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LITHUANIAN

MODELIS : XC12U

Jūsų Hi-Fi grotuvas gali labai daug
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Nešiojamas kompaktinių
plokštelių grotuvas

Prieš prijungiant, paleidžiant ar reguliuojant šį prietaisą, prašome atidžiai perskaityti visą instrukcijų knygelę.
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MP3 grotuvas

LITHUANIAN

Nustatymas

2 AM kilpinę anteną pritvirtinkite prie stovo
AM kilpinę anteną pritvirtinkite prie grotuvo.

3 Prijunkite FM anteną
Priėmimas bus geriausias, jei du palaidi antenos galai
bus tiesioje horizontalioje linijoje.

4 Maitinimo kištuką įkiškite į lizdą

1 Prijunkite kolonėlių laidus prie grotuvo
Kairiosios kolonėlės laidus prijunkite prie išėjimo,
pažymėto „L“ (kairė) „+“ (plius) ir „-“ (minus).
Dešiniosios kolonėlės laidus prijunkite prie išėjimo,
pažymėto „R“ (dešinė) „+“ (pliusas) ir „-“ (minusas).
Norėdami prijungti laidą prie grotuvo, paspauskite visas
keturias plastmasines briauneles galinėje grotuvo pusėje.
Jungtis atsivers ir galėsite įkišti laidą.

Į nuotolinio valdymo pultelį įdėkite
baterijas
Įsitikinkite, kad + (pliusas) ir – (minusas),
esantys ant baterijos (AAA dydis) atitinka vietas
nuotoliniame pultelyje.
MAŽA Hi-Fi SISTEMA ] NAUDOTOJO VADOVAS
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Apie grotuvą
Z PUSH (Kompaktinių plokštelių dangtelis)
Naudokitės juo, kai norite įdėti ar išimti
kompaktines plokšteles. Neatidarykite
dangtelio, kai paleista kompaktinė plokštelė.

MODE/RIF
Šis mygtukas keičia garsą iš erdvinio į mono
kanalą ir paprastai pagerina priėmimą.
GARSUMAS
Garsumui visuose režimuose reguliuoti.

PHONES (Ausinių lizdas)
Norėdami klausytis garso per ausines, įkiškite
ausinių kištuką ( 3,5 mm) į lizdą.
Prijungiant ausines (nepridedamos) kolonėlės
išjungiamos.
CLOCK (LAIKRODIS)
Laikrodžiui nustatyti ir rodyti.
(žr . „Laikrodžio nustatymas“)
TIMER (LAIKMATIS)
Naudodami LAIKMAČIO funkciją galite
nustatyti, kad kompaktinių plokštelių grotuvas
ir radijo imtuvas įsijungtų ir išsijungtų norimu
laiku.(žr . „Naudokite grotuvą kaip žadintuvą“)
Magnetofono valdymas
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Ypač dinamiško garso sistema (XDSS)
Paryškinkite aukštus, žemus tonus ir erdvini
o garso efektą. Ekrane bus matyti XDSS ON.
Norėdami išjungti spustelkite dar kartą:
XDSS OFF.
Garso kokybės reguliavimas
Galite pasirinkti iš 4 nustatytų garso atkūrimo
režimų. Norimą garso režimą pasirinkite
naudodami EQ.
(FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)
RDS (PAPILDOMAI) /NUSTATYTI
RDS parodo informaciją apie radijo stotis.
(žr . „Radijo klausymas“)
SET patvirtina pasirinktą laiką, kai nustatote
laikrodį. (žr . „Laikrodžio nustatymas“)
USB jungtis – PAPILDOMAI
Čia prijunkite grotuvą su USB jungtimi.

OPTIMIZER
Optimizuoja glaudinamus MP3 failus, kad
pagerėtų žemi tonai.
(MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

Apie nuotolinio valdymo pultelį
Užmikite klausydami muzikos
Pirmiausia paleiskite radijo stotį ar muziką.
Vieną ar kelis kartus spustelkite SLEEP:
parinkite, po kiek minučių (nuo 10 iki 90)
grotuvas turi išsijungti.

