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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HORDOZHATÓ CD-LEJÁTSZÓ
ÉS KAZETTÁS MAGNETOFON
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat
céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
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Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA FEL!
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA
FEL A KÉSZÜLÉKET (VAGY A HÁTULJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEKET NEM TARTALMAZ! A JAVÍTÁSOKAT BÍZZA SZAKKÉPZETT
SZERVÍZRE.
A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék
belsejében veszélyes elektromos feszültség van, amely áramütést és
személyi sérülést okozhat.
A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a termék
használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók
a termékhez adott irodalomban.
FIGYELEM! A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET
NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!
FIGYELEM! Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például könyvespolcra vagy
hasonló bútorra.
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készüléket a gyártó
előírásainak megfelelően helyezze el. A készülék rései és nyílásai a szellőzést,
a készülék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják.
Ezeket a nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre,
szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezi. A készüléket csak akkor helyezze
el szűk, zárt térben, pl. könyvespolcon vagy –állványon, ha a megfelelő szellőzés
biztosított, illetve megfelel a gyártó előírásainak.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék lézerrel működik. A rendeltetésszerű használathoz
alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is
szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik
márkaszervizhez. A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól
eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát. A lézersugár
közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat.
Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz.
Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat, például vázát.
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FIGYELMEZTETÉS a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készüléket ajánlatos saját áramkörre csatlakoztatni;
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva,
amely az adott berendezés számára van fenntartva. Másszóval egy olyan aljzatba
kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok,
illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk
műszaki adatokat tartalmazó oldalát. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali
aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy
törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet
okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke kábelét, és ha sérülést vagy
elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja
tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő
cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai
sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe
csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali csavarni, és arra a
pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A hálózati feszültség kikapcsolásához
húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó jól hozzáférhető legyen.
A készülék jelölése annak alsó részén található.
A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan
eltávolítani: Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit
fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok
egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet,
illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni.
Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi,
ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását.
Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a
termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat,
vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az
2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető
követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.
Európai képviselet :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
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Elem behelyezése

1. Nyomjuk meg és nyissuk ki az elemtartó fedelét.
2. Tegyünk be 6 darab “C” (R14) elemet (nincs a mellékelve) az elemtartóba
vigyázva, hogy a 3 és # pólus helyesen legyen pozícionálva.
3. Tegyük vissza az elemtartó fedelét
2

Váltóáramú tápkábel csatlakoztatása

1. Csatlakoztassuk a (mellékelt) váltóáramú tápkábel egyik végét a készülék
hátsó oldalán található AC IN csatlakozóaljzatba.
2. A másik végét csatlakoztassuk a fali dugaszoló aljzatba.
Megjegyzés:
• Húzzuk ki a váltóáramú tápkábelt a fali dugaszoló aljzatból, ha hosszabb
ideig nem akarjuk használni a készüléket.
• Hogy az elem esetleges szivárgásából adódó kárt elkerüljük, vegyük ki az
elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánjuk használni.
• Ha az elemek gyengék, cseréljük ki őket.
• Amíg a váltóáramú tápkábel a fali dugaszoló aljzatra csatlakozik, az elemek
nem merülnek le.
• Ay elemeket (telepített elemcsomagot vagy elemeket) tilos túlzott
hőnek - így napfénynek, tűznek vagy hasonlónak - kitenni.
3
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A készülék

9

1

PORT.IN
A lejátszót sokféle hordozható
lejátszóról származó zene
lejátszására használhatjuk.

7

2

8
9

3

10
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TIMER
A TIMER funkcióval a CD-t,
USB-t és a TUNER-t a kívánt
időben ki-be kapcsolhatjuk.

Z PUSH OPEN
CD-k behelyezésekor és
kivételekor használható.

10
11

4

Rádióhallgatás
A készüléken

5
6

1

Fogantyú

2

VOLUME szabályozó

3

Fejhallgató jack dugó.
Figyelmeztetés: a fülhallgatóból
és a fejhallgatóból származó
túlságosan nagy hangnyomás
halláskárosodást okozhat.

