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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

001544513

Przenośny odtwarzacz CD soundmaster
CD9220
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie wyrzucaj tego produktu po zakończeniu jego cyklu życia wraz z normalnymi odpadami
domowymi. Zwróć go do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu
Materiały nadają się do ponownego wykorzystania zgodnie z ich oznaczeniami. Ponowne
wykorzystanie, recykling lub inne formy utylizacji starych urządzeń w istotny sposób przyczyniają się
do ochrony naszego środowiska.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat punktów zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.

Informacje dotyczące utylizacji
a)Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład
pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).
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OSTRZEŻENIE
Ryzyko porażenia prądem
Nie otwierać!

Przestroga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy (ani tyłu).
Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Zleć naprawę
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Ten symbol wskazuje na obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, wystarczającego do
spowodowania porażenia prądem.
Ten symbol wskazuje na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia
Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należy ich wyrzucać razem z odpadami
domowymi! Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich baterii do recyklingu
w sposób odpowiedzialny dla środowiska - bez względu na to, czy baterie zawierają szkodliwe
substancje *)
Zwróć bezpłatnie baterie do publicznych punktów zbiórki w Twojej społeczności lub do sklepów
sprzedających baterie danego rodzaju. Zwracaj tylko całkowicie rozładowane baterie
*) oznaczone Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów
- Używać tylko baterii bez rtęci i kadmu.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należy ich wyrzucać razem z odpadami
domowymi !!!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie.
- W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć wycieku.
- Baterii nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
- Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ
UWAGA - NIEWIDOCZNY LASER
PROMIENIOWANIE PODCZAS OTWIERANIA POKRYWY LUB NACIŚNIĘCIA BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA. UNIKAJ EKSPOZYCJI NA WIĄZKĘ LASEROWĄ.
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Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez
długi czas

- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach.
- Chronić urządzenie przed wilgocią.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku na obszarach o klimacie umiarkowanym, nie nadaje się
do użytku w krajach o klimacie tropikalnym.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak
wazony.
- Wtyczka sieciowa lub złącze urządzenia są używane jako urządzenie odłączające, urządzenia
odłączające powinny być łatwo dostępne.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka
ściennego. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej.
- Upewnić się, że kabel sieciowy pozostaje suchy podczas pracy. W żaden sposób nie ściskaj ani nie
uszkadzaj przewodu zasilającego.
- Uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym serwisie.
- W przypadku wyładowań atmosferycznych natychmiast odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.
- Dzieci powinny być nadzorowane przez rodziców kiedy
korzystanie z urządzenia.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
- NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani ŚCIERNYCH ŚCIERECZEK!
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych!
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i wolnym od wibracji miejscu.
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i kuchenek mikrofalowych; w przeciwnym razie
odbiór radiowy może być zakłócony.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.
Naprawy tylko przez autoryzowany serwis / centrum obsługi klienta.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Gdy konieczne jest wysłanie urządzenia, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W
tym celu zachowaj paczkę.
- W przypadku usterki spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym lub szybkim stanem
przejściowym (pęknięcie), należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania, wyjmując
wtyczkę z gniazdka. Ma to na celu uniknięcie ryzyka pożaru.
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Rozmieszczenie przycisków
1. Wyświetlacz LCD
2. Wskaźnik ładowania baterii
3. ESP Włącza / wyłącza ESP (elektroniczną ochronę przed przeskokiem)
4. Play Pause
(odtwarznie pauza) - włącza odtwarzacz, rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie.
5. 5V DC - gniazdo do podłączenia zewnętrznego zasilania.
6. Przełącznik RESUME HOLD OFF (wznów / wstrzymaj / wyłącz) - Włącz funkcję wznowienia
blokuje wszystkie przyciski wyłącz HOLD i RESUME.
7. Słuchawki - gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do podłączenia słuchawek.
8. Vol
- reguluje głośność
9. X-BASS HI VOL - wyłącza wzmocnienie basów Ograniczenie głośności
10. ALBUM - wybiera następny album
11. STOP