Įjungti arba išjungti
Ieškoti aplanko su MP3/WMA failais
Kai leidžiate kompaktinę plokštelę su
MP3/WMA failais keliuose aplankuose,
spustelkite PRESET/FOLDER: norimam
aplankui parinkti.
Pasirinkite nustatytą radijo stoties numerį
(žr. „Radijo klausymas“)
Ypač dinamiško garso sistema (XDSS)
Paryškinkite aukštus, žemus tonus ir erdvini
o garso efektą.
Perėjimas prie kitų kortelių – PAPILDOMAI
Kai prie USB prievado prijungtos daugiau nei
dvi atminties kortelės, spauskite D.SKIP:
pasirinksite, kuria kortele norite naudotis.
Naudokite, kai leidžiate kompaktinę
plokštelę

Garso kokybės reguliavimas
Galite pasirinkti iš 4 nustatytų garso
atkūrimo režimų.
Peržiūrėkite su muzika susijusią informaciją
MP3/WMA failai dažnai turi žymas.
Žymoje nurodoma informacija, tokia kaip
pavadinimas, atlikėjas, albumas ar trukmė.
Norėdami peržiūrėti šią informaciją,
spustelkite „MP3 Info“, kai failas paleistas.
Laikinai išjunkite garsą
Norėdami garsą vėl įjungti, mygtuką
spustelkite dar kartą.
Funkcijai parinkti
Funkcijai parinkti: FM, AM, CD, PORTABLE,
TAPE, USB (PAPILDOMAI), ir t. t

Radijo stotims atsiminti
Jei naudodami PROGRAM/MEMO
išsaugojote radijo stotis, galite pasirinkti
norimą. (žr. „Radijo klausymas“)
Klausykite įrašų norima tvarka
(žr. „Kompaktinių plokštelių klausymas“)

Šis mygtukas neveikia
Klausykite įrašų kelis kartus
Vieną kartą spustelkite REPEAT, jei norite,
kad leidžiamas įrašas būtų paleistas dar
kartą. Jei norite dar kartą klausyti visos
kompaktinės plokštelės ar viso
MP3/WMA aplanko, REPEAT spustelkite du
kartus. Ekrane bus parašyta, kas kartojama.
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Klausykite įrašų norima tvarka

Kompaktinių plokštelių klausymas
ANT GROTUVO
1. Atidarykite kompaktinės
plokštelės dangtelį:
2. Įdėkite kompaktinę plokštelę:
etikete į viršų.
3. Uždarykite kompaktinės
plokštelės dangtelį:
ekrane pamatysite įrašų (failų)
skaičių.
4. Parinkite kompaktinių
plokštelių funkciją:
5. Paleiskite kompaktinę
plokštelę:
6. Sustabdykite kompaktinę
plokštelę:

ANT NUOTOLINIO
VALDYMO PULTELIO

Z PUSH

Z PUSH

FUNCTION

FUNCTION

B/[]

B/[]

STOP CLEAR

x

Kompaktinės plokštelės klausymas – ką dar
galite daryti
Kompaktinę plokštelę pristabdyti ar paleisti iš naujo
Grojant spustelkite B/[] Kad grotų toliau, šį mygtuką spustelkite dar kartą.

Įraše ieškoti skirtukų
Reguliuodami vaizdo atsukimà, nuspauskite ./>, esanãius ant
priekinio panelio arba .bb/BB> ant nuotolinio valdymo pultelio.
(Ši funkcija veikia tik garso kompaktinėms plokštelėms.)

Greita takelių paieška
Nuspauskite ./>, ant priekinio panelio arba .bb/BB> ant
nuotolinio valdymo pultelio. Takeliai praleidžiami nepertraukiamai. Audio (garso)
CD, takeliai praleidžiami nepertraukiamai tik esant sustabdymo rėžimui (Stop
mode).

Peršokti į kitą įrašą
Spustelkite ./> priekiniame skydelyje arba .bb/BB>
nuotolinio valdymo pultelyje.
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Galite pasirinkti iki 20 kompaktinės plokštelės įrašų eilės tvarką. Įdėkite
kompaktinę plokštelę ir palaukite, kol ją nuskaitys. Spustelkite PROGRAM
MEMORY priekiniame skydelyje arba PROGRAM/MEMO nuotolinio
valdymo pultelyje, tuomet spausdami ./> priekiniame skydelyje arba
.bb/BB> nuotolinio valdymo pultelyje parinkite įrašus.
Kad išsaugotumėte pažymėtąjį ir parinktumėte kitą įrašą, dar kartą
spustelkite PROGRAM MEMORY arba PROGRAM/MEMO.
Spustelkite B/[]. Jei norite išvalyti parinktį, spauskite STOP CLEAR
x ), PROGRAM MEMORY (arba PROGRAM/MEMO), STOP CLEAR
(arbax
x ).
(arbax

Nešiojamo USB grotuvo
prijungimas - PAPILDOMAI
Jei prijungsite nešiojamą USB grotuvą prie sistemos USB jungties,
galėsite jį valdyti per sistemą. USB kabeliu (nepridedama) prijunkite
nešiojamą grotuvą prie sistemos.