4
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CLOCK
Az óra beállításához és az idő
megtekintéséhez.
• 1/ ]
POWER(készüléket)
Be-és/ kikapcsolás
• x CLEAR/ PRESET - gombok
• EQ/
Hangminőség beállítás
Kiválaszthatjuk a
hangimpressziókat
(hangbenyomásokat).
XDSS.
Az Extreme Dynamic Sound
System megerősíti a
magashangokat, a
4 mélyhangokat, és a térhatást.

ST/MONO- gombok
• . bb BACKWARD
BB > FORWARD
- SKIP/ SEARCH / TUNING /
TIME + gombok
• B/[] PRESET + gombok
• FUNCTION gombok
[CD, USB, TAPE, PORTABLE,FM, AM]
• z / X gombok
Felvétel (Felvétel USB-re) /
Szüneteltetés
• REPEAT. SET. PROG - gombok
6

A kazettalejátszás
kezelőszervei
•
•
•
•
•

X
/Z
x/
m/M
b
z

Szüneteltetés
Leállítás / Kiadás
Keresés
Lejátszás
Felvétel

7

ANTENNA

8

USB csatlakozó

1. Válasszuk vagy az FM vagy az AM
(opcionális) funkciót

FUNCTION

2. Jelölje ki a rádióállomást

TUNING -/+

3. Rádióállomás „tárolása”:
A kijelzőn egy programhely-szám jelenik meg.
4. Válasszon programhely-számot

PROG PRESET -/+

5. Nyugtázás: Legfeljebb 50 rádióállomás
tárolható. (FM: 30, AM: 20)
6. „Tárolt állomás” kiválasztása

PROG PRESET -/+

Rádióhallgatás - és még sok minden más
Rádióállomások automatikus keresése
1 Nyomja meg, majd tartsa nyomva 0,5 másodpercnél hosszabb ideig a
TUNING - / + gombot.
2 A készülék automatikus állomáskeresésbe kezd és a keresés az első
megtalált állomásnál megáll.

Minden tárolt állomás törlése
1 Nyomja meg, majd tartsa nyomva két másodpercig a x CLEAR gombot a
készüléken. Ekkor megjelenik a CLEAR felirat.
2 Az összes elmentett állomás törléséhez nyomja meg a készüléken a
x CLEAR gombot.

Rossz FM-vétel javítása
Nyomja meg a készüléken az ST/MONO- gombot. Ettől a rádióvevő
sztereóról monóra vált, ami általában javítja a vételi minőséget.
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Saját lejátszási lista létrehozása

CD-lejátszás
A készülékkel audio CD-t és MP3/ WMA fájlokat tartalmazó CD-t lehet lejátszani.
A készüléken
1. Kapcsolja be a CD-üzemmódot
2. CD ajtajának kinyitása

FUNCTION
Z PUSH OPEN

3. Helyezze be a CD-t: Címkével felfelé.
4. CD ajtajának becsukása

-

5. Indítsa el a CD-lejátszást

B /[ ]

6. CD lejátszás leállítása

x

CD-lejátszás - és még sok minden más
CD-lejátszás szüneteltetése vagy újrakezdése
1 Nyomjuk meg a B /[ ] gombot a készüléken lejátszás közben.
2 A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.

Sávon belüli szakasz keresése
Tartsuk lenyomva a . bb / BB > gombot lejátszás közben és engedjük
fel amikor hallgatni akarjuk a lemezt.

Ugrás másik sávra (fájlra)
Nyomja meg a készüléken a . bb / BB > gombot.

Sávok (fájlok) ismételt vagy véletlenszerű lejátszása

A CD legfeljebb 40 sávját lehet sorrendben lejátszani.
1 Helyezze be a CD-t és várja meg a beolvasás befejeződését.
2 Leállított állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a PROG- gombot.
3 Nyomjuk meg a . bb / BB > gombot egy szám kiválasztásához.
4 Nyomjuk meg ismét a PROG- gombot a mentéshez és a következő szám
kiválasztásához.
Ismételjük meg a 3 - 4. lépést.
5 A programozott zenefájlok lejátszásához nyomja meg a B / [ ] gombot.
6 Választásunk törléséhez nyomjuk meg a x gombot kétszer.

