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UVOD 
 
Poštovani korisniče: 

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Kako biste se u potpunosti 

upoznali sa njegovim mogućnostima molimo prije uporabe pažljivo pročitajte 

ovaj priručnik kako biste saznali pojedinosti o povezivanju uređaja i načinu 

uporabe. Također ćete otkriti kako su pri dizajniranju uređaja korištena 

najnovija istraživanja i razvojni procesi kako bi se ispunili Vaši zahtjevi za 

dizajnom, kvalitetom izrade i jednostavnošću korištenja. Molimo sačuvajte 

ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće savjete.  

Otvaranje ambalaže:  
Molimo pažljivo otvorite ambalažu, iz nje izvadite uređaj i dodatke te ih 

odložite sa strane:  
 
 
 
 
 
 
 

UPUTE ZA UPORABU  ----------------- x1  
IC DALJINSKI UPRAVLJAČ  --------- x1  

 
 
NAPOMENA:  
U SLUČAJU OTVARANJA ILI PONIŠTENJA SIGURNOSNIH 
MEHANIZAMA POSTOJI OPASNOST OD IZLAGANJA 
LASERSKOM ZRAČENJU KOJE JE ŠTETNO PO LJUDSKI 
VID,  IZBJEGAVAJTE IZRAVNO IZLAGANJE LASERSKOJ 
ZRACI TE KORISTITE UREĐAJ U SKLADU SA UPUTAMA. 
NE OTVARAJTE UREĐAJ TE GA NE POKUŠAVAJTE SAMI 
POPRAVLJATI.  

 

 

UPOZORENJE:  
U UREĐAJU SE NALAZI DOVOLJNO VISOK NAPON DA 
PREDSTAVLJA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. 
MOLIMO DRŽITE UREĐAJ PODALJE KIŠE I VLAGE. 
PRIJE UPORABE MOLIMO PROVJERITE ODGOVARA LI 
NAPON STRUJNE MREŽE RADNOM NAPONU UREĐAJA, 
NAVEDENOM U OVOM PRIRUČNIKU.  



 
 

NAPOMENE: 
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu te ih spremite na 

sigurno mjesto za buduće savjete. Molimo strogo se prodržavajte svih 
upozorenja i napomena te sljedećih pravila:  

MJESTO UPORABE  
1. Ne koristite uređaj u blizini mjesta sa vodom, poput kade, sudopera, 

kuhinje, bazena i vlažnih područja  
2. Ne koristite uređaj na izrazito vrućim mjestima, primjerice u blizini 

štednjaka, grijalica i drugih grijaćih uređaja.  
3.  Prije uporabe postavite uređaj na ravnu površinu.  
4.  Nastojte postaviti uređaj na prozračno mjesto, te ostavite određeni razmak 

oko uređaja, primjerice 10 cm sa gornje i stražnje strane te 5 cm s lijeve i 
desne strane.  

*Ne postavljajte uređaj na krevet, tepih, itd. jer će dotične površine onemogućiti 
ventilaciju uređaja.  

*Ne postavljajte uređaja na police i ormare jer  će to također utjecati na 
ventilaciju uređaja.  

5. Ne dopuštajte da u uređaj ulaze predmeti i tekućine.  
6.  Rošenje: leća lasera će se orositi pod sljedećim uvjetima: 

*prilikom prijenosa uređaja sa hladnog na toplo mjesto  
*prilikom uključenja uređaja za grijanje  
*prilikom uporabe uređaja u prostoriji sa izrazito visokom vlažnosti  

Ukoliko je leća lasera orošena laser neće ispravno raditi – u tom 
slučaju ostavite ga nekoliko sati nakon čega ga možete ponovno 
koristiti.  

IZVORI NAPAJANJA  

1. Uređaj uključuje isključivo u strujne utičnice karakteristika navedenih u 
uputama za uporabu i na pločici sa tehničkim podacima.  

2.  Strujni kabel:  
***Zaštitite strujni kabel od gašenja i gnječenja, naročito kod utikača, utičnica, 

te na mjestu na kojem izlaze iz uređaja.  
***Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može rezultirati strujnim udarom.  
***Ne preopterećujte strujne utičnice ili produžne kabele jer to može rezultirati 

požarom ili strujnim udarom.  
3.  Isključite uređaj tijekom grmljavinskih nevremena ili ukoliko ne namjeravate 

koristiti uređaj dulje vrijeme, te također ne zaboravite ukloniti iz uređaja 
baterija ako ga ne namjeravate koristiti određeno vrijeme.  



