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FIGYELMEZTETÉS
Tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket nem szabad
esőnek vagy nedvességnek kitenni.
Az áramütés elkerülésének
érdekében ne nyissa ki a készülék
házát. A javítást kizárólag
szakemberrel végeztesse.
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket zárt térben, például
könyvespolcon vagy beépített szekrényben
üzembe helyezni nem szabad.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó
tárgyat (pl. vázát).
Csatlakoztassa a készüléket a
legkönnyebben elérhető hálózati
konnektorhoz. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalna, akkor a
villásdugót azonnal húzza ki a hálózati
konnektorból.
Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó
országokban elő felhasználóknak
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A termék
hivatalos képviselője az EMC-vel és a
termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
7031ĐŔStuttgart, Germany. Az esetleges
szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel
forduljon a külön dokumentumban
feltüntetett címekhez.
A túl nagy hangerővel használt fülhallgató és
fejhallgató halláskárosodást okozhat!
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje
hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen
napsütés, tűz vagy hasonló.
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Alapműveletek

Zenei CD-lemez és MP3 fájlok lejátszása

1

4

2, 3

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt (lásd a 23. oldalon).

1

Nyomja meg a CD gombot.
(A távirányítón nyomja meg az
OPERATE (vagy a POWER – lásd
a 2. oldalon) gombot, majd addig
nyomogassa a FUNCTION
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „CD” üzenet.)

2

A CD-tartó kinyitásához nyomja
le a Z PUSH OPEN/CLOSE
gombot, majd tegye be a CDlemezt a CD-tartóba.

Feliratozott oldalával felfelé

3

4

Zárja be a CD-tartó fedelét.

4

Nyomja meg a u gombot
(a N gombot a távirányítón).

Kijelző

Az MP3 fájlokat tartalmazó CD-k
lejátszásáról a 6. oldalon olvashat.

Alapműveletek

Ekkor a lejátszó az összes
műsorszámot egyszer lejátssza.
Műsorszám Játékidő
száma

Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak
u
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
., >
x
OPERATE
(POWER)

Tipp
A lejátszás onnan
folytatódik, ahol
legutóbb leállította (a
lejátszás folytatása).
Amikor a lejátszás áll, az
indításkor lejátszandó
műsorszám száma
látható a kijelzőn.
Ha azt szeretné, hogy a
lejátszás újraindításakor
ne onnan folytatódjék a
lejátszás, ahol
abbahagyta, hanem az
első műsorszám elejétől,
akkor nyomja meg a x
gombot, amikor a
készülék áll.

Ehhez a művelethez

Ezt nyomja meg

a hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME +*, –
gombot (illetve a távirányító
VOL +*, – gombját).

a lejátszás leállítása

Nyomja meg a x gombot.

a lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a u* gombot (a
távirányító X gombját)
A szünet után a lejátszás
folyatatásához ismét nyomja
meg ezt a gombot.

ugrás a következő
műsorszámra

>

ugrás az előző műsorszámra .**
a CD-lemez kivétele

Nyomja meg a Z PUSH OPEN/
CLOSE*** gombot.

a lejátszó ki/bekapcsolása Nyomja meg az OPERATE
(vagy a POWER – lásd a 2.
oldalt) gombot.
* A gombon kitapintható egy pont.
** Ezzel a művelettel lejátszás közben az éppen játszott sáv elejére
lehet ugrani. Ha az előző sávra szeretne ugrani, 1 másodpercen
belül nyomja meg még egyszer.
*** Ha kinyitja a CD-tartót, becsukás után a készülék a lejátszást a
folytatás
legelső műsorszám elejétől kezdi.
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Zenei CD-lemez és MP3 fájlok lejátszása (folytatás)

MP3 fájlokat tartalmazó CD lejátszása
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
FLDR +, –
MP3 kijelző
u
CD

Megjegyzés
A lejátszó a fájl lejátszása
előtt beolvassa a CD
összes fájl- és mappainformációját. A
fájlszerkezettől függően
ezek beolvasása egy
percnél hosszabb ideig
is tarthat. A beolvasás
során a kijelzőn a
„READ” (beolvasás)
kijelzés villog.
Tipp
A 5. oldalon található
táblázatban felsorolt
további műveleteket az
ott megnevezett gombok
megnyomásával most is
ugyanúgy végrehajthatja,
mintha zenei CD-t
játszana le.

1

Nyomja meg a CD gombot.

2

A CD-tartó kinyitásához nyomja meg a Z PUSH
OPEN/CLOSE gombot, majd tegye be a CDlemezt a CD-tartóba (lásd a 4. oldalt).

3

Zárja be a CD-tartó fedelét.

4

Nyomja meg a u gombot.
Ekkor a lejátszó lejátssza a CD-n lévő összes
MP3 fájlt.
Amikor MP3 fájlokat tartalmazó CD-t játszik le,
felgyullad az MP3 kijelző.

Műsorszám
száma

A fájl neve után a játékidő
jelenik meg

Mappa kijelölése
Előre a FLDR +, hátra a FLDR – gomb
megnyomásával haladhat. Nyomja meg a távirányító
FOLDER +, – gombját.
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Fájl kijelölése
Előre a >, hátra a . gomb megnyomásával
haladhat.

Példa a mappaszerkezetre és a lejátszási sorrendre
A mappák és a fájlok lejátszásának sorrendje a
következő:
CD-R
CD-RW

Alapműveletek

Megjegyzések
• Az MP3-fájlokat nem
tartalmazó mappákat a
készülék átugorja.
• A fájlok maximális
száma:255
A mappák maximális
száma: 150 (a
gyökérmappát is
beleértve)
A mappák és fájlok
maximális száma
összesen:300
Mappaszintek maximális
száma: 8
• A kijelezhető mappa- és
fájlnév legfeljebb 16
karaktert tartalmazhat,
beleértve az idézőjeleket
is.
• A lejátszó az A - Z, 0 - 9,
és_ karakterek
megjelenítésére
alkalmas. A többi
karakter helyett „_”
jelenik meg a kijelzőn.
• A lejátszó az 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 és 2.4 verziójú
ID3-tag kezelésére
alkalmas. Ha a fájl
tartalmaz ID3 taginformációt, akkor meg
lehet jeleníteni a „song
title” (dal címe), „artist
name” (előadó neve) és
„album name” (album
címe) információkat. Ha
a fájl nem tartalmaz ID3
tag-információt, akkor a
kijelzőn a dalcím helyett
a „No title” (nincs cím),
az album címe helyett a
„No album” (nincs
album) és az előadó
neve helyett a „No artist”
(nincs előadó) üzenet
jelenik meg. Az ID3 taginformációt legfeljebb 15
karakterig lehet
megjeleníteni.