Hangminőség beállítás
Ki lehet választani a hanghatást. Nyomja meg ismételten az EQ/XDSS.
gombot, ekkor a kijelző A következő sorrendben változik:
NORMAL t ROCK t POP t CLASSIC t JAZZ t XDSS ...

Az MP3-/ WMA-fájlok
A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3/ WMAlemezeket:
• Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
• Bitráta: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
• A CD-R fizikai formátumának „ISO 9660/ JOLIET”-nak kell lennie.
• Azokat az MP3/WMA-lemezeket, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre,
amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct- CD stb. –, nem
lehet lejátszani. Ajánljuk az „Easy CD Creator”-t, amely ISO 9660-as
fájlrendszert hoz létre.
• A fájlnévben ne használjon speciális karaktereket, mint pl. „/ : * ? “ < >”stb.
• CD-n és USB-n 99 mappa és 999 zeneszám támogatott.

1 Nyomjuk meg ismételten a REPEAT. ombot.
A számok lejátszása ismételten vagy véletlenszerűen történik.
2 A rendes lejátszáshoz úgy térhetünk vissza, ha ismételten lenyomjuk a
REPEAT. gombot.
Megjegyzés:
A felvevőberendezés, illetve maga a CD-R/RW lemez jellemzőinek
függvényében egyes MULTI SESSION, Mixed lemezeket a készüléken nem
lehet lejátszani.

5
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Zenehallgatás a hordozható lejátszónkról

USB-eszköz csatlakoztatása
Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az
USB-eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Ha más
funkciót akar működtetni, akkor lásd a “CD-k hallgatása” fejezetet.

A készüléket sokféle hordozható lejátszóról származó zene lejátszásához
használhatjuk.
A készüléken

A készüléken
1. Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék
USB-csatlakozójára.
2. Válassza az USB funkciót.
3. Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.
4. Indítsa el a lejátszást.
5. Állítsuk le lejátszást
6. A hordozható USB-eszköz lecsatlakoztatása
előtt váltson valamelyik másik funkcióra.

-

FUNCTION
B /[ ]
x
FUNCTION

MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök.
Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.
Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program
telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

Ügyeljen a következőkre
• Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
• Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
• Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
• USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat,
hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
• Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer
használható.)
• A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
• Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
• A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni.
A készülék tárolóeszközként nem használható.

6

PORT. IN

. bb / BB >

A használható USB-eszközök
•
•
•
•

1. Csatlakoztassuk a hordozható lejátszót a
készülék PORT. IN csatlakozójára.

2. Kapcsoljuk be a tápellátást.
3. Válasszuk ki a PORTABLE funkciót.
4. Kapcsoljuk be a hordozható lejátszót és
kezdjük el a lejátszást.

1/ ]
FUNCTION
-

LPC54_LGEMK-HUN

10/7/10

9:48 AM

Page 7

Felvétel SZALAGra

Szalagkazetták hallgatása
A készüléken
1. Válasszuk a TAPE funkciót
2. Nyissuk ki a szalag ajtaját
3. Helyezzük be a szalagkazettát
4. Csukjuk be a szalag ajtaját
5. Indítsuk el a szalag lejátszását
6. Állítsuk meg a szalag lejátszását
A kazettás lejátszó automatikusan megáll,
amikor a szalag végére ér.

Különféle hangforrásokat lehet SZALAGra rögzíteni.

FUNCTION
x/Z
b
x/Z

A készüléken
1. Nyissuk ki a szalag ajtaját.
2. Helyezzen be üres szalagot, majd zárja be az
ajtót.
3. Válasszuk ki, hogy milyen módban akarunk
felvenni.

x/Z
FUNCTION

4. Először a hangforráson kapcsolja be a
lejátszást.

B /[ ]

5. Írja be a percet
Ekkor elindul a felvétel.

bz

Szalagkazetták hallgatása - és még sok minden más

6. A felvétel leállítása

x/Z

Gyors vissza vagy gyors előre lejátszás

Szinkronizált felvétel CD-ről szalagra

Nyomjuk meg a bb /BB gombot a készüléken lejátszás közben, vagy álljunk
meg a b (vagy x/Z) gomb lenyomásával tetszőleges helyen.