 
 
 

SPECIFIKACIJE 
 
 
NAPAJANJE: AC  110V � 220V �  230V �  240V �  /50Hz �  60Hz � 

        DC  12V(um-2x 6) (baterije nisu priložene) 
IZLAZNA SNAGA ZVUČNIKA: 1.5W+1.5W 
BRZINA TRAKE: 4.76CM/S 3% 
WOW PODRHTAVANJE: 0.5% 
FREKVENCIJSKI ODZIV  (CD): 31.5Hz-16KHz 3db 
FREKVENCIJSKI ODZIV (RADIO): 250Hz-6.3KHz 
Z/Š OMJER CD-a: 50dB 
FREKVENCIJA UZORKOVANJA CD-A: 44.1kHz 
METODA ISPRAVLJANJA GREŠAKA:    CIRC 
FREKVENCIJSKI RASPON: FM: 76-108MHz  �  88-108MHz � 

       AM: 530-1710KHz � 525-1605KHz � 
       DOMET DALJ. UPRAVLJAČA: 8m 

KUT DALJ. UPRAVLJAČA: 30° 
IMPEDANCIJA ZVUČNIKA:   4 +4ohm 
VELIČINA TFT ZASLONA:    8“   
DIMENZIJE UREĐAJA: 264x230x138mm 
TEŽINA: otprilike 2.0 kg 

 

Povezivanje uređaja 
Napajanje 
1. Baterije: Gurnite vrata baterijskog odjeljka u smjeru strelice, uklonite ih (24), te u 

baterijski odjeljak umetnite 6 baterija (UM-2) u skladu sa uputama tiskanim 
unutar baterijskog odjeljka. Zatim zatvorite vrata baterijskog odjeljka. Također, 
za napajanje uređaja možete koristiti eksterno napajanje.  

2. Strujna utičnica: uključite jedan kraj strujnog kabela u priključak za napajanje 
(22), a drugi kraj uključite u strujnu utičnicu.  

Spajanje slušalica 
Za slušanje glazbe putem slušalica uključite utikač slušalica u priključak za 
slušalice (9).  
Pomoćni ulaz 
Uređaj može pojačavati eksterne audio signale (iz mobitela, CD playera, radija, itd.) 
ukoliko uključite linijski izlaz eksternog audio uređaja u priključak Aux-in te 
postavite prekidač (20) na položaj Aux/Radio.  
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UPRAVLJAČKE TIPKE UREĐAJA                                                              
 

1. FM ANTENA 
2. DRŠKA 
3. GLASNOĆA 
4. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE 
5. TRAŽENJE POSTAJA 
6. OTVARANJE/ZATVARANJE CD 

ODJELJKA 
7. PREKIDAČ CD/MP3/USB/CARD   
8. TIPKA PONAVLJANJA 
9. PRETHODNA PJESMA/UBRZANO 

UNAZAD 
10. SLJEDEĆA PJESMA/UBRZANO 

UNAPRIJED 
11. TIPKA STOP 
12. REPRODUKCIJA/PAUZA 
13. LCD ZASLON 
14. PRIJAMNIK IC SIGNALA 
15. LIJEVI ZVUČNIK 
16. INDIKATOR RADA 
17. USB PRIKLJUČAK 
18. UTOR ZA SD/MMC KARTICE 
19. DESNI ZVUČNIK 
20. ODABIR FREKV. POJASA 
21. VRATA BATERIJSKOG ODJELJKA 
22. PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE 
23. ODABIR FUNKCIJE 
24. AUX IN PRIKLJUČAK 

 



 
 