- zatrzymuje odtwarzanie, kasuje program lub wyłącza odtwarzacz

12.
- pomija i wyszukuje wstecz lub do przodu
13. PROG / MODE (tryb)
PROG (programowanie) : ścieżki programu, przegląd programu.
MODE (tryb) : wybiera różne możliwości odtwarzania: REPEAT i RANDOM
14. DRZWI CD
15.
- otwiera pokrywę CD.
16. Komora baterii
17. Ładowanie WŁ. / WYŁ
ON (włączony) : podczas korzystania z zasilacza należy naładować akumulatory.
OFF (wyłączony) : podczas używania adaptera wyłącz dla standardowych / konwencjonalnych baterii.
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BATERIE (brak w zestawie)

Uwaga

Podczas pracy z akumulatorami standardowymi / konwencjonalnymi upewnij się, że przełącznik
ładowania „RECHARGE” (17) przesunięty jest do pozycji wyłączenia.
W przeciwnym razie baterie mogą się nagrzać i wybuchnąć.
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Wkładanie baterii
Otwórz komorę baterii i włóż 2 zwykłe lub alkaliczne baterie typu AA (LR6, UM3). Nie należy łączyć
starych i nowych lub różnych typów baterii. Nie używaj benzyny, alkoholu ani innych ściernych
środków czyszczących do czyszczenia elementów zewnętrznych.

Wskazanie wyczerpanych baterii
Wymień baterię lub podłącz zasilacz, gdy tylko pojawi się ikona baterii. Wyjmij baterie, jeśli są
wyczerpane lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas. Baterie zawierają substancje
chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.

ZASILANIE / INFORMACJE OGÓLNE
Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego (5 V / 1 A) z gniazdem micro USB. Każdy
inny produkt może uszkodzić produkt.

Uwaga
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Jeśli używasz zwykłych akumulatorów, przesuń przełącznik ładowania do pozycji wyłączenia.
Podłącz zasilacz do 5 V DC na zestawie i do gniazdka ściennego.
Uwaga: Zawsze odłączaj adapter, jeśli go nie używasz.

DZIAŁANIE AKUMULATORA
To urządzenie może w pełni naładować określony akumulator w ciągu około 16 godzin przy 130 mA.
Akumulatory (NIE są dostarczane) należy naładować przed pierwszym użyciem, ponieważ mają niski
poziom mocy lub nie były używane przez długi czas (ponad 60 dni).
1. Otwórz pokrywę komory baterii i włóż dwa zalecane akumulatory, zachowując odpowiednią
biegunowość (1,2 V 1300 mA dla NiMH). (Oba akumulatory muszą być akumulatorami niklowowodorkowymi (Ni-MH), w przeciwnym razie mogą eksplodować lub wyciekać.)
2. Podłącz zasilacz sieciowy, a następnie ustaw przełącznik ładowania w pozycji włączonej, aby
rozpocząć ładowanie. (Do ładowania używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z
zestawem.)
3. Po 16 godzinach. Odłącz zasilacz sieciowy i przełącz przełącznik ładowania do pozycji wyłączenia.
(Nie ładuj w sposób ciągły przez 24 godziny lub dłużej. Może to spowodować pogorszenie wydajności
akumulatora).
4. Jeśli czas pracy drastycznie się skróci, nawet gdy akumulatory są prawidłowo naładowane, kup
nowy zestaw akumulatorów niklowo-wodorkowych. 5. Podczas pierwszego ładowania lub po długim
czasie czas odtwarzania może ulec skróceniu. W tym
naładuj i rozładuj akumulatory kilka razy.
Uwaga: podczas ładowania akumulatorów można odtwarzać dyski.
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WAŻNE
1. To normalne, że akumulatory nagrzewają się podczas ładowania i po całkowitym naładowaniu
będą stopniowo schładzać się do temperatury pokojowej.
2. Wyjmij baterie z odtwarzacza CD, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
3. Temperatura przechowywania baterii: -20 ~ 35 ° C / Temperatura pracy odtwarzacza CD: 0 ~ 45 ° C
4. Czas ładowania może się różnić w zależności od różnych pojemności baterii. (Czas ładowania zależy
od pojemności używanej baterii. Jeśli pojemność baterii jest większa, czas ładowania wydłuża się, a
jeśli jest mniejszy, skraca się.
Uwaga
1. Nie używaj funkcji ładowania w wilgotnych warunkach.
2. Nie używaj funkcji ładowania, jeśli ma uszkodzoną wtyczkę.
3. Nie używaj funkcji ładowania, jeśli została upuszczona lub uszkodzona.
4. Nie otwieraj / demontuj odtwarzacza CD.
5. Odłącz odtwarzacz CD przed konserwacją lub czyszczeniem.
6. Nie używaj funkcji ładowania w bezpośrednim świetle słonecznym.
7. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one
pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i
rozumieją związane z tym zagrożenia.
8. Dzieci nie powinny bawić się odtwarzaczem CD podczas korzystania z funkcji ładowania.
9. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Czasy ładowania
NiMH