A szalag lejátszás szüneteltetése vagy újraindítása
Nyomjuk meg a [] gombot a lejátszón lejátszás közben.
Nyomjuk meg ismét ezt a gombot a lejátszás folytatásához.

A készüléken
1. Nyissuk ki a szalag ajtaját.
2. Helyezzen be üres szalagot, majd zárja be az
ajtót.
3. Kapcsolja be a CD-üzemmódot
(Csak hang CD)

x/Z
FUNCTION

4. Felvétel elindítása:
A szinkronizált felvétel automatikusan elindul
körülbelül 7 másodperc elteltével.

bz

5. A felvétel leállítása

x/Z

Megjegyzés:
Felvételnél nyomjuk meg a [] gombot, ha szünetet akarunk tartani.

7
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Felvétel közben ügyeljen a következőkre

Felvétel USB-re
A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni.
A készüléken
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.

-

2. Jelölje ki a hangforrást.
Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást.

FUNCTION

3. Felvétel elindítása

z/X

4. A felvétel leállítása

x

Felvétel USB-re - és még sok minden más
Az átviteli sebesség (bit/s) és a sebesség beállítása
1 Nyomja meg a lejátszón a z / X gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig.
2 Válasszon bitrátát a lejátszó . bb/BB > gombjával a
96/128/192/256 Kbps értékek közül. A rögzített fájl minőségét be lehet állítani.
3 Nyomjuk meg ismét a z / X gombot a felvételi sebesség kiválasztásához.
4 Használjuk a . bb/BB > gombot a kívánt felvételi sebesség
kiválasztásához.
X 1 SPEED
- hallgathatjuk a zenét, miközben felvesszük.
X 2 SPEED
- Csak felvesszük a zenét.
5 nyomjuk meg a z / X gombot a beállítás befejezésére.
MEGJEGYZÉSEK:
Rádió vagy hordozható üzemmódban a felvételi sebesség nem választható meg.

Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre
Egy sáv felvétele Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/fájl
másolódik az USB-eszközre.
Minden sáv felvétele Ha az USB felvétel CD stop állapotban készül, akkor minden szám/fájl fel lesz
véve.
Programlista felvétele Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni.
(Audio CD, MP3, WMA)

A felvétel szüneteltetése
Felvétel közben nyomja meg a z / X gombot. A z / X gombot ismét
megnyomva a felvétel folytatódik. (Csak rádió, hordozható)

• Amikor megállítjuk a felvételt, az éppen felvett fájl letárolásra kerül.
• USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a
készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a
fájl.
• Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB”, „ERROR”,
„USB FULL” üzenet jelenik meg.
• A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem
használható.
• A rögzített fájlok maximális mérete körülbelül 510 MB.
• Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
• Tárolása az alábbiak szerint történik.

AUDIO CD

MP3/ WMA

A többi forrás

Fájlnév
Fájlnév

A másolásvédett anyagok (beleértve a
számítógép-programokat és –fájlokat, sugárzott műsorokat és
hangfelvételeket is) jogosulatlan másolása szerzői jogokat
sérthet és bűntényt valósíthat meg!
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!

Viselkedjen felelősségteljesen!
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat!
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A kattintás beállítása
A készüléken
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva
3. Válasszon időformátumot: AM 12:00 (12-órás
megjelenítés) vagy 0:00 (24-órás megjelenítés).
4. Nyugtázza a kijelölést
5. Írja be az órát
6. Nyomja meg
7. Írja be a percet
8. Nyomja meg
Az óra beállítása befejeződött.

1 /]]
CLOCK
. bb/BB >
SET.
. bb/BB >
SET.

MEGJEGYZÉSEK:
• Az ébresztés funkció használatához ki kell kapcsolni a készüléket.
• Ha leválasztja a tápkábelt, illetve eltávolítja az elemeket, akkor az ébresztés
funkció nem használható.
• A beállított óraidőt a CLOCK megnyomásával a lejátszó kikapcsolt
állapotában is meg lehet nézni.
• Ha óraidőt és ébresztési időt is beállított, a beállított ébresztés ikont „
”
a CLOCK megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni
lehet.