 
Uporaba CD/MP3 diska 

1.Postavite funkcijski prekidač (23) na položaj CD/MP3  
2.Pritinste tipku za otvaranje vrata CD odjeljka, izvadite zaštitni papir, postavite 
unutra CD te zatvorite vrata CD odjeljka. Nakon nekoliko sekundi uređaj će 
automatski očitati disk i na LCD zaslonu prikazati format diska, primjerice CD ili 
MP3.  
3.Tipkom glasnoće (3) podesite glasnoću na željenu razinu.  
4.Jednom pritisnite tipku za reprodukciju/pauzu (12) te će uređaj privremeno 
prekinuti reprodukciju diska. Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite ovu 
tipku.  
5.Za prekid reprodukcije pritisnite tipku stop (11).  
6.Tijekom reprodukcije možete pritisnuti tipku prethodna pjesma (9)za prijelaz na 
prethodnu pjesmu ili pritisnuti tipku sljedeća pjesma (10) za prijelaz na sljedeću 
pjesmu. Ukoliko tipke ubrzano unaprijed (19) ili ubrzano unazad (9) držite 
pritisnutima uređaj će reproducirati glazbu ubrzano unaprijed ili unazad.  
7.Tijekom reprodukcije diska jednom pritisnite tipku ponavljanja te će uređaj 
opetovano ponavljati pjesmu koja se trenutno reproducira te će LCD zaslon 
prikazivati nešto slično slici (1). Drugim pritiskom uređaj će opetovano 
reproducirati sve pjesme te će LCD zaslon prikazivati nešto slično slici (2). 
Trećim pritiskom tipke aktivirati će se nasumična reprodukcija glazbe te će LCD 
zaslon prikazivati nešto slično slici (3). Pritiskom tipke četvrti put funkcija 
ponavljanje će se poništiti te će se nastaviti normalna reprodukcija. Kada uređaj 
reproducira MP3 datoteke drugim pritiskom tipke će se ponavljati trenutna 
datoteka, uz prikaz na LCD zaslonu nalik slici (4), trećim pritiskom tipke će se 
ponavljati čitav disk, četvrtim pritiskom će se aktivirati nasumična reprodukcija 
a petim pritiskom će se nastaviti normalna reprodukcija. (Napomena: prvim 
pritiskom tipke ponavljanja na LCD zaslonu će biti prikazan trenutni status 
ponavljanja.  
  

 USB i čitač kartica 
1.Postavite funkcijski prekidač (23) na položaj CD/MP3  
2.Uključite USB disk ili čitač SD/MMC kartica u USB priključak (17) ili utor 
za kartice (18). Pritisnite funkcijski prekidač MP3/USB/Card (7) za pristup 
reprodukciji sadržaja sa USB diska ili memorijske kartice. Nakon nekoliko 
minuta uređaj će provjeriti uređaje za pohranu podataka te će e na zaslonu 
prikazati USB ili CARD.  
3.U ovom načinu rada funkcije svih tipku na daljinskom upravljaču i 
uređaju su istovjetne funkcijama tipki za reprodukciju CD diska  



 
   
4.Za prekid reprodukcije samo pritisnite tipku STOP na daljinskom upravljaču ili 
uređaju nakon čega možete isključiti uređaj za pohranu podataka.  
Napomena: Dok je uređaj uključen pritiskom tipke MP3/USB/Card (7) možete birati 
razne funkcije opisane u nastavku: reprodukcija CD/MP3 diska, reprodukcija USB 
diska, reprodukcija SD/MMC kartice.  
1. Funkcije MP3/USB/CARD rade samo kada su vrata CD odjeljka zatvorena.  
2. Nikada ne isključujte USB disk ili memorijsku karticu tijekom reprodukcije 
jer u suprotnom može doći do brisanja memorije dotičnog uređaja .  
Uporaba radija  
1.Postavite funkcijski prekidač (23) na položaj Radio 
2.Postavite prekidač za odabir frekv. pojasa (20) na pojas koji želite slušati;  
LCD zaslon će prikazati frekvenciju koju slušate.  
3.Tipkom glasnoće (3) podesite glasnoću na željenu razinu.  
4.Tipkom za traženje postaja (5) odaberite željenu radijsku postaju. Napomena: prilikom 
slušanja AM frekv. pojasa molimo okrećite uređaj a tijekom slušanja FM frekv. pojasa za 
postizanje optimalnog prijema molimo izvucite antenu.  
5.Prilikom slušanja FM frekv. pojasa LCD zaslon će prikazivati slova ST' 
ukoliko postaja emitira u stereo formatu.  
Uporaba daljinskog upravljača  
1.Programiranje  
Kada je reprodukcija zaustavljena pritisnite tipku program te će znakovi na LCD 
zaslonu bljeskati, što znači da je uređaj u stanju programiranja. Pogledajte sliku (5). 
Za odabir pjesama koje želite programirati pritisnite tipku sljedeća ili prethodna 
pjesma ili numeričke tipke na daljinskom upravljaču te zatim pritisnite tipku 
program, nakon čega će pjesma biti pohranjena. Na ovaj način možete pohraniti više 
od 20 pjesama u CD formatu ili 99 pjesama u MP3 formatu. Po završetku 
programiranja pritisnite tipku reprodukcija te će uređaj započeti sa reprodukcijom 
pjesama u programiranom slijedu. LCD zaslon će prikazivati nešto slično slici (6). 
Tijekom programiranja jednom pritisnite stop za prekid programiranja te dva puta 
pritisnite stop brisanje pohranjenih pjesama i prekid programiranja. Tijekom 
programirane reprodukcije dva puta pritisnite tipku stop za prijelaz na normalnu 
reprodukciju. Program će se poništiti ukoliko odaberete drugu funkciju uređaja .  
2.Funkcija uvoda: pritisnite tipu uvod te pritisnite tipku reprodukcija nakon čega će uređaj 
reproducirati prvih 10 sekundi svake pjesme na disku.  
3.Izbornik +, Izbornik -  