Pojemność (mAh / seria)
Rozmiar AA 1300 mAH

Czas ładowania (godz.)
16

* Czas ładowania zależy od mocy odtwarzacza CD z wyjściem 5 V DC
Specyfikacje:
Ocena wejściowa
DC 5,0 V / 1,0 A.

Ocena wyjściowa
Średnio 2xAA-DC 2,8 V 130 mA
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Wskazania LED
Stan
Przełącznik ładowania jest włączony
Włączona funkcja ładowania
Przełącznik ładowania jest wyłączony
Funkcja ładowania wyłączona

Wskaźnik LED
Czerwone światło - ładowanie baterii
Brak światła - ładowanie zakończone
Brak wskazania

SŁUCHAWKI
OSTRZEŻENIE O GŁOŚNOŚCI W SŁUCHAWKACH
Podłącz słuchawki z niską głośnością i zwiększ ją w razie potrzeby. Długotrwałe słuchanie przez
niektóre słuchawki przy wysokim ustawieniu głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
Słuchawki douszne lub słuchawki muszą być zgodne z normą EN 50332-1 / E50332-2, aby zapewnić
ciągłą ochronę przed nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Długotrwałe słuchanie odtwarzacza przy pełnej mocy może spowodować uszkodzenie ucha
użytkownika.
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez
długi czas.
WAŻNE!
Bezpieczeństwo słuchu:
Nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Specjaliści ds. Słuchu ostrzegają, że ciągłe
używanie przy dużej głośności może trwale uszkodzić słuch.
Bezpieczeństwo na drodze:
Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu. Może to stwarzać zagrożenie i jest nielegalne w
wielu krajach. Nawet jeśli Twoje słuchawki są typu otwartego i zostały zaprojektowane tak, abyś mógł
słyszeć dźwięki z zewnątrz, nie zwiększaj głośności na tyle, aby nie słyszeć, co się wokół Ciebie dzieje.
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SŁUCHANIE NA DUŻEJ GŁOŚNOŚCI
Naciśnij i przytrzymaj przycisk HI VOL, aż na wyświetlaczu pojawi się „HI VOL”, aby umożliwić
zwiększenie głośności powyżej bezpiecznego poziomu.
Aby wyłączyć tryb HI VOLUME, naciśnij i przytrzymaj przycisk HI VOLUME przez 2 sekundy.
Uwagi:
Funkcja HI VOL zostanie automatycznie anulowana w przypadku kontynuowania słuchania przez 20
godzin lub dłużej.
HI VOL zostanie automatycznie anulowane, gdy urządzenie wyłączy się lub otworzy drzwiczki CD.

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD I płyt CD
- Nie dotykaj soczewki (głowicy lasera) odtwarzacza CD.
- Nie wystawiać urządzenia, baterii ani płyt CD na działanie wilgoci,
deszcz, piasek lub nadmierne ciepło (spowodowane przez sprzęt grzewczy lub bezpośrednie światło
słoneczne).
- Możesz czyścić odtwarzacz CD miękką, lekko zwilżoną i niestrzępiącą się szmatką. Nie używaj
żadnych środków czyszczących, ponieważ mogą powodować korozję.
- Aby wyczyścić płytę CD, wytrzyj ją w linii prostej od środka ku krawędzi miękką, niestrzępiącą się
szmatką. Środek czyszczący może uszkodzić dysk! Nigdy nie pisz na płycie CD ani nie przyklejaj do niej
naklejki.
- Soczewka może zachmurzyć się, gdy urządzenie zostanie nagle przeniesione z zimnego do ciepłego
otoczenia. Odtwarzanie płyty CD nie jest wtedy możliwe. Pozostaw odtwarzacz CD w ciepłym
miejscu, aż wilgoć wyparuje.
- Włączone telefony komórkowe w pobliżu odtwarzacza CD mogą powodować nieprawidłowe
działanie.
- Unikaj upuszczania urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
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GŁOŚNOŚĆ