Mappa
MP3 fájl

1

1

2
2

3
3

4
5

4

6
7
8

5
6

9

0

Írható (CD-R), újraírható (CD-RW) CD-k és MP3
fájlok használata
A készülék le tud játszani CD-DA formátumban*
készített írható és újraírható CD-ket, továbbá CDROM formátumban rögzített MP3 fájlokat is. A
lejátszás minősége azonban függ a lemez
minőségétől és az író készülék állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés
rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek
felvételi szabványa.
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Rádióhallgatás

1

2

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt (lásd a 23. oldalon).

1

2

Addig nyomogassa a RADIO
BAND•AUTO PRESET gombot
(illetve a távirányító BAND
gombját), amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a kívánt sáv.
Európai típus esetén: „FM”t
„MW” t „LW”
Más típus esetén: „FM”t „AM”

Kijelző

Nyomja le és addig tartsa
lenyomva a TUNE + vagy –
gombot, amíg a frekvenciát jelző
számjegyek változni nem
kezdenek a kijelzőn.

Sztereó FM (URH)
adást jelöl

A készülék automatikusan
végigpásztázza a frekvenciákat,
és tisztán fogható állomásnál
megáll.
Ha valamely állomásra így nem
tud ráhangolni, akkor a TUNE +
és – gombok megnyomásával
lépésenként változtassa a
frekvenciát.

8

Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak
MODE

Alapműveletek

VOLUME
+, –

OPERATE
(POWER)

Tipp
Ha zajos az FM (URH)
adás, akkor addig
nyomogassa a MODE
gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a
„Mono” üzenet, és rádió
monó hangon nem kezd
szólni.

Ehhez a művelethez

Ezt nyomja meg

a hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME +*, –
gombot.

a rádió ki/bekapcsolása Nyomja meg az OPERATE (vagy a
POWER – lásd a 2. oldalt) gombot.
* A VOLUME + gombon (és a távirányító VOL + gombján)
kitapintható egy pont.

Az adás vételi minőségének javítása
FM (URH) adás vételekor változtassa meg az antenna
irányát. AM és MW(KH)/LW(HH) adás vételekor
magát a készüléket fordítsa el.

FM adás
vételekor

AM/MW/LW adás
vételekor
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Kazetta lejátszása

1

2

3

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt (lásd a 23. oldalon).

1
2

3

Nyomja meg a TAPE gombot.

A kazettatartó kinyitásához
A kazetta lejátszandó
nyomja meg a xZ gombot, és
fele Ön felé nézzen
tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát. Csak TYPE I (normál)
kazettát használjon. Zárja be a
kazettatartót.

Nyomja meg a n* gombot.
Ekkor a lejátszó megkezdi a
lejátszást.
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Kijelző

Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak
X

VOLUME
+, –
m, M

Alapműveletek

xZ

OPERATE
(POWER)

Ehhez a művelethez

Ezt nyomja meg

a hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME +*, –
gombot.

a lejátszás leállítása

Nyomja meg a xZ gombot.

csévélés előre/vissza

Nyomja meg a m, illetve a M
gombot.

a lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a X gombot.
A szünet után a lejátszás
folyatatásához ismét nyomja
meg ezt a gombot.

a kazetta kivétele

Nyomja meg a xZ gombot.

a lejátszó ki/bekapcsolása Nyomja meg az OPERATE (vagy
a POWER – lásd a 2. oldalt)
gombot.
* A VOLUME + gombon (és a távirányító VOL + gombján)
kitapintható egy pont.
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Felvételkészítés kazettára

2

1

3

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt (lásd a 23. oldalon).

1

2

A kazettatartó kinyitásához
nyomja meg a xZ gombot, és
tegyen be egy üres kazettát.
Csak TYPE I (normál) kazettát
használjon. Zárja be a
kazettatartót.

Válassza ki, honnan kíván
felvételt készíteni.
Ha a CD-lejátszóról kíván felvételt
készíteni, akkor tegyen be egy
CD-lemezt (lásd a 4. oldalt), és
nyomja meg a CD gombot.
Ha a rádióról kíván felvételt
készíteni, álljon rá a megfelelő
állomásra (lásd a 8. oldalt).
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A kazettának az a fele,
amelyre felvételt készít,
Ön felé nézzen

Kijelző

3

Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak

Alapműveletek

A felvétel megkezdéséhez
nyomja meg a z gombot
(ekkor automatikusan a n gomb
is lenyomódik).

TAPE
X

z
xZ
Tippek
• A felvétel hangerősségét
nem befolyásolja sem a
hangerő, sem a
hangszín, hangkiemelés
(lásd a 21. oldalon).
• Ha, miután a 3. lépésben
megnyomta a z gombot,
az AM/KH/HH
rádióállomáson fütyülő
hang hallatszik, nyomja
meg a MODE gombot,
hogy idehangolja az ISS
(Interference Suppress
Switch)
interferenciaszűrő
kapcsolót, amely
elnyomja a legtöbb zajt.
• A legjobb eredmény
elérése érdekében
felvételkor
áramforrásként a
hálózatot használja.
• A felvétel törléséhez
tegye a következőket:
1 Tegye be azt a
kazettát, amely a
törlendő felvételt
tartalmazza.
2 Nyomja meg a TAPE
gombot.
3 Nyomja meg a z
gombot.