1. Parinkite USB funkciją:
2. Ekrane atsiras užrašas
CHECKING (tikrinama),
po to – failų skaičius:
3. Spustelkite:
4. Prieš atjungdami nešiojamą
USB grotuvą pereikite prie
kitos
funkcijos paspausdami:
5. Atjunkite USB grotuvą:

ANT NUOTOLINIO
ANT GROTUVO VALDYMO
PULTELIO
FUNCTION
FUNCTION

B/[]
FUNCTION

B/[]
FUNCTION

PASTABA : Kai kurie nešiojami prietaisai nesuderinami su šia sistema.

Radijo klausymas – ką dar galite daryti

Kasetės klausymas
ANT GROTUVO
1. Atidarykite kasetės dėklo dureles:

ANT NUOTOLINIO
VALDYMO PULTELIO

xZ

3. Uždarykite kasetės dėklo dureles:
FUNCTION

FUNCTION
B

5. Paleiskite kasetę:

xZ

6. Sustabdykite kasetę:

Kasetės klausymas – ką dar galite daryti
Persukti pirmyn arba atgal
Grojant paspaudę bb/BB ties norima vieta sustabdykite arba spustelkite B.

Dvi sekundes laikykite nuspaudę PROGRAM MEMORY arba
PROGRAM/MEMO. Pasirodys užrašas CLEAR. Norėdami pašalinti visas
nustatytas stotis, spauskite STOP CLEAR (arba x).
Parinkti nustatytos radijo stoties numerį
Norimą stotį parinkite spausdami - TUNING + arba TUN.- /TUN.+.
Spustelkite PROGRAM MEMORY arba PROGRAM/MEMO: stotis ims blykčioti.
Norėdami parinkti numerį, spauskite - PRESET + arba PRESET/FOLDER.
Kad jį išsaugotumėte, spauskite PROGRAM MEMORY arba
PROGRAM/MEMO.
Pagerinti prastą FM priėmimą
Priekiniame skydelyje spauskite MODE/RIF. Taip pereisite nuo erdvinio į
vieno kanalo garsą – paprastai tai pagerina priėmimą.

Peržiūrėti informaciją apie nustatytas radijo stotis - PAPILDOMAI

Radijo klausymas
Abi FM ir AM antenos turi būti prijungtos.
ANT NUOTOLINIO
ANT GROTUVO VALDYMO
PULTELIO
1. Parinkite arba FM, arba AM:

Daugiau nei pusę minutės spauskite - TUNING + (arba TUN.- /TUN.+).
Imtuvas automatiškai ieškos ir sustos aptikęs stotį.

Šalinti nustatytas stotis

2. Įdėkite kasetę:
4. Pasirinkite TAPE funkciją:

Automatiškai ieškoti radijo stočių

TUNER/BAND

FUNCTION

2. Parinkite radijo stotį:

- TUNING +

TUN.- / TUN.+

3. Radijo stočiai „išsaugoti“:
Ekrane pasirodys stoties numeris.

PROGRAM
MEMORY

PROGRAM/MEMO

4. Pasirinkite „išsaugotą“ stotį:

- PRESET +

PRESET/FOLDER

5. Norėdami patvirtinti, spauskite:
Galite nustatyti iki 50 stočių.

PROGRAM
MEMORY

PROGRAM/MEMO

FM imtuve yra radijo duomenų sistema (RDS). Ekrane pasirodo raidės RDS
bei informacija apie leidžiamą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti informaciją
kelis kartus spauskite RDS priekiniame skydelyje.
PTY - Programų tipai, tokie kaip naujienos, sportas, džiazas.
RT - Radijo tekstas – radijo stoties pavadinimas.
CT - Laikas – laikas vietovėje, kur yra radijo stotis.
PS - Programos tarnybos pavadinimas, kanalo pavadinimas.
Spausdami - PRESET + galite ieškoti radijo stočių pagal programų tipą.
Ekrane pasirodys paskutinį kartą klausytas programų tipas. Norėdami
pasirinkti norimą programos tipą vieną ar daugiau kartų spauskite
- PRESET +. Palaikykite nuspaudę - TUNING +. Imtuvas ims ieškoti
automatiškai. Suradus stotį paieška bus sustabdyta.
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Įrašymas
Iš kompaktinės plokštelės ar radijo įrašykite į kasetę
ANT NUOTOLINIO