Dostosuj głośność za pomocą
REGULACJA DŹWIĘKU
Naciśnij kilkakrotnie przycisk XBASS, aby włączyć lub wyłączyć silne wzmocnienie basów. W
słuchawkach słychać inaczej bas.

ODTWARZANIE PŁYT
Z tym odtwarzaczem możesz odtwarzać
- wszystkie nagrane płyty audio CD
-wszystkie sfinalizowane audio CDR i CD-RW
-MP3-WMA-CD (płyty CD-ROM z plikami MP3 / WMA)
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1. Naciśnij suwak

, aby otworzyć pokrywę płyty CD.

2. Włóż dysk, zadrukowaną stroną do góry, delikatnie naciskając jego środek, tak aby pasował do
piasty. Zamknij pokrywę płyty CD, naciskając ją.
3. Naciśnij
, aby włączyć urządzenie. Podczas czytania zawartości płyty na krótko wyświetla się „---”. Naciśnij
ponownie, aby rozpocząć odtwarzanie. W przypadku ścieżek audio CD wyświetlany
jest numer bieżącej ścieżki i upływający czas odtwarzania.
4. Naciśnij
, aby zatrzymać odtwarzanie.
Wyświetlana jest całkowita liczba ścieżek i całkowity czas odtwarzania płyty audio. Wyświetlana jest
całkowita liczba albumów i utworów na płycie MP3 / WMA CD.
5. Aby wyjąć dysk, przytrzymaj go za krawędź i delikatnie naciśnij piastę, podnosząc dysk.
6. Ponownie naciśnij przycisk

, aby wyłączyć odtwarzacz

Uwagi:
- Po naciśnięciu odczytanie płyty może zająć trochę czasu, zanim zostanie odtworzony pierwszy utwór
MP3.
- Zestaw wyłącza się automatycznie po 110 sekundach, jeśli w trybie zatrzymania nie zostanie użyta
żadna regulacja.

ODTWARZANIE CD Z ULEPSZONĄ MUZYKĄ I CD W TRYBIE MIESZANYM
Na wzbogaconych muzycznych płytach CD i płytach CD w trybie mieszanym znajdują się ścieżki audio
CD oraz pliki MP3.
- Wszystkie ścieżki audio CD normalnie umieszczone w albumie 1 lub w numerze ostatniego albumu.
- Gdy odtwarzane są ścieżki audio CD, wyświetlacz pokazuje numer albumu, numer ścieżki, czas,
który upłynął, ale nie jest wyświetlany żaden plik MP3.
- Podczas odtwarzania plików MP3 na wyświetlaczu pojawia się numer albumu, numer utworu,
upływający czas oraz ikona MP3.
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- Podczas odtwarzania plików WMA wyświetlacz pokazuje numer albumu, numer ścieżki i czas, który
upłynął.
Uwaga: Ulepszona płyta CD z muzyką i płyta CD w trybie mieszanym zawierające dane komputerowe
(plik tekstowy, obraz) nie są zalecane, aby umożliwić prawidłowe odtwarzanie płyt audio CD i plików
MP3.
PAUZA
1. Naciśnij

, aby przerwać odtwarzanie. - Miga upływający czas odtwarzania.

2. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk
Uwaga: Zestaw automatycznie powróci do trybu zatrzymania po 110 sekundach w trybie
wstrzymania.
WYBÓR ALBUMÓW I ŚCIEŻEK Z MP3-WMA-CD
Wybór utworu podczas odtwarzania
Krótko naciśnij raz lub kilka razy
lub
, aby przeskoczyć do początku bieżącej, poprzedniej
lub następnej ścieżki.
- Odtwarzanie jest kontynuowane od wybranej ścieżki.
Wyszukiwanie fragmentu podczas odtwarzania
1. Przytrzymaj przycisk
lub
, aby znaleźć określony fragment w kierunku do tyłu lub do
przodu.
Rozpocznie się wyszukiwanie, a odtwarzanie będzie kontynuowane przy niskim poziomie głośności.
2. Zwolnij przycisk w wybranym miejscu.
- Kontynuowane jest normalne odtwarzanie.
Wybór albumu (tylko w trybie MP3)
Naciśnij przycisk ALBUM ▲, aby wybrać następny album (jeśli jest dostępny).
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PROGRAMOWANIE NUMERÓW ŚCIEŻEK
W programie można zapisać do 20 utworów. Pojedyncza ścieżka może być zapisana w programie
więcej niż raz.
1. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane
2. Naciśnij PROG, aby wejść do programowania.
Wskaźnik PROG i numer utworu na krótko na wyświetlaczu.
3. Wybierz utwór za pomocą
lub
, a następnie naciśnij PROG, aby zapisać utwór.
4. Powtórz kroki 2-3, aby zapisać wszystkie żądane utwory
5. Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów.

- Wyświetla się PROG i rozpoczyna się odtwarzanie.
• Aby dodać dodatkowe ścieżki do programu, naciśnij przycisk
przejdź do kroków 2 i 3.

, aby zatrzymać odtwarzanie i

W trybie zatrzymania możesz przeglądać zaprogramowane ścieżki, naciskając
lub

. Wyświetlacz pokazuje kolejno wszystkie zapisane utwory.

Uwaga: Jeśli spróbujesz zapisać więcej niż 20 utworów, uruchom program od pierwszego już
zapisanego tytułu.
Czyszczenie programu
Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij przycisk
, aby usunąć program.
- Wskaźnik PROG zgaśnie i program zostanie wyczyszczony.
Uwaga: program zostanie również skasowany w przypadku przerwy w zasilaniu, otwarcia pokrywy
odtwarzacza CD lub automatycznego wyłączenia zestawu.
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POWTARZANE ODTWARZANIE UTWORÓW, WSTĘPU LUB W KOLEJNOŚCI LOSOWEJ
1. Naciśnij kilkakrotnie MODE (tryb) podczas odtwarzania, aby wybrać:
>> REP 1: bieżący utwór odtwarzany wielokrotnie.
>> ALL: Cała płyta jest odtwarzana wielokrotnie.
>> INTRO: Cała płyta jest odtwarzana w ciągu pierwszych 10 sekund.
>> RND: Wszystkie ścieżki na płycie są odtwarzane raz w przypadkowej kolejności.
2. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciskaj przycisk MODE, aż znikną REP1, ALL, INTRO i
END.

ESP (elektroniczna ochrona przed przeskokiem)
W przypadku konwencjonalnego przenośnego odtwarzacza MP3-CD mógłbyś doświadczyć, że
muzyka się zatrzymała, np. kiedy uprawiałeś jogging. ESP zapobiega utracie dźwięku spowodowanej
lekkimi wibracjami i wstrząsami. Zapewnione jest ciągłe odtwarzanie. Nie chroni to jednak urządzenia
przed uszkodzeniem spowodowanym upadkiem.
W tym zestawie ESP jest domyślnie „WŁĄCZONY”. Możliwe jest wyłączenie ESP podczas odtwarzania
płyt audio CD (ESP jest zawsze włączone podczas odtwarzania MP3).
Naciśnij przycisk ESP, aby wyłączyć funkcję ESP - ESP zniknie.
Naciśnij ponownie przycisk ESP, aby aktywować funkcję ESP - wyświetli się ESP.
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WZNAWIANIE
Możesz przerwać odtwarzanie i kontynuować od miejsca, w którym zostało zatrzymane (RESUME).
1. Ustaw suwak OFF-RESUME-HOLD w pozycji RESUME (wznowienia), aby aktywować RESUME.
Wyświetlane jest RESUME.
2. Wciśnij
raz, kiedy chcesz zatrzymać odtwarzanie i wyłączyć urządzenie.
3. Naciśnij przycisk
, aby wznowić odtwarzanie, odtwarzanie będzie kontynuowane od miejsca, w
którym zostało zatrzymane.
>> Aby wyłączyć WZNÓW, ustaw suwak w pozycji WYŁ. – wznowienie włączy się
Uwaga: Jeśli otworzysz i zamkniesz pokrywę płyty CD podczas odtwarzania, aktywowana jest również
funkcja RESUME.
RESUME zostanie zresetowany po zmianie płyty CD.

