) 
 
Működtetés és kezelés 

1. Dugja be a fejhallgatót (vele szállítjuk) a fejhallgató csatlakozóba 2. Nyomja meg a  gombot a CD rekesz 
kinyitásához és CD behelyezéséhez. 
3. Helyezze be az audio/MP3 CD-t a rekeszbe úgy, hogy a feliratozott fele felfelé nézzen. 
4. Zárja le a CD rekeszt.  

5. Nyomja meg a  lejátszás/szünet gombot a készülék bekapcsolásához. A lejátszás beolvasás után azonnal elindul 
az audio/MP3 CD 1. zeneszámával. 
6. Tekerje a hangerőszabályozót a kívánt hangerő szintre.  
7. Lejátszás közben nyomja meg a lejátszás/szünet gobot a lejátszás szüneteltetéséhez. Nyomja meg a lejátszás/szünet 
gombot a lejátszás folytatásához.  

8. Lejátszás közben nyomja meg a vagy  gombot, hogy kiválasszon egy bizonyos zeneszámot.  

9. Lejátszás közben nyomja és tartsa nyomva a  vagy  gombot, hogy a zeneszámban gyors keresést folytasson 



egy bizonyos szakaszig..  
10. Egy MP3 CD lejátszása közben nyomja meg röviden a programozó/10 zeneszámot ugró (+) gombot, hogy 10 
számmal előrébb ugorjon.Tartsa lenyomva a gombot kb. 0,5 másodpercig, hogy a következő mappára ugorjon. Ehhez 
követelmény, hogy az MP3 CD-n több mappa legyen. (Ez a funkció csak MP3 lemezeknél lehetséges)  
11. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot.  
12. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot a lejátszás leállítása céljából, majd nyomja meg ismét, hogy 
a készüléket kikapcsolja. 
 

Megjegyzés: Ha nem történik lejátszás, a készülék 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. - Lejátszás közben 
az anti-shock funkció automatikusan aktiválódik, az „ESP" szimbólum látható az LC kijelzőn. 
 

Egy lejátszás programozása 
1. Nyomja meg Stop módban a "programozó-/10 zeneszámot ugró(+)" gombot. A kijelzőn "001 P-O1" jelenik meg. 

2. Nyomja meg a  vagy  gombot egy bizonyos zeneszám kiválasztásához. A "programozó-/10 zeneszámot 
ugró(+)" gomb ismételt megnyomásával a zeneszámot az 1. helyre menti.  
3. Ismételje a folyamatot addig, amíg az összes zeneszámot a kívánt sorrendben menti. 
 
Megjegyzés:  
- Minden zeneszám több mint egyszer programozható.  
- Egy audio CD-n összesen 20 zeneszám programozható.  
- Egy MP3 CD-n összesen 99 zeneszám programozható. 
 
4. Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a lejátszás elindításához.  
5. A lejátszás megállításához nyomja meg a Stop gombot, a programozás megszakítódik. 
 
Egy lejátszás ismétlése 
Audio CD: 
1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a mód gombot és "REP 1" jelenik meg a kijelzőn. Az aktuális zeneszám ezután 
addig ismétlődi, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
2. Lejátszás közben nyomja meg kétszer a mód gombot és "REP ALL" jelenik meg a kijelzőn. A CD-n lévő összes 
zeneszám addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
3. Lejátszás közben nyomja meg háromszor a mód gombot és "RND" jelenik meg a kijelzőn. A CD-n lévő összes 
zeneszám véletlen sorrendben játszódik le, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
4. Lejátszás közben nyomja meg négyszer a mód gombot és "INTRO" jelenik meg a kijelzőn. A CD-n lévő összes 
zeneszám első 10 másodperce játszódik le addig, amíg meg nem nyomja a Stop gombot. 
 
MP3 lemez: 
1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a mód gombot és "REP 1" jelenik meg a kijelzőn. Az aktuális zeneszám ezután 
addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
2. Lejátszás közben nyomja meg kétszer a mód gombot és "REP ALL" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-n lévő 
összes zeneszám addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
3. Lejátszás közben nyomja meg háromszor a mód gombot és "REP DIR" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD 
mappájában lévő összes zeneszám addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
4. Lejátszás közben nyomja meg négyszer a mód gombot és "RND" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-n lévő összes 
zeneszám véletlen sorrenden játszódik le, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.  
5. Lejátszás közben nyomja meg ötször a mód gombot és "INTRO" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-n lévő összes 
zeneszám első 10 másodperce játszódik le addig, amíg meg nem nyomja a Stop gombot. 
 