OPERATE
(POWER)
MODE

Ehhez a művelethez

Ezt nyomja meg

a felvétel leállítása

Nyomja meg a xZ gombot.

a felvétel szüneteltetése

Nyomja meg a X gombot.
A szünet után a felvétel
folyatatásához ismét nyomja
meg ezt a gombot.

a lejátszó ki/bekapcsolása

Nyomja meg az OPERATE
(vagy a POWER – lásd a 2.
oldalt) gombot.
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A CD-lejátszó

A kijelző használata
A készülékben lévő CD-lemezre vonatkozó
adatok leolvashatók a kijelzőről.
DISP/ENT/MEMORY

A CD adatainak megtekintése
MP3 fájlok esetén
A CD-n található összes mappa és
műsorszám darabszámának
megtekintése
Amikor a CD-t megállítja, ezek az
adatok leolvashatók a kijelzőről.

Az összes mappa
darabszáma

Zenei CD adatainak
megtekintése
A CD-n található műsorszámok
darabszámának és a CD teljes
játékidejének megtekintése
Amikor a CD-t megállítja, ezek az
adatok leolvashatók a kijelzőről.

Az összes
műsorszám
darabszáma

A teljes játékidő

A fennmaradó játékidő megtekintése
A CD lejátszása közben nyomja meg a
DISP/ENT/MEMORY gombot. Ekkor a
kijelző a következőképp változik:
t Az aktuális műsorszám sorszáma és
hossza percekben
r
Az aktuális műsorszám sorszáma és
a belőle még hátralévő rész hossza
r
A CD hátralévő lejátszási ideje
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Az összes
műsorszám
darabszáma

Fájladatok megtekintése
Egy MP3 fájl lejátszása közben nyomja
meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.
Ekkor a kijelző a következőképp
változik:
t Az aktuális műsorszám sorszáma és
hossza percekben
r
Az éppen játszott sáv száma és
„--:--” (hátralévő idő)
r
„--:--” (hátralévő idő)
r
ID3 szerinti dalcím (No title)
r
Előadó ID3 szerinti neve (No artist)
r
Album ID3 szerinti címe (No album)

Egy adott
műsorszám
megkeresése

OPERATE*
(POWER)

Tipp
Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámra
kíván ráállni, akkor először a >10 gombot,
majd pedig a megfelelő számgombot nyomja
meg.
Példa: a 123. sáv lejátszásához nyomja meg
a >10, majd az 1, 2 és 3 gombot.

A CD-lejátszó

A távirányító számgombjainak
segítségével a CD bármely
műsorszámát gyorsan megkeresheti.
Megkereshet egy adott pontot is a
műsorszámban a CD-lemez lejátszása
közben.

Megjegyzések
• A számgombok segítségével csak a kijelölt
mappában található műsorszámok
kereshetők meg.
• Ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM”
üzenet látható, egy adott műsorszám nem
kereshető meg. Ilyenkor keresés előtt a
MODE gomb megnyomásával tüntesse el a
kijelzést.

Számgombok

., >

* „OPERATE”: az Európai típus esetén
„POWER”: más típusok esetén
Mit keres?
egy adott
műsorszámot

Ezt nyomja meg
Nyomja meg a
távirányító műsorszámnak
megfelelő számgombját.
a műsor hallgatása Lejátszás közben nyomja
közben egy
le és addig tartsa lenyomva
adott pontot
az > (előre) vagy a .
(vissza) gombot, amíg a
keresett pontot meg nem
találja (a készüléken
használja a M és a m
gombot).
a kijelző figyelése Lejátszási szünetben
közben egy
nyomja le és addig tartsa
adott pontot
lenyomva az > (előre)
vagy a . (vissza)
gombot, amíg a keresett
pontot meg nem találja (a
készüléken használja a M
és a m gombot).
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Műsorszámok
ismételt lejátszása
(ismétléses lejátszás)
Műsorszámok ismételve normál, kevert
és programozott lejátszáskor is
lejátszhatók.
CD

REPEAT

u

MODE

.,>

FLDR +, –

1

Nyomja meg a CD gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a „CD”
üzenet.

2

A következőképpen járjon el.
Az alábbi
Tegye az alábbiakat
ismétléséhez
Egyetlen sáv/ 1 Annyiszor nyomja meg
MP3-fájl
a REPEAT gombot,
hogy a „REP1” kijelzés
jelenjen meg.
2 A . vagy >
gombbal jelölje ki az
ismételni kívánt sávot/
MP3-fájlt.
3 Nyomja meg a u
gombot.
A CD minden 1 Annyiszor nyomja meg
a REPEAT gombot,
sávja/
hogy a „REP” kijelzés
MP3-fájlja
jelenjen meg.
2 Nyomja meg a u
gombot.
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Tegye az alábbiakat
Az alábbi
ismétléséhez
Kijelölt mappa 1 Annyiszor nyomja meg
a MODE gombot,
(csak MP3
hogy a „FOLDER”
lemez)
kijelzés jelenjen meg,
majd annyiszor nyomja
meg a REPEAT
gombot, hogy a „REP”
kijelzés jelenjen meg.
2 A FLDR + és FLDR –
gomb segítségével
jelölje ki a kívánt
mappát.
3 Nyomja meg a u
gombot.
Sávok/MP3- 1 Kapcsolja be a Shuffle
Play (véletlenszerű
fájlok
lejátszás) funkciót
lejátszása
(lásd 17. oldal).
véletlenszerű
sorrendben
2 Addig nyomogassa a
REPEAT gombot, amíg
a kijelzőn meg nem
jelenik a „REP” üzenet.
3 Nyomja meg a u
gombot.
Kijelölt mappa 1 Indítsa el a Shuffle
fájljainak
Play (véletlenszerű
véletlenszerű
lejátszás) funkciót
lejátszása
(lásd 17. oldal).
(csak MP3
2 Addig nyomogassa a
lemez)
REPEAT gombot, amíg
a kijelzőn meg nem
jelenik a „REP” üzenet.
3 Nyomja meg a u
gombot.
Beprogramozott 1 Programozza be a
sávokat/MP3-fájlokat
sávok/
(lásd 18. oldal).
MP3-fájlok
2 Addig nyomogassa a
REPEAT gombot, amíg
a kijelzőn meg nem
jelenik a „REP” üzenet.
3 Nyomja meg a u
gombot.