1. Atidarykite kasetės dėklo
dureles:
2. Įdėkite tuščią kasetę:
3. Uždarykite kasetės dėklo
dureles:
4. Parinkite režimą (FM/AM, CD,
PORTABLE ar USB
(PAPILDOMAI)), kuriame
norite įrašyti:
- Kompaktinės plokštelės
režime spauskite B/[].
5. Pradėkite įrašymą:
6. Sustabdykite įrašymą:

ANT GROTUVO VALDYMO PULTELIO
xZ

FUNCTION

z
xZ

ANT NUOTOLINIO

8

Grotuvu galite naudotis, kai norite klausyti muzikos iš įvairių rūšių
nešiojamų grotuvų.

FUNCTION

Sinchroniškas kompaktinės plokštelės įrašymas
1. Atidarykite kasetės dėklo
dureles:
2. Įdėkite tuščią kasetę:
3. Parinkite kompaktinės
plokštelės funkciją:
4. Pradėkite įrašymą:
Sinchroniškas įrašymas
prasidės automatiškai po
maždaug 7 sekundžių .
5. Sustabdykite įrašymą:

Muzikos iš nešiojamojo
grotuvo klausymas

ANT GROTUVO VALDYMO PULTELIO
xZ

FUNCTION
z

xZ
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FUNCTION

1. Prijunkite nešiojamą grotuvą
jį prijungdami prie lizdo
PORTABLE IN grotuvo
užpakalinėje dalyje.
2. Įjunkite:
3. Pasirinkite PORTABLE
funkciją:
4. Įjunkite nešiojamą grotuvą
ir paleiskite muziką:

ANT GROTUVO

ANT NUOTOLINIO
VALDYMO PULTELIO

1 /]]
FUNCTION

POWER
FUNCTION

Naudokite grotuvą kaip žadintuvą

Laikrodžio nustatymas
ANT GROTUVO
1. Įjunkite:
2. Spauskite mažiausiai 2 sekundes:
3. Pasirinkite:
AM 12:00 (12 valandų režimas: AM valandos iki
vidurdienio, PM – po vidurdienio) arba 0:00 (24
valandų režimas).
4. Patvirtinkite pasirinkimą:
5. Nustatykite valandas:
6. Spauskite:
7. Nustatykite minutes:
8. Spauskite:

1 /]]
CLOCK
- TUNING +

SET
- TUNING +
SET
- TUNING +
SET

Dvi sekundes laikykite nuspaudę TIMER. Kiekviena funkcija – TUNER
(radijas), CD (kompaktinės plokštelės, USB (modeliuose, kuriuose yra
USB jungtis) blykčios dvi sekundes. Kai ekrane bus funkcija, kuri turėtų
įsijungti nustatytu laiku, spustelkite SET.
Jei pasirinksite TUNER, jums bus parodytos nustatytos stotys. Kad
parinktumėte norimą stotį, spauskite - TUNING +, tuomet spustelkite SET.
Ekrane atsiras ON TIME. Čia nurodykite, kelintą valandą turi įsijungti
žadintuvas. Spausdami - TUNING + nustatykite valandas ir minutes, tuomet
spustelkite SET, kad įrašytumėte.
Tada ekrane pasirodys OFF TIME. Čia nurodykite, kelintą valandą funkcija
turėtų išsijungti. Spausdami - TUNING + nustatykite valandas ir minutes,
tuomet spustelkite SET, kad įrašytumėte.
Tuomet galėsite nustatyti įsijungiančios muzikos garsumą (VOL).
Spausdami - TUNING + keiskite garsumą, tuomet spustelkite SET, kad
įrašytumėte. Išjunkite prietaisą. Laikrodžio simbolis rodo, kad nustatytas
žadintuvas.
Kai prietaisas išjungtas, spusteldami TIMER galite patikrinti, kelintai
valandai nustatytas žadintuvas. Taip pat galite įjungti ir išjungti žadintuvą,
spausdami TIMER. Jei norite pakeisti nustatytą žadintuvo įsijungimo laiką,
įjunkite prietaisą ir perprogramuokite iš naujo, kaip nurodyta aukščiau.