. bb/BB >
SET.

A lejátszó használata ébresztőóraként
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Tartsa nyomva a TIMER gombot. Minden funkció, pl. TUNER, CD.... villog.
3 Amikor az ébresztésre használni kívánt funkció látható a kijelzőn, nyomja
meg a SET. gombot.
- Ha a “TUNER”-t választja, akkor megjelennek az elmentett állomások.
Válassza ki a készüléken lévő . bb/BB > gombbal a kívánt
állomást, majd nyomja meg a készüléken a SET. gombot.
4 A SET. gombbal jelölje ki valamelyiket.
5 Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az
ébresztés bekapcsolódjon. A . bb/BB > gombbal állítsa be az órát
és a percet, majd a SET. gombbal mentse a beállítást.
6 Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be
lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy a funkció leálljon.
A . bb/BB > gombbal állítsa be az órát és a percet és a SET.
gombbal mentse a beállítást.
7 A kijelzőn az ébresztés hangereje (VOL) jelenik meg. A . bb/BB >
gombbal állítsa be a hangerőt, majd a SET. gombbal mentse a beállítást.
Az óra-ikon „
” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
8 Nyomja meg kétszer a TIMER gombot. Ellenőrizni lehet a beállítások
állapotát.

9
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Műszaki adatok

Hibaelhárítás
Hiba

Ok

Javítás

POWER
Nincs táplálás.

A hálózati kábel nincs
csatlakoztatva.
Az elem lemerült.

Csatlakoztassa a hálózati
kábelt.
Cseréljük ki az elemet egy
újra.

Rádió
Nincs hang.

A funkció-kapcsoló nincs
Rádió módba állítva.

Állítsuk a kapcsolót a
Rádió módba.

Zaj lép fel.

Elektronikus készülékek
vannak a lejátszó közelében.

tegyük a lejátszót
messzebb a készülékektől.

A behelyezett CD nem
lejátszható.

Tegyen be lejátszható CD-t.

A lemezt fordítva tették be.

Helyezzük be a lemezt a
lejátszható oldalával lefelé.

A lemez nincs a tálca
mélyedésbe téve.

Helyezzük be a lemezt a
tálca mélyedésébe.

A lemez piszkos.

Tisztítsa meg a lemezt.

A felvételt védő fülek el
vannak távolítva.

Takarjuk le a kazetta hátsó
szélén lévő nyílásokat
ragasztószalaggal.

CD
A készülék nem
indítja a
lejátszást.

TAPE
Nem tud
felvenni

A készülék kialakítása és műszaki adatai értesítés nélkül
megváltoztathatók.
10

Általános
Tápellátás
Lásd a típustáblát.
Teljesítmény-felvétel
Lásd a típustáblát.
Nettó tömeg
2,75 kg
Befoglaló méretek (szél. x mag. x mély.) (398,5 x 188 x 300) mm
Üzemi hőmérséklet
5 oC - 35 oC
Üzemi páratartalom
5 % - 85 %
Rádió
FM vételi frekvenciák
AM vételi frekvenciák (opcionális)

87,5 - 108,0 MHz vagy
87,50 - 108,00 MHz
522 - 1 620 kHz vagy 520 - 1 710 kHz
vagy 522 - 1 710 kHz

Erősítő
Kimeneti teljesítmény
Teljes harmonikus torzítás
Frekvencia-átvitel
Jel - zaj viszony

2,5 W + 2,5 W
10 %
120 Hz - 18 KHz
50 dB

CD
Frekvencia-átvitel
Jel - zaj viszony
Dinamika-tartomány

100 Hz - 18 KHz
55 dB
55 dB

Hangfalak
Típus
Impedancia
Névleges teljesítmény-felvétel
Max. bemeneti telj.
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)
Nettó tömeg (1EA)

2-utas, 2 hangszóró
3Ω
3,0 W
6,0 W
(99,5 x 37 x 45) mm
135 g

USB
Változat
Busz tápellátás

1,1
DC 5 V

500 mA
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