Az ismétléses lejátszás kikapcsolása
Addig nyomogassa a REPEAT gombot,
amíg a kijelzőről el nem tűnik a „REP”
üzenet.
MP3 fájlok lejátszásakor
Ha a „REP” lehetőséget választja, a
lejátszó a CD-n lévő összes (legfeljebb
255) fájlt ismételten lejátssza.

Műsorszámok
lejátszása véletlenszerű
sorrendben (kevert lejátszás)

CD

MODE

u

MP3 fájlok lejátszásakor
A lejátszó a CD-n lévő összes
(legfeljebb 255) fájlt lejátssza
véletlenszerű sorrendben.
Tippek
• A véletlenszerű lejátszás során a . gomb
megnyomásával nem lehet az előző sávra/
MP3-fájlra ugrani.
• Kevert lejátszáskor nem működik a folytatás
funkció.

A CD-lejátszó

A sávokat/MP3-fájlokat véletlenszerű
sorrendben lehet lejátszani. MP3-lemez
lejátszásakor a kijelölt mappa fájljait is
véletlenszerű sorrendben lehet lejátszani
(mappa véletlenszerű lejátszása).

A kevert lejátszás kikapcsolása
Először állítsa le a lejátszást. Addig
nyomogassa a MODE gombot, amíg a
kijelzőről el nem tűnik a „SHUF” üzenet.

FLDR +, –

1

Nyomja meg a CD gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a „CD”
üzenet.

2

Addig nyomogassa a MODE
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „SHUF” üzenet.
A mappa véletlenszerű
lejátszásához (csak MP3 CD)
annyiszor nyomja meg a MODE
gombot, hogy a kijelzőn a
„FOLDER” és a „SHUF” kijelzés
jelenjen meg. Ezután a FLDR + vagy
- gombbal jelölje ki a mappát.

3

A kevert lejátszás elindításához
nyomja meg a u gombot.
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Saját műsor
összeállítása

Programozott
műsorszám

Zenei CD
(programozott
lejátszás)

(programozott lejátszás)
A CD-n lévő legfeljebb 15 műsorszám,
illetve fájl lejátszási sorrendje tetszés
szerint beállítható.
CD

u

Lejátszási
sorrend
Programozott
fájl

MP3 CD
(programozott
lejátszás)

., >

Lejátszási
sorrend

4

A programozott lejátszás
elindításához nyomja meg a u
gombot.

A programozott lejátszás
kikapcsolása
Először állítsa le a lejátszást. Addig
nyomogassa a MODE gombot, amíg a
kijelzőről el nem tűnik a „PGM” üzenet.
MODE

FLDR +, –

1

Nyomja meg a CD gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a „CD”
üzenet.

2

Addig nyomogassa a MODE
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „PGM” üzenet.

3
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DISP/ENT/
MEMORY

A sávok vagy fájlok tetszőleges
sorrendű programozásához a .
vagy > gombokkal jelölje ki a
sávot vagy fájlt, majd nyomja meg a
DISP/ENT/MEMORY gombot.
* programozott mappa lejátszási
mód esetén fájl helyett mappa
értendő

A műsorszámok sorrendjének
ellenőrzése lejátszás előtt
Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY
gombot.
Minden egyes gombnyomásra megjelenik
a programozott sorrendben következő
műsorszám vagy mappa sorszáma.
Az aktuális műsor módosítása
Ha a CD már áll, akkor egyszer, ha még
nem, akkor kétszer nyomja meg a x
gombot. Ezzel törli az aktuális műsort.
Ezután a programozási eljárást követve
készíthet új műsort.
Tippek
• Ha 16 vagy több sávot/MP3-fájlt próbál
beprogramozni, a kijelzőn a „FULL”
(megtelt) kijelzés jelenik meg.
• A programot többször le lehet játszani, mert
az a CD-fiók kinyitásáig vagy a készülék
kikapcsolásáig a memóriában marad.
• Az elkészített műsor fel is vehető kazettára.
Először készítse el a programot, majd
tegyen be egy üres kazettát, és a z gomb
megnyomásával indítsa el a felvételt.
• Programozott lejátszáskor nem működik a
folytatás funkció.

A rádió

Rádióállomások
programozása

RADIO BAND
AUTO PRESET

PRESET –, +

DISP/ENT/MEMORY

1

A RADIO BAND•AUTO PRESET
gomb segítségével válassza ki a
kívánt sávot.

2

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a
RADIO BAND•AUTO PRESET
gombot, amíg a kijelzőn villogni
nem kezd az „AUTO” üzenet.

3

Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY
gombot.
A készülék a rádióállomásokat
frekvenciájuk növekvő sorrendjének
megfelelően tárolja.

A rádió

A készülék memóriájában
rádióállomások tárolhatók. Tetszőleges
sorrendben 40 rádióállomás (20 FM/
URH, 10 MW/KH és 10 LW/HH)
programozható be az európai típus
esetén, és 30 rádióállomás (20 FM és 10
AM állomás) programozható be más
típusok esetén, ugyancsak tetszőleges
sorrendben.

Ha egy rádióállomás nem tárolódik
automatikusan
Ha egy állomás esetén gyenge a jel, a
rádióállomást kézzel kell
beprogramozni.
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET gomb
segítségével válassza ki a kívánt
sávot.
2 Hangoljon rá a kívánt állomásra.
3 A DISP/ENT/MEMORY gombot tartsa
lenyomva 2 másodpercig, amíg az
állomáshely száma villogni nem kezd
a kijelzőn.
4 A PRESET + és – gombok
segítségével jelölje ki annak az
állomáshelynek a számát, amelyhez a
rádióadót hozzá kívánja rendelni – a
kijelölt állomáshely száma villog a
kijelzőn.
5 Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY
gombot.
Az új adó a régi helyére kerül.
A távirányítón
1 Addig nyomogassa a BAND gombot,
amíg a kívánt sáv meg nem jelenik a
kijelzőn.
2 Hangoljon rá a kívánt állomásra.
3 Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 2
másodpercig azt a számgombot,
amelyhez a beállított rádióállomást
hozzá kívánja rendelni.
Ha 10-nél nagyobb számot kíván az
állomáshoz rendelni, akkor először a
>10 gombot nyomja meg, majd pedig
a megfelelő számgombokat.
A legutolsó számgombot kb. 2
másodpercig kell nyomva tartani.
(Példa: A 12 beállításához először
nyomja meg a >10 gombot, majd
pedig az 1 és a 2 gombot, s ez utóbbit
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig.)
Tipp
A beprogramozott rádióállomások akkor sem
törlődnek, ha kihúzza a hálózati tápkábelt
vagy ha kiveszi az elemeket a készülékből.
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Tárolt
rádióállomások
hallgatása
Ha már beprogramozta az állomásokat,
kedvenc rádióállomását a megfelelő
számgombok segítségével is
kiválaszthatja.
RADIO BAND
AUTO PRESET

