
Bakelit lemezlejátszó használata 
 
Audio kazetta lejátszás 
 
Helyezze a Function gombot TAPE állásba. 
A kijelzőn megjelenik a TAPE felirat. 
Helyezzen be a kazettanyílásba egy kazettát. 
A play gomb kiugrik a lejátszás elkezdődik. 
Ha a gombot lenyomja, bele tud tekerni a szalagba. 
Ha a gombot teljesen lenyomja a lejátszás megáll, a kazetta kiugrik. 
 
USB/SD kártya lejátszás 
 
Helyezze a Function gombot USB/SD állásba. 
A kijelzőn megjelenik az USB felirat. 
Helyezzen be egy pendriveot az USB nyílásba. 
A lejátszás automatikusan elindul. 
A Source gombbal ki tudja választani, hogy az USB-ről vagy az SD kártyáról szeretne lejátszani. 
A  gombbal előre tud lépni a zeneszámok között, hosszanti nyomásával bele tud tekerni a 
zeneszámba. 
A  gombbal hátra tud lépni a zeneszámok között, hosszanti nyomásával bele tud tekerni a 
zeneszámba. 
A  egyszeri megnyomásával elindítja a zeneszámot, lejátszás közbeni megnyomásával meg tudja 
állítani a zeneszámot, hosszanti megnyomásával  a stop funkciót kapcsolja, így megáll a lejátszás.  
 
Bakelitlemez lejátszás 
 
Helyezze a Function gombot PHONO állásba. 
Helyezzen be egy bakelitlemezt a lejátszóba. 
Helyezze a hangszedő kart a lemezre. 
A készülék hátulján található AUTO STOP gomb ON funkció használatánál a lemez automatikusan 
megáll lejátszás végén, az OFF funkció használatánál a lemez lejátszás után is forog tovább. 
 
AUX-IN lejátszás 
 
Csatlakoztasson 3,5 mm-es jack dugón keresztül lejátszó eszközt a készülékhez.  
 
Felvétel bakelitlemezről USB-re/SD kártyára 
 
Helyezze a Function gombot PHONO állásba. 
Helyezzen be egy pendriveot vagy egy SD kártyát a megfelelő nyílásba. 
Helyezzen be egy bakelitlemezt a lejátszóba. 
Helyezze a hangszedő kart a lemezre. 
Nyomja meg a REC   gombot, ha mindkét felvevőeszköz csatlakoztatva van, a ,  nyilakkal 
kitudja választani, hogy melyikre szeretne felvételt készíteni. 
Ha szeretné megállítani a felvételt, nyomja meg ismét a REC  gombot.  
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Felvétel audio kazettáról USB-re/SD kártyára 
 
Helyezze a Function gombot TAPE állásba. 
Helyezzen be egy pendriveot vagy egy SD kártyát a megfelelő nyílásba. 
Helyezzen be egy kazettát a kazettanyílásba. 
Nyomja meg a REC   gombot, ha mindkét felvevőeszköz csatlakoztatva van, a ,  nyilakkal 
kitudja választani, hogy melyikre szeretne felvételt készíteni. 
Ha szeretné megállítani a felvételt, nyomja meg ismét a REC  gombot.  
 
 
Felvétel AUX-IN bemenetről USB-re/SD kártyára 
 
Csatlakoztasson 3,5 mm-es jack dugón keresztül lejátszó eszközt a készülékhez.  
Helyezzen be egy pendriveot vagy egy SD kártyát a megfelelő nyílásba. 
Nyomja meg a REC   gombot, ha mindkét felvevőeszköz csatlakoztatva van, a ,  nyilakkal 
kitudja választani, hogy melyikre szeretne felvételt készíteni. 
Ha szeretné megállítani a felvételt, nyomja meg ismét a REC  gombot.  
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközről. 
 
Ismétlés/Bemutató/Véletlenszerű lejátszás funkció használata ( REP/INTRO/RAN gomb) 
 
 (1) szám ismétlése  (2) összes szám ismétlése  (3) mappa ismétlése   
 
(6) mód kikapcsolása (5) véletlenszerű lejátszás (4) bemutató lejátszás 10 mp 
  
 
Mappák közötti navigáció ( FOLDER UP) 
 
A készüléken található FOLDER UP gomb megnyomásával előre léphet mappái között. 
A távirányítón található  FOLDER         gombbal szintén ezt a funkciót tudja elérni. 
 
X-BASS funkció használata 
 
Az X-BASS gomb egyszeri megnyomásával kiemelheti a mély hangokat a zeneszámközben, 
másodszori megnyomásával visszaáll az alap lejátszási állapotba. 
 
Csatlakozások 
 
A készülék hátulján található egy stereo RCA kimenet, melynek segítségével a készülék hangját 
kivezérelheti más hangforrásra. 
 
A készülék elején található egy fejhallgató kimenet, melynek segítségével fülhallgatón keresztül is 
hallgathatja a lejátszani kívánt zeneszámokat. 
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Távvezérlő  
 
 
 

FIND : in MP3/WMA módban, nyomja meg a SE ARCH funkciógombot  a mappa vagy zeneszám 
név szerinti kereséséhez 

 
 

 INFO:  STOP módban, nyomja meg és válassza ki a bitsűrűséget (minőséget) 
 
 REC:  PHONO és TAPE módban, nyomja meg, hogy elindítsa a felvételt 
 
 REP/INTRO/RAN: USB/SD módban nyomja, meg hogy kiválassza a lejátszás módját: 
ismétlés, bemutató, véletlenszerű 
 
PLAY/PAUSE: USB/SD módban nyomja meg lejátszáshoz, majd  újra nyomja meg a 
megállításhoz 
 
SKIP/SEARCH:  gombbal előre tud lépni a zeneszámok között, hosszanti nyomásával 
bele tud tekerni a zeneszámba,  gombbal hátra tud lépni a zeneszámok között, 
hosszanti nyomásával bele tud tekerni a zeneszámba 
 
TS : Nyomja meg felvétel közben hogy elválassza egymástól a zeneszámokat 
és külön MP3 felvétel file-okat hozzon létre.   
 
SOURCE :  Az USB és az SD mód között választhat vele. 
 
STOP: : Nyomja meg, hogy USB és SD módban leállítsa a lejátszást 
 
FOLDER: USB/SD módban nyomja meg ha a mappák között szeretne lapozni 
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