Hangoskönyv funkció/resume: 

A hangoskönyv (resume) funkció automatikusan történik. A lejátszás ismételt bekapcsoláskor az utolsó pozíciótól 
folytatódik. 
 

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 
CD-k ápolása: 
Kezelje gondosan a lemezeket. Ne érintse meg ujjal a felületét, hanem a CD-hez csak a pereménél érjen hozzá. Ne 
tegyen matricát, etikettet stb. a CD-re. A CD-t egy puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztító- és súrolószert a 
lemez tisztításához. Igény szerint használjon CD tisztító készletet. Ha a CD ugrik, akkor valószínűleg szennyeződött 
vagy sérült (karcos). Mindig a közepétől a pereme felé törölje a lemezt, soha nem körkörös mozgással.Ez a készülék 
csak a következő szimbólummal ellátott lemezekhez használható 

 
Más CD típusok lehet hogy nem kompatibilisek és nem működhetnek helyesen.  

Tárolja a CD-ket a védőtokjukban. Ne tegye ki a CD-t napsütésnek, nedvességnek, pornak, magas hőmérsékletnek stb. A 



hosszan tartó hatások (pl. extrém hőmérsékletek) a CD-t tönkretehetik. Éles tárgyak a CD felületét megsérthetik. 
 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Probléma Ok Megoldás 
A készüléket nem lehet bekapcsolni.  Gyenge vagy lemerült elemek, vagy 

nincs behelyezve elem 
Cserélje ki az elemeket ill. helyezze 
be őket helyesen. 

Nem játszódik le a CD Nincs lezárva a CD rekesz. A CD 
hibásan van betéve, hibás vagy 
szennyezett a CD. 

Zárja le a CD rekeszt.  Helyezze be 
helyesen a CD-t ill. tisztítsa meg a 
CD-t egy puha kendővel. 

Nincs hang a fejhallgatóban A fejhallgató nem helyesen 
csatlakozik vagy hibás. 
Hangerőszabályozó a minimumra van 
állítva. Gyenge elemek ill. hibás CD. 

Dugja be újra a fejhallgtót ill. cserélje 
azt ki. Növelje a hangerőt. Elemeket 
vagy CD-t cserélje ki. 

Hibás lejátszás Szennyezett vagy hibás CD Tisztítsa vagy cserélje a CD-t 
 

MŰSZAKI ADATOK 
Tápellátás: DC== 3V, 2 db 1,5 V-os AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele) 
AC/DC hálózati adapter (vele szállítjuk)  
Bemenet: AC 100-240V - 50/60Hz 0,3A kimenet: DC5V == 700mA 
ESP (anti-shock funkció): kb. 40 mp. audio CD-knél és kb. 100 mp MP3 CD-knél 
 
Lejátszható formátumok: Audio CD, MP3 CD 

  
 
Az adatokra nincs szavatosság. A formatervezés és a specifikációk módosításának joga előzetes tájékoztatás nélkül is 
fenntartva. 
 
 

TUDNIVALÓK AZ ELEMEK ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL 
AZ ELEMEKET ÉS AKKUMULÁTOROKAT NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI HULLADÉK KÖZÉ DOBNI. 
Minden felhasználót törvény kötelezi, hogy az összes elemet és akkumulátort (mindegy, hogy tartalmaznak-e veszélyes 
anyagokat* vagy sem), a környéken, városrészben vagy kereskedelmi egységben található gyűjtőállomáson kell leadni, 
így a környezetvédő eltávolítást biztosítva. 
AZ ELEMEKET ÉS AKKUMULÁTOROKAT CSAK KISÜTÖTT ÁLLAPOTBAN SZABAD LEADNI! 
 
*) Jelölések: 
 
Cd = kadmium, 
Hg =higany, 

Pb = ólom. 
 
 