PRESET –, +

1

A RADIO BAND•AUTO PRESET
gomb segítségével válassza ki a
kívánt sávot.

2

A PRESET + és – gomb
segítségével válassza ki a tárolt
állomást.

A távirányítón
1 Nyomja meg a BAND gombot.
2 A tárolt állomás kiválasztásához
nyomja meg a megfelelő
számgombokat.
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Ha 10-nél nagyobb számú állomást
kíván kiválasztani, akkor először a >10
gombot nyomja meg, majd pedig a
megfelelő számgombokat.
(Példa: A 12-höz rendelt rádióállomás
kiválasztásához először nyomja meg a
>10 gombot, majd pedig az 1 és a 2
számgombot.)

A hangzás

A hangszín,
hangkiemelés beállítása
A készülék hangjának hangszínét is
szabályozni lehet.
SOUND

MEGA
BASS

A hangzás

A hangzás kiválasztása
A kívánt hangzást a SOUND gomb
ismételt megnyomásával választhatja ki.
Ezt válassza... Hogy ilyen hangzást kapjon
erőteljes, tiszta hangzás, az
alacsony és magas
frekvenciájú hangokat erősíti
könnyed, tiszta hangzás, a
magas és a közepes
frekvenciájú hangokat erősíti
az ütőhangszereket kiemelő
hangzás, a mély frekvenciájú
hangokat erősíti
az énekhangot kiemelő
hangzás, a közepes
frekvenciájú hangokat erősíti
a teljes dinamikus
hangtartomány, például
komolyzene hallgatásához

A mély hangok kiemelése
Nyomja meg a MEGA BASS gombot;
ekkor a „MEGA BASS” üzenet
megjelenik a kijelzőn.
A normál hangzáshoz való
visszatéréshez újra nyomja meg a
gombot.
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Az időzítő

Elalvás zenére
Be lehet állítani, hogy a lejátszó adott
idő múlva (10, 20, 30, 60 perc vagy
AUTO) automatikusan kikapcsoljon, így
zenehallgatás közben aludhat el.

Ha 4 másodpercen át nem nyomja
meg a SLEEP gombot, akkor a
kijelzőn látható percérték bekerül a
készülék memóriájába.
Amikor a beállított idő eltelik, a
készülék automatikusan kikapcsol.
Az időzített kikapcsolás törlése
Nyomja meg az OPERATE (vagy
POWER) gombot a készülék
kikapcsolásához.
Megjegyzés
Ha ezzel a funkcióval kazettát játszik le:
Ha a kazetta egy oldala hosszabb a beállított
időnél, akkor a készülék nem kapcsol ki
addig, amíg a kazettában a szalag a végére
nem ér.

SLEEP

1

Indítsa el a kívánt zeneforrás
lejátszását.

2

Nyomja meg a SLEEP gombot;
ekkor a kijelzőn megjelenik a
„SLEEP” (elalvás) üzenet.

3

A SLEEP gomb többszöri
megnyomásával válassza ki, hogy a
készülék hány perc múlva
kapcsoljon ki automatikusan.
Az egyes gombnyomásokra a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható üzenet:
„AUTO*” t „60” t „30” t „20” t
„10” t „OFF”.

* Az „AUTO” beállítás esetén a CD vagy
kazetta lejátszása 90 perc múlva leáll
és a készülék legtöbb funkciója
automatikusan kikapcsolódik.
Rádióhallgatás esetén a rádió 90 perc
múlva kikapcsolódik.
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Üzembe helyezés

Az áramforrás kiválasztása
Áramforrásként a hálózat és az elem egyaránt használható.

3

1 AC IN
Elemtartó

1 A hálózati kábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
kábel egyik végét a készülék
hátulján található AC IN feliratú
csatlakozóba, a másikat pedig a fali
csatlakozóaljzatba.

3 A lejátszó használata elemről
Helyezzen be hat R20 (D méretű)
elemet (nem tartozék, külön
megvásárolható) az elemtartóba.
Ha a lejátszót elemről kívánja
üzemeltetni, húzza ki a hálózati
tápkábelt a készülékből.

Üzembe helyezés

a fali aljzatba

2 A távirányító előkészítése
Tegyen be két R03 (AAA méretű)
elemet (nem tartozék, külön
megvásárolható).

Elemcsere
Szokásos használat esetén az
elemeknek kb. hat hónapig ki kell
tartaniuk. Amikor a távirányító már nem
működteti a készüléket, cserélje ki az
összes elemet újra.