Apie MP3/WMA
MP3/WMA diskų suderinamumas su šiuo prietaisu yra ribotas:
• Nuskaitymo dažnis : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
• Sparta bitais : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
• CD-R formatas turi būti ISO dažnis: 9660
• Jei įrašote MP3 / WMA failus naudodami programinę įrangą, kuri
negali sukurti FAILŲ SYSTEMOS, pavyzdžiui, „Direct-CD“ ir pan., leisti
tokių MP3 failų neįmanoma. Rekomenduojame naudoti „Easy-CD
Creator“, kuris sukuria FAILŲ SISTEMOS ISO 9660.
• Failų pavadinimai turėtų būti iki 30 ženklų su plėtiniu „.mp3“, „.wma“, pvz.
“********.MP3” ar “********.WMA”.
• Specialių ženklų, tokių kaip “/ : * ? “ < >”ir pan., nenaudokite.
• Net jei diske yra daugiau nei 1000 failų, parodyti bus tik 999.

MAŽA Hi-Fi SISTEMA ] NAUDOTOJO VADOVAS
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Atsargumo priemonės
ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA
NEATIDARYTI

ĮSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ,
NENUIMKITE DANGTELIO (AR NUGARĖLĖS): NĖRA DETALIŲ, KURIAS
GALĖTŲ PRIŽIŪRĖTI VARTOTOJAS, KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS
MEISTRUS.
Lygiakraščiame trikampyje nupieštas žaibo simbolis su rodykle – įspėjimas
vartotojui, kad produkto korpuse yra neizoliuotos pavojingos įtampos, kurios dydis
gali sukelti žmonėms elektros šoką.

Lygiakraščiame trikampyje nupieštas šauktukas įspėja vartotoją, kad yra svarbių
eksploatacijos ir priežiūros (aptarnavimo) instrukcijų pridedamuose dokumentuose.

ĮSPĖJIMAS : Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (negalima apipilti ar taškyti), ant jo negalima
dėti jokių indų su skysčiais, tokių kaip vazos.
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido
Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti į jiems skirtus tinklus;
t. y., vienfazį lizdą, kuris naudojamas tik tam prietaisui ir neturi kitų papildomų išvadų ar
daugintuvų. Neperkraukite elektros lizdų sienoje. Perkrauti elektros lizdai, nepritvirtinti ar apgadinti
elektros lizdai, prailgintuvai, atspurę maitinimo laidai, pažeista ar įtrūkusi laidų izoliacija kelia
pavojų. Visa tai gali sukelti elektros šoką ar gaisrą. Reguliariai apžiūrėkite prietaiso laidą, ir jei
matyti pažeidimų ar gedimų, atjunkite jį, nenaudokite prietaiso ir pakeiskite laidą tinkamu iš
įgalioto taisytojo.
Saugokite maitinimo laidą nuo fizinio ar mechaninio poveikio, kad jis nebūtų sukiojamas,
lankstomas, suspaudžiamas, priveriamas durimis, ar mindžiojamas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į
kištukus, elektros lizdus sienose ir laido prijungimo prie prietaiso vietą.
Kad prietaisą atjungtumėte nuo elektros tinklo ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai įrengiate
prietaisą įsitikinkite, kad kištuką bus galima lengvai pasiekti.
Seno prietaiso išmetimas

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO,
PRODUKTĄ SAUGOKITE NUO VANDENS IR DRĖGMĖS.
DĖMESIO: Neįrenkite prietaiso uždaroje vietoje, tokioje kaip knygų spinta ar panašiai.
ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų. Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.
Angos ir kiaurymės dėžėje skirtos ventiliacijai ir patikimam prietaiso darbui užtikrinti, taip pat
apsaugoti nuo perkaitimo. Angų negalima uždengti prietaisą padedant ant lovos, sofos, kilimo ar
panašių paviršių. Šio prietaiso negalima dėti uždaroje erdvėje, tokioje kaip knygų spinta ar lentyna,
nebent būtų užtikrinta tinkama ventiliacija arba laikomasi gamintojo nurodymų.

