Návod k obsluze
MP3/CD PLAYER MP-9985

Přehrávání
V tomto přehrávači můžete přehrávat AUDIO CD, CD-R , CD-RW nebo media CD-R, CDRW nahrané soubory MP3.
1.
2.
3.
4.
5.

Otevřete přehrávač tlačítkem „OPEN“
Vložte disk
Ujistěte se, že tlačítko „HOLD“ je v poloze off
Zavřete přehrávač
Stiskněte tlačítko „PLAY/PAUSE“ na ovladači, pro spuštění přehrávání
Blikání ESP značí, že přehrávač čte a ukládá data do paměti

Ovládání hlasitosti
Pro změnu hlasitosti stiskněte tlačítko „VOL+“ nebo „VOL-“

Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko „EQ/ESP/Search“ a držte stisknuté po dobu 2 sekund, potom mačkejte toto
tlačítko opakovaně, aby jste zvolili jeden z přednastavených zvukových efektů

Přerušení přehrávání
Stisknutím tlačítka „PLAY/PAUSE“, přerušíte přehrávání.Opětovným stisknutím, přehrávání
spustíte

Zastavení přehrávání
Stisknutím tlačítka „STOP“ zastavíte přehrávání

Posun mezi skladbami
Stisknutím šipek dopředu nebo dozadu přeskočíte na následující nebo předcházející skladbu.
Držením těchto tlačítek rychle posunujete přehrávanou skladbu vpřed nebo vzad

Zobrazení informací o skladbě
Stisknutím a podržením tlačítka „MODE/PGM“ po dobu dvou sekund při přehrávání, změníte
zobrazované informace o přehrávané skladbě (jméno souboru nebo ID3 Tag)

Prosvětlení displeje
Stisknutím tlačítka „LIGHT“ zapnete prosvícení displeje

Vypnutí přístroje
1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko „STOP“
2. Při přehrávání stiskněte tlačítko „STOP“ dvakrát
3. Přehrávač se vypne sám, pokud není v pohotovostním režimu po dobu jedné minuty
stisknuto žádné tlačítko
Funkce HOLD
Zapnutím funkce „HOLD“ zablokujete tlačítka proti nechtěnému stisknutí
Funkce opakování a náhodného výběru
Opětovným stisknutím tlačítka „MODE/PGM“ dojde k přepínání následujících módů :
NORMAL – běžné přehrávání
REPEAT ONE TRACK – právě přehrávaná skladba bude opakovaně přehrávána
REPEAT ALBUM – opakované přehrávání celého alba (pouze MP3)
REPEAT ALL TRACK – opakované přehrávání celého disku
INTRODUCTION – přehrávání prvních 10 sekund z každé skladby
RANDOM – všechny skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí

Funkce program
1.
2.
3.
4.

Stiskněte tlačítko „STOP“ pokud zrovna přehráváte skladby
Stiskněte tlačítko „MODE/PGM“ (začne blikat číslo alba)
Opětovně stiskněte šipky vpravo nebo vlevo, pro přepínání mezi alby
Stiskněte tlačítko „MODE/PGM“ pro potvrzení a zvolení alba (začne blikat číslo
skladby)
5. Opětovně stiskněte šipky vpravo nebo vlevo, pro přepínání mezi skladbami
6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro vložení dalších skladeb
7. Stiskněte tlačítko „PLAY/PAUSE“ pro spuštění přehrávání.Na displeji se rozsvítí
nápis „PROG“

Vyhledávání skladeb (jen MP3)
1. V pohotovostním režimu nebo režimu přehrávání stiskněte tlačítko „EQ/ESP/Search“,
rozbliká se symbol lupy a na displeji se zobrazí jméno skladby začínající písmenem
„A“.V případě,že zde není skladba začínající písmenem „A“, zobrazí se „NONE“
2. Opakovaně stiskněte šipky vpravo, pro vyhledání začínajícího písmene požadované
skladby
3. Stiskněte tlačítko „PLAY/PAUSE“ pro spuštění přehrávání