Elemcsere
Ha az OPR/BATT (működés/elemek)
kijelző fénye halványulni kezd, vagy ha a
lejátszó már nem működik, cserélje ki az
elemeket, Az összes elemet cserélje ki
újra.
Megjegyzések
• Elemcsere előtt vegye ki a CD-lemezt a
lejátszóból.
• Ha a készüléket elemmel működteti, azt
nem lehet bekapcsolni a távirányító
segítségével.

folytatás
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Az áramforrás kiválasztása
(folytatás)
Az AM/MW (KH) hangolási lépésköz
módosítása
Ha módosítani kívánja az AM/MW (KH)
hangolási lépésközt, a következőképp
járjon el:
1 Addig nyomogassa a RADIO
BAND•AUTO PRESET gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az „AM”
vagy az „MW” felirat.
2 Nyomja le és 2 másodpercig tartsa
lenyomva a DISP/ENT/MEMORY
gombot.
3 Nyomja le és 2 másodpercig tartsa
lenyomva a RADIO BAND•AUTO
PRESET gombot.
Ekkor villogni kezd az „9 K” „MW 9”
vagy az „10 K” „MW 10” üzenet.
4 A PRESET + vagy – gomb
megnyomásával válassza az „9 K”
„MW 9” értéket, ha 9 kHz-es
hangolási lépésközt kíván beállítani,
illetve válassza az „10 K” „MW 10”
értéket a 10 kHz-es hangolási
lépésközhöz.
5 Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY
gombot.
A hangolási lépésköz megváltoztatása
után a tárolt AM/MW (KH)
rádióállomásokat újra be kell
programozni.
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További adatok

Óvintézkedések
A biztonságról
• Mivel a CD-lejátszó készülékben
használt lézer sugárnyaláb károsítja a
szemet, nem szabad a készülék házát
kinyitni. A javítást kizárólag
szakemberrel végeztesse el.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy
folyadék került, húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból,
és mielőtt ismét bekapcsolná a
készüléket, szakemberrel vizsgáltassa
meg.
• Nem szabványos (pl. szív, négyzet,
csillag) alakú lemezek nem játszhatók
le a készülékkel. Ezek a lemezek
károsíthatják a készüléket. Ne
használjon ilyen lemezeket.
Az áramellátásról
• Hálózatról való működtetés előtt
ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség
megegyezik-e a helyi áramszolgáltató
által biztosított feszültséggel (lásd
„Műszaki adatok”), és csak a mellékelt
hálózati kábelt használja.
• Mindaddig, amíg a készülék
csatlakozója be van dugva a fali
dugaszoló aljzatba, a készülék nincs
leválasztva a váltóáramú hálózatról,
még akkor sem, ha magát a
készüléket kikapcsolja.
• Elemről történő működtetéshez hat
darab R20 (D méretű) elem
szükséges.
• Amikor nem használja az elemeket,
vegye ki őket a készülékből, hogy
ezzel elkerülje az elem szivárgása
vagy korróziója által esetleg okozott
károsodást.
• Az üzemi feszültséget, az
áramfelvételt és más fontos adatokat
feltüntető címke a készülék alján
található.
Az elhelyezésről
• A készüléket ne helyezze hőforrás
közelébe vagy olyan helyre, ahol azt
közvetlen napfény, túlzott mennyiségű
por vagy mechanikai hatás érheti.
• A készüléket ne helyezze ferde vagy
instabil felületre.

• Semmit ne állítson a készülékház
oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A
szellőzőnyílásokat szabadon kell
hagyni, mert a készülék csak így
működik megfelelően. A megfelelő
szellőzés egyúttal meghosszabbítja a
beépített alkatrészek élettartamát is.
• Ha a készüléket napon parkoló
autóban hagyja, feltétlenül
gondoskodjék arról, hogy azt olyan
helyre tegye az autóban, ahol nem éri
közvetlen napsugárzás.
• A hangszórók erős mágnest
tartalmaznak, ezért a mágneses tér
okozta esetleges károsodás
elkerülése érdekében ne tegyen
mágnescsíkkal ellátott bankkártyát
vagy rugós felhúzóval rendelkező órát
a készülék közelébe.
Az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hűvös helyről
közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy
magas páratartalmú helyiségben
tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CDlejátszó belsejében lévő lencsére pára
csapódik le. Ilyen esetben a készülék
nem működik megfelelően. Vigye el a
készüléket erről a helyről, és újbóli
bekapcsolásával várjon kb. egy órát,
hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologhasson.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használta, állítsa lejátszásra, és a
kazetta behelyezése előtt hagyja a
készüléket bemelegedni.
Kazettával kapcsolatos megjegyzések
• A véletlen letörlés megakadályozása
érdekében törje ki az A vagy B oldalon
az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét
felvételre szeretné használni,
ragasztószalaggal ragassza le a kitört
részt.
A oldal

A oldal írásvédő füle
B oldal írásvédő füle

• A hosszú, folyamatos felvételkészítés
vagy lejátszás kivételével a
90 percesnél hosszabb kazetta
használata nem javasolt.
folytatás
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Óvintézkedések (folytatás)
CD-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• A CD-lemezt lejátszás előtt tisztítókendővel tisztítsa meg. A lemezt a
középpontról kifelé haladva törölje le.

• A CD-lemez tisztításához ne
használjon oldószert, például benzint,
hígítót, kereskedelemben kapható
egyéb tisztítószert, vagy régi típusú
hanglemezekhez használatos,
sztatikus feltöltődés elleni permetet.
• A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzás vagy hőforrás,
hatásának, és ne hagyja napon
parkoló autóban, mert az autó
belsejében a hőmérséklet ilyenkor
jelentősen megemelkedik.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a
CD-lemezre, és ne karcolja meg
annak felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt tokjában
tárolja.
Ha a CD-lemez felületén karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat van,
akkor ez sávontartási hibához vezethet.
Szerzőijog-védelmet biztosító
kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemezszabványnak (Compact Disc - CD)
megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az
utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei
lemezeket hoztak forgalomba,
amelyeken kódolással védik a szerzői
jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan a
kompaktlemez-szabvány előírásainak,
és így ez a készülék nem tudja lejátszani
őket.
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Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája van,
kérjük forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.

Hibaelhárítás
Általános
A készülék nem kapcsolódik be.
• Megfelelően csatlakoztassa a hálózati
tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz.
• Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő
állásban tette-e be.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Ha a lejátszó elemről működik, a
távirányítóval nem lehet bekapcsolni.
A készülék nincs bekapcsolva, és felváltva
villog a „BATT” és az „ERROR” üzenet.
• Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő
állásban tette-e be.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
Nincs hang.
• Állítsa be a hangerőt.
• Húzza ki a fejhallgatót, ha a
hangszórókon át kíván zenét hallgatni.
Zaj hallható.
• Valaki a készülék közelében
mobiltelefont vagy más olyan készüléket
használ, amely rádióhullámokat bocsát
ki. t A mobiltelefont stb. vigye távolabb
a készüléktől.