  

Tijekom reprodukcije MP3 diskova pritisnite tipku Menu + za reprodukciju sljedeće 
pjesme u istoj mapi, ili pritisnite tipku Menu - za reprodukciju prethodne pjesme u 
istoj mapi.  
4.Numeričke tipke, 10+, 10- 
1.Tijekom reprodukcije pritiskom numeričke tipke možete izravno odabrati željenu pjesmu.  
2.Ukoliko je broj željene pjesme iznad 10 pritisnite tipku 10+ te zatim pritisnite tipku 0-9.  
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3.Ukoliko pritisnete tipku 10+ dva ili više puta za vraćanje na manji broj 
možete pritisnuti tipku 10-.  
4.Tijekom reprodukcije MP3 datoteka tipke 10+ i 10- se koriste za odabir 
datoteka u istoj mapi.  
5.Uporaba tipke MODE je istovjetna uporabi tipke ponavljanja na uređaju.  
6.Funkcijska tipka: kada je uređaj uključen putem funkcijske tipke možete birati 
razne funkcije uređaja slijedom: reprodukcija CD/MP3 diska, reprodukcija USB 
uređaja, reprodukcija SD kartice.  

                                                                                
                                                                              Održavanje 

1. Ukoliko je tijelo uređaja jako prljavo molimo navlažite krpu čistom ili sapunastom 
vodom te zatim njome prebrišite uređaj. Ukoliko namjeravate koristiti kemijsko sredstvo 
za čišćenje molimo prvo pročitajte upute. Za čišćenje nikada nemojte koristiti alkohol. 

2. Nakon dugotrajne uporabe leće lasera se mogu zaprljati te uzrokovati smetnje pri 
reprodukciji. Molimo četkicom za čišćenje leća obrišite prašinu te je ispušite ili namočite 
vrh štapića za uši alkoholom, prebrišite leće te ih posušite suhim štapićem za uši. 

3. Kako biste spriječili smetnje tijekom reprodukcije prilikom primanja diska rukom 
molimo ne dodirujte površinu sa podacima (srebrna površina). 

4. Ukoliko je površina diska jako prljava molimo prebrišite je mokrom krpom te je zatim 
posušite. Napomena: čistiti treba kružnim pokretima od sredine prema rubu, no tijekom 
čišćenja nemojte rotirati disk. 

5. Ne pišite po srebrnoj strani diska niti na nju ne lijepite naljepnice. 

                                   Otklanjanje problema 
 

SIMPTOM UZROK RJEŠENJE 

Uređaj ne radi **Uređaj nije uključen u strujnu 
utičnicu. 
**Glavni prekidač je isključen. 

**Uključite uređaj u strujnu 
utičnicu. 
**Uključite glavni prekidač. 

 

 

 

 

 

Kada se umetne u uređaj disk 
se ne reproducira ili se na 
zaslonu prikazuje poruka „No 
disc“.

 

**Disk nije ispravno umetnut. 
**Disk je prljav ili oštećen ili je 
došlo do kondenzacije.

 

**Leće su prljave.

 

**Disk nije umetnut u  uređaj. 

**Provjerite je li disk umetnut 
sa etiketom prema gore.

 

**Ostavite uređaj na par sati 
dok vlaga ne ishlapi.

 

**Očistite leće.

 

**Umetnite disk.

 

Nema zvuka ili se čuje buka **Utikači su prljavi ili su 
neispravno spojeni.
**Isključili ste zvuk na 
uređaju

**Čvrsto spojite utikače te ih 
redovito čistite mekom 
krpom.
**Uključite zvuk na uređaju. 
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Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme 

Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i 
elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i 
glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno 
mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog 
proizvoda pomoći ćete spriječiti moguće negativne poslijedice na okoliš i ljudsko 
zdravlje, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim odlaganjem istrošenog 

proizvoda. Recikliranjem materijala pomoći ćemo sačuvati zdravi životni okoliš i prirodne resurse. 

Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratite se M SAN Grupi ili prodavaonici u kojoj 
ste kupili ovaj proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com  i  
info@elektrootpad.com  te pozivom na broj 062 606 062 .  

 

 

 

 

Odlaganje baterije u otpad 

Provjerite lokalne propise u vezi s odlaganjem baterija ili nazovite lokalnu službu za 
korisnike za upute o odlaganju stare baterije. 

Ova baterija ne smije se bacati zajedno s kućnim otpadom. Ako je moguće, koristite 
posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim 
mjestima gdje možete kupiti baterije. 

http://www.elektrootpad.com/�
mailto:info@elektrootpad.com�
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UVOD 
 
Poštovani korisniče: 

Zahvaljujemo vam na kupovini našeg proizvoda. Kako biste se u 

potpunosti upoznali sa njegovim mogućnostima i saznali pojedinosti o 

povezivanju uređaja i načinu upotrebe molimo vas da pažljivo pročitate ovaj 

priručnik. Otkrićete da su pri dizajniranju uređaja korištena najnovija 

istraživanja i razvojni procesi kako bi se ispunili vaši zahtevi za dizajnom, 

kvalitetom izrade i jednostavnošću korištenja. Sačuvajte ovaj priručnik na 

sigurnom mestu za buduće savete.  

Otvaranje ambalaže:  
Molimo vas da pažljivo otvorite ambalažu i izvadite uređaj i dodatke:  

 
 
 
 
 
 
 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU .............. x1  
IC DALJINSKI UPRAVLJAČ .............. x1  
 
 

 
NAPOMENA:  
U SLUČAJU  OTVARANJA ILI  PONIŠTENJA 
SIGURNOSNIH MEHANIZAMA  POSTOJI  OPASNOST OD 
IZLAGANJA  LASERSKOM  ZRAČENJU  KOJE JE ŠTETNO 
PO  LJUDSKI VID.  IZBEGAVAJTE  NEPOSREDNO  
IZLAGANJE LASERSKIM  ZRACIMA  I  KORISTITE 
UREĐAJ U SKLADU SA UPUTSTVIMA.  NE OTVARAJTE 
UREĐAJ  I  NE POKUŠAVAJTE SAMI  DA GA 
POPRAVLJATE.  

 

 

UPOZORENJE:  
DOK JE UKLJUČEN, UREĐAJ MOŽE DA BUDE  POD 
VISOKIM  NAPONOM  KOJI  PREDSTAVLJA OPASNOST 
OD STRUJNOG UDARA. DRŽITE UREĐAJ U SUVOM.. PRE 
UPOTREBE   PROVERITE DA LI  NAPON STRUJNE 
MREŽE  ODGOVARA  RADNOM  NAPONU  UREĐAJA, 
NAVEDENOM U OVOM PRIRUČNIKU.  



 
 

NAPOMENE: 
Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte uputstvoza upotrebu te ih spremite 

na sigurno mesto za buduće savjete. Molimo strogo se prodržavajte svih 
upozorenja i napomena te sljedećih pravila:  

MESTO UPOTREBE  
1. Ne koristite uređaj u blizini mesta sa vodom poput kade, sudopere, 

kuhinje, bazena i sličnih vlažnih područja  
2. Ne koristite uređaj na izrazito vrućim mestima, na primer u blizini šporeta, 

grejalica i drugih grejnih uređaja.  
3.  Pre upotrebe postavite uređaj na ravnu površinu.  
4.  Nastojte da postavite uređaj na prozračno mesto tako da ostavite određeni 

razmak oko uređaja, na primer 10 cm sa gornje i stražnje strane a 5 cm s 
leve i desne strane.  

*Ne postavljajte uređaj na krevet, tepih i slično jer će dotične površine da 
onemoguće ventilaciju uređaja.  

*Ne postavljajte uređaje na police i ormare jer  će to također uticati na 
ventilaciju uređaja.  

5. Ne dopuštajte da u uređaj ulaze predmeti i tečnosti.  
6.  Rošenje: sočivo lasera će da se orosi u sledećim slučajevima: 

*prilikom prenosa uređaja sa hladnog na toplo mesto  
*prilikom uključenