Technosonic MP-307
Návod k obsluze
Funkce přehrávání
1.Vložte CD do přehrávače
2.Zapojte sluchátka do přehrávače
3.Stiskněte tlačítko „Play/Pause“, přehrávač načte CD disk a spustí přehrávání
(na displeji se zobrazují informace o skladbě, pokud jsou uloženy v ID 3 tagu)
4.Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavíte hlasitost
Základní ovládací prvky :
Pauza
– stiskněte tlačítko 4;
Obnovení přehrávání
- stiskněte tlačítko 4;
Další skladba
- stiskněte tlačítko :
Zpět na začátek skladby – stiskněte tlačítko 9
Předchozí skladba
- stiskněte tlačítko 9 2x
Zastavení přehrávání
- stiskněte tlačítko <
Při přehrávání MP3 formátů, se pro úsporu energie zastaví motor po naplnění čtecí paměti.
Přehrávač se sám vypne po 20 sekundách, pokud je v režimu zastaveného přehrávání.

Další funkce
Funkce HOLD
Zapnutím této funkce deaktivujete všechny tlačítka na přehrávači.
Funkce A-B
Prvním stisknutím tlačítka „A-B“ nastavíte bod A.Druhým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
bod B.Přehrávač bude následně opakovaně přehrávat obsah skladby mezi body A a B.
Pohyb v adresářích (MP3)
V režimu zastaveného přehrávání stiskněte tlačítka 9 nebo : aby jste se pohybovali vzad
nebo vpřed po skladbách.
Stisknutím tlačítka „ESP/DIR“ přepnete přehrávač na posun po adresářích.Opětovným
stisknutím tohoto tlačítka, aktivujete funkci posunu po skladbách.
Funkce ESP (ukládání do mezipaměti, ochrana proti otřesům)
Stisknutím tlačítka „ESP/DIR“ aktivujete funkci ESP.Opětovným stisknutím tuto funkci
deaktivujete.
Funkce EQUALIZER
Opakovaným stisknutím tlačítka „EQ“ přepínáte přednastavené hodnoty
ekvalizérů(Rock,Pop,Jazz,..)

Funkce opakování
Při přehrávání stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepínání následujících režimů :
Repeat One
- opakovaně přehrává skladbu
Repeat All
- opakovaně přehrává všechny skladby na disku
Repeat Direktory – opakovaně přehrává celý adresář
Introduction Scan – přehraje prvních 10 sekund z každé skladby na disku
Random
- skladby na disku přehrává v nahodilém pořadí
Random Repeat All – skladby na celém disku přehrává v nahodilém pořadí
Random Repeat Dir – Skladby v adresáři přehrává v nahodilém pořadí
Dobíjení baterií
1.Ujistěte se, že obě baterie jsou dobíjecí.
2.Kovovým plíškem přikryjte podle obrázku záporný pól baterie.
3.Zapojte Adaptér do zásuvky a do přehrávače.
4.Nastavte přepínač do polohy „RECHARGE“ (dobíjení).
5.V průběhu dobíjení svítí indikátor.Pokud indikátor zhasne, baterie jsou nabité.