A CD-lejátszó
„no DISC” (nincs lemez) felirat látszik a
kijelzőn, pedig a CD-lemez a helyén van.
• A CD-lemezt a címkés felével felfelé
helyezze be.
• Az írható/újraírható CD-lemez üres.
• A CD-R/CD-RW lemez nincs lezárva. A
CD-íróval zárja le az írható/újraírható
CD-t.
• Nem megfelelő a CD-R/CD-RW lemez
minősége, nem tökéletes a CD-író
eszköz, illetve a szoftver.

• Vegye ki a CD-lemezt, és tartsa nyitva a
CD-tattót kb. egy órán keresztül, hogy a
lecsapódott pára elpárologhasson.
• Győződjék meg arról, hogy a kijelzőn
látható a „CD” üzenet.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
A hang kihagy.
• Halkítsa le a készüléket.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt, vagy cserélje
ki, ha jelentősen károsodott.
• Helyezze a lejátszót rázkódásmentes
felületre.
• Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi
forgalomban kapható ventillátorral.
• A hang kihagyhat vagy zajossá válhat
gyenge minőségű írható vagy újraírható
CD-lemez lejátszásakor, vagy ha
probléma van a CD-író készülékkel,
illetve a használt szoftverrel.

Rádió
A hang halk vagy rossz minőségű.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Helyezze a készüléket a
televíziókészüléktől távolabbra.
• Ha a távirányítót AM vagy MW/LW (KH/
HH) rádióadás hallgatása közben
használja, zajt hallhat.
A tévé képe remeg vagy vibrál.
• Ha szobaantennával üzemelő
televíziókészülék mellett hallgat FM
(URH) adást, akkor a készüléket vigye a
tévétől távolabb.

A CD-lemezt nem lehet lejátszani.
• Győződjék meg arról, hogy be van
csukva a CD-tartó.
• A CD-lemezt a feliratozott oldalával
felfelé helyezze be.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt.
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Kazettás lejátszó
Hiába nyomja meg a szalagkezelő
gombokat, a szalag nem mozdul.
• Csukja be a kazettatartót megfelelően.
Nem működik a z gomb, illetve a kazettát
nem lehet lejátszani vagy nem lehet a
kazettára felvenni.
• Győződjék meg arról, hogy a kazetta
írásvédő füle a helyén van.
A kazettát nem lehet teljesen letörölni.
• Tisztítsa meg a törlőfejet (lásd a 29.
oldalon).
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Olyan TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE
IV (metál) kazettát kísérel meg lejátszani,
amelyre ezzel a készülékkel készített
felvételt. A felvételt TYPE I (normál)
kazettára készítse, majd játssza le.
Nem lehet felvenni a kazettára.
• Ellenőrizze, hogy a kazettát megfelelően
tette-e be.
• Győződjék meg arról, hogy a kazetta
írásvédő füle a helyén van.
Halk a hang/Rossz minőségű a hang.
• Tisztítsa meg a fejeket, a gumigörgőt és
a hajtótengelyt (lásd a 29. oldalon).
• Demagnetizálóval demagnetizálja a
fejeket (lásd a 29. oldalon).
Torz a hang.
• TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE IV
(metál) kazettát használ. Csak TYPE I
(normál) kazettát használjon.
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Távirányító
Nem működik a távirányító.
• Ha a távirányítóban gyengék az elemek,
cserélje ki az összeset újra.
• Figyeljen arra, hogy a távirányítót mindig
a lejátszó infravörös érzékelője felé
irányítsa.
• A távirányító és készülék közül távolítson
el minden akadályt.
• Ügyeljen arra, hogy az infravörös
érzékelőt ne érje erős fény, például
közvetlen napsugárzás vagy fénycső
fénye.
• Amikor távirányítót használ, menjen
közelebb a készülékhez.
Ha a hibajelenség még az után is fennáll,
hogy az összes fenti javítási lehetőséget
kipróbálta, húzza ki a hálózati tápkábelt és
vegye ki az elemeket. Amikor a kijelzőről már
minden felirat és szimbólum eltűnt, ismét
dugja be a tápkábelt és tegye be az
elemeket. Ha a hiba még ezek után is fennáll,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.

Karbantartás
A lencse tisztítása
Ha a lencse beszennyeződik, CD
lejátszása közben ugorhat a hang.
Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi
forgalomban kapható ventillátorral.
A fejek és a szalag útvonalának
tisztítása
Az optimális lejátszás és felvétel
érdekében a készülék minden 10.
használatban töltött órája után
tisztítófolyadékkal vagy alkohollal
benedvesített vattapálcikával tisztítsa
meg a fejeket, a gumigörgőt és a
hajtótengelyt. A lehető legjobb felvétel
elérése érdekében azonban javasoljuk,
hogy minden egyes felvétel előtt tisztítsa
meg a szalag teljes útvonalát.

A magnófejek demagnetizálása
20-30 használatban töltött óra alatt
elegendő mágnesesség halmozódik fel
a magnófejekben ahhoz, hogy
elnyomják a nagyfrekvenciájú hangokat
és sziszegést, susogást okozzanak.
Ilyenkor kereskedelmi forgalomban
kapható magnófej-demagnetizálóval
demagnetizálja a fejeket és a szalag
útvonalán található összes fém
alkatrészt.
A készülék házának tisztítása
A készülék házát, az előlapot és a
vezérlőgombokat kímélő tisztítószerrel
benedvesített puha ruhával tisztítsa
meg. Ne használjon semmilyen dörzsölő
szivacsot, súrolóport, oldószert, például
alkoholt, benzint.