ĮSPĖJIMAS:
Šiame produkte yra lazeris.
Kad užtikrintumėte tinkamą naudojimąsi produktu, prašome atidžiai perskaityti naudotojo vadovą ir
išsaugoti jį ateičiai. Jei prietaisą reiktų taisyti, kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
Čia nenurodytų valdiklių, reguliatorių naudojimas ar čia nenurodytų procedūrų vykdymas gali kelti
spinduliavimo riziką. Nemėginkite atidaryti šio dėklo, kad išvengtumėte tiesioginio lazerio
spindulio. Kai atidaryta, pastebima spinduliuotė. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.
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1. Prie produkto pridėtas šis perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis rodo, kad šis
produktas aptariamas Europos Direktyvoje 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti išmesti atskirai nuo buitinių atliekų
tam skirtose atliekų surinkimo aikštelėse.
3. Teisingai išmetant senus prietaisus nuo galimo neigiamo poveikio apsaugoma
aplinka ir žmonių sveikata.
4. Dėl tolimesnės informacijos apie seno prietaiso išmetimą kreipkitės į
savivaldybės aplinkos apsaugos skyrių.
Šis produktas pagamintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
2004/108/EC ir 2006/95/EC.

Gedimų šalinimas
Požymis

Priežastis

Nėra įtampos.

• Atjungtas maitinimo laidas.

Nėra garso.

• Išorinis prietaisas neįjungtas.
• Kolonėlės kabelis prijungtas ne
toje vietoje.

Prietaisas negroja. • Įdėta plokštelė, kurios
neįmanoma paleisti.
• Plokštelė įdėta atvirkščiai.

Nuotolinio
valdymo pultelis
neveikia.

• Plokštelė įdėta netiksliai į jai
skirtą vietą.
• Plokštelė nešvari.
• Nuotolinio valdymo pultelis
nenukreiptas į nuotolinį prietaiso
jutiklį.

• Nuotolinio valdymo pultelis per
toli nuo prietaiso.

Neįmanoma
į r a š y t i.

Specifikacija
Taisymas
• Tvirtai įkiškite maitinimo laidą į
elektros lizdą sienoje.
• Įjunkite išorinį prietaisą.
• Tinkamai prijunkite kolonėlės
kabelį, tuomet vėl įjunkite
prietaisą spustelėdami POWER.
• Įdėkite tinkamą plokštelę.
• Įdėkite plokštelę, kad takeliai
būtų apačioje.
• Tiksliai įdėkite plokštelę į
plokštelės dėklą.
• Išvalykite diską.
• Nuotolinio valdymo pultelį
nukreipkite į prietaiso nuotolinį
jutiklį.
• Nuotolinis pultelis turi būti nutolęs
nuo prietaiso ne daugiau kaip 7 m
(23 pėdas).

• Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir • Pašalinkite kliūtį.
prietaiso yra kliūtis.
• Nuotolinio valdymo pultelio
• Pakeiskite maitinimo elementus.
maitinimo elementai nusėdę.
• Nuimtos įrašymo saugos kortelė. • Uždenkite angas kasetės gale.

Bendrai
Svoris neto
Išoriniai matmenys (PxAxG)
Imtuvas
FM bangų diapazonas

2.3kg
146 x 238 x 251 mm

AM bangų diapazonas

87.5 – 108.0 MHz arba 65 – 74
MHz, 87.5 – 108.0 MHz
522 – 1620 kHz arba 520 – 1720 kHz

Stiprintuvas
Galia

5W+5W

Bendras harmoninis iškraipymas 0.5 %

Dažnio charakteristika
Signalo ir trukdžių santykis

60 - 20000 Hz
60 dB

Kompaktinė plokštelė
Dažnio charakteristika
Signalo ir trukdžių santykis
Dinaminis diapazonas

100 - 18000 Hz
55 dB
50 dB

Kasetinis magnetofonas
Persukimo trukmė
Dažnio charakteristika
Signalo ir trukdžių santykis
Kanalų skyrimas
Trynimo koeficientas

120 sek. (C-60)
250 - 8000 Hz
40 dB
30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
50 dB (MTT-5511)

Kolonėlės (XCS12F)
Tipas
Kompleksinė varža
Dažnio charakteristika
Garso suspaudimas
Nominali galia
Maksimali galia
Matmenys neto (PxAxG)
Svoris neto (1EA)

1 juostos 1 kolonėlė
4Ω
100 - 18000 Hz
82 dB/W (1m)
5W
10 W
144 x 238 x 134 mm
1.29 kg

Iliustracijos ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.
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