ZATRZYMANIE / ZABLOKOWANIE
Możesz zablokować przyciski zestawu. Po naciśnięciu klawisza żadna akcja nie zostanie wykonana. Po
włączeniu funkcji HOLD można uniknąć przypadkowego włączenia innych funkcji.
1. Przełącz suwak na HOLD, aby aktywować HOLD. Wszystkie przyciski są zablokowane, po
naciśnięciu dowolnego przycisku pojawia się komunikat HOLD.
2. Aby wyłączyć funkcję HOLD, przesuń suwak w położenie wyłączone.
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Rozwiązywanie problemów

Problem
Brak mocy,
odtwarzanie nie rozpoczyna się
Wskazanie wstrzymania i / lub brak reakcji na
sterowanie
Brak dźwięku lub zła jakość dźwięku

komunikat o błędzie „DISC“ / „Err“ /

Muzyka nie jest odtwarzana
Brakujące katalogi na płycie MP3-CD

Płyta pomija utwory

Muzyka przeskakuje lub słychać trzaski

Rozwiązanie / Przyczyna
- Prawidłowo włóż baterie.
- Wymień baterie.
- Podłącz solidnie zasilacz.
- Dezaktywuj HOLD.
- Odłączyć zestaw od zasilania sterującego
zasilaniem lub wyjmij baterie na kilka sekund.
- Naciśnij
, aby wznowić odtwarzanie.
- Ustaw głośność.
- Sprawdź i wyczyść połączenia.
- Trzymaj zestaw z dala od aktywnych telefonów
komórkowych lub silnych pól magnetycznych.
- Włóż płytę, opisać do góry.
- Wyczyść lub wymień płytę.
- Poczekaj, aż zaparowana soczewka zniknie.
- Upewnij się, że włożyłeś płytę audio lub płytę
MP3 / WMA-CD.
- Upewnij się, że włożona płyta CDR lub CD-RW
została prawidłowo nagrana.
- Upewnij się, że nazwy plików MP3 mają
rozszerzenie .mp3 / WMA i kończą się na .wma
- Upewnij się, że całkowita liczba plików i
albumów w Twoim MP3 / WMACD nie
przekracza odpowiednio (MP3 + WMA) 600 i
(CD) 99.
- Wyświetlane są tylko albumy z plikami MP3.
Inny plik danych komputerowych jest pomijany.
- Wyczyść lub wymień płytę.
- Upewnij się, że nie wybrano REP, INTRO, RND,
ALL lub PROG.
- Odtwórz plik muzyczny na komputerze. Jeśli
problem nie ustąpi, ponownie zakoduj ścieżkę
dźwiękową i utwórz nową płytę CD-ROM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie .... AC 100-240V ~ 50 / 60Hz, 150 mA Model: TBA0050500100VDE Wyjście DC:

Baterie …………………………………………………………………..... DC 3 V (AA x 2) (opcjonalnie, brak w zestawie)
Czas odtwarzania baterii ………………………………………………………………...... 6-8 godzin (bateria alkaliczna)
Typ akumulatora………………………………………………………………... Niklowo-wodorkowy (Ni-MH) 1,2 V / AA
Czas ładowania ....................................................................................... około 16 godzin przy 130 mA
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IMPORTER
Wörlein GmbH Tel .: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax .: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com
Niemcy Strona internetowa: www.woerlein.com
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku
Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Powielanie tylko za wyraźną zgodą Woerlein GmbH
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Strona 20 z 20
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