Lencse

Nyomógörgő

Törlőfej

Hajtótengely
Felvevő/lejátszó fej

Tisztítás után csak akkor tegyen
kazettát a készülékbe, ha a tisztított
részek már teljesen kiszáradtak.
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Általános

Műszaki adatok
CD-lejátszó
Rendszer
CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: 44,6 µW alatt
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse
felszínétől 200 mm-re mérve az optikai
hangszedőn 7 mm-es apertúránál.)
Orsó fordulatszáma
200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm) (CLV)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20–20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás
Mérhető határérték alatt

Rádió
Frekvenciatartomány

FM (URH) felvétel

Európai típus

Sony R20P elem: kb. 13,5 óra

FM (URH)

87,5–108 MHz

Sony LR20 alkáli elem: kb. 20 óra

MW (KH)

531–1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530–1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)

Kazetta lejátszása

153–279 kHz

CD-lemez lejátszása

LW (HH)

Sony R20P elem: kb. 7,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 15 óra

Sony R20P elem: kb. 2,5 óra

Más típus
FM (URH)

87,5–108 MHz

AM

531–1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530–1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)

Antenna
FM (URH): Kihúzható antenna
AM/MW(KH)/LW(HH): Beépített ferritantenna

Kazettás egység
Felvevőrendszer
4 sávos, 2 csatornás, sztereó
Csévélés ideje
Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú
kazetta esetén
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál) kazetta esetén: 80–10 000 Hz
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Hangszóró
Teljes hangtartományra: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω,
kónuszos hangszóró (2 db)
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini aljzat)
16–68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Maximális kimeneti teljesítmény
5,2 W
Áramellátás
CD, rádió, magnetofon:
Koreai típus:
220 V, 60 Hz váltakozó áram
Szaúd-arábiai típus:
220–240 V, 50/60 Hz váltakozó áram
Más típus:
230 V, 50 Hz váltakozó áram
9 V egyenáram, 6 db R20 (D méretű) elem
Távirányító:
3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
14 W, váltakozó áram
Elemek élettartama
Készülék:

Sony LR20 alkáli elem: kb. 7 óra
Méretek
Kb. 420 × 155 × 260 mm (sz/m/h)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 3,7 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1db)
Távirányító (1db)
A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a készülék
műszaki adatait és kivitelét előzetes bejelentés nélkül
megváltoztathassa.

Külön megvásárolható tartozékok
Sony MDR típusú fejhallgató

Megjegyzések az
„MP3” fájlokkal
kapcsolatban
Mit takar az MP3 elnevezés?
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) a
hangfelvételek tömörítésének egyik
szabványos módszere és formátuma. A
fájlokat körülbelül eredeti méretük egy
tizedére tömöríti össze. Az emberi fül
által hallható hangtartományon kívül eső
hangokat tömöríti, a hallható hangokat
nem.

Milyen MP3 fájlok játszhatók
le ezen a készüléken?
Csak az alábbi felvételi
követelményeknek megfelelő MP3 fájlok
játszhatók le.
HASZNÁLHATÓ ADATHORDOZÓ
Írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD
HASZNÁLHATÓ LEMEZFORMÁTUM
Ez a készülék mind ISO 9660 Level 1 és
Level 2, mind Joliet extension
formátumú lemezeket le tud játszani. A
nem ilyen formátumban készített MP3
fájlok bizonyos esetekben nem
játszhatók le rendesen, illetve
előfordulhat, hogy a fájl- és
mappanevek nem jelennek meg
helyesen.
A használható lemezformátumok főbb
jellemzői:
• Maximális könyvtármélység: 8
• Fájl- és mappanevekben használható
karakterek:
A–Z, a–z, 0–9, _ (aláhúzás)
• Fájlnevek maximális hossza: 64
karakter, beleértve az idézőjeleket és
a 3 karakternyi kiterjesztést is
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy a fájlnévhez mindig
hozzátegye az „mp3” kiterjesztést.
• Ha nem MP3 fájlnak ad „mp3” kiterjesztést,
ezt a fájlt a lejátszó nem ismeri fel, és
„lejátszásakor” véletlenszerű hangot ad,
amely tönkreteheti a hangszórót.
• A fájlnév nem felel meg az ID3 azonosító
kiegészítőnek (ID3 tag).

A HASZNÁLHATÓ MAPPÁK/FÁJLOK
SZÁMA
• A mappák maximális száma: 255
• A fájlok maximális száma: 255
A TÖMÖRÍTŐ- ÉS ÍRÓSZOFTVEREK
BEÁLLÍTÁSA
• Javasoljuk, hogy amikor egy hangfájlt
MP3 fájllá alakít, a
tömörítőszoftverben az átviteli
sebesség (transfer bit rate) értékét
„44,1 kHz”-re, „128kbps”-re, ill.
„Constant Bit Rate”-re (állandó
sebesség) állítsa.
• Ha ki kívánja használni a maximális
kapacitást, a „halting of writing”
(amennyi csak ráfér) értéket állítsa be.
• Ha üres lemezre szeretne egyszerre
maximális mennyiségű anyagot írni, a
„Disk at Once” (egyszerre az egész
lemezt) értéket állítsa be.
MEGJEGYZÉSEK A LEMEZRE
MENTETT FÁJLOKKAL
KAPCSOLATBAN
Amikor beteszi a lemezt, a készülék
leolvassa a rajta lévő összes fájlt. Ha a
lemezen túl sok mappa vagy nem MP3
fájl van, sokáig tarthat, amíg elkezdődik
a lemez vagy a következő MP3 fájl
lejátszása.
Ha egy lemezt MP3 formátumú műsor
lejátszására szán, ne mentsen rá
feleslegesen mappát vagy nem MP3 fájlt.
Javasoljuk, hogy MP3 fájlokat
tartalmazó lemezre ne írjon felesleges
mappákat és nem MP3 fájlokat.

Megjegyzések az ID3
kiegészítővel kapcsolatban
Az ID3 kiegészítő (ID3 tag) olyan
formátum, amellyel MP3 fájlokba
beleírhatók bizonyos adatok (a dal címe,
az előadó neve, az album címe stb.).
Ez a lejátszó az 1.1-es verziójú ID3
kiegészítőket tudja kezelni. Ha egy fájl
rendelkezik az ID3 kiegészítő
információkkal, akkor megjeleníthető a
„song title” (zeneszám címe), az „artist
name” (előadó neve) és az „album
name” (album címe).
Megjegyzés
Ha nem 1.1-es ID3 formátumban szerepelnek
a lemezen az adatok, azokat a készülék nem
jeleníti meg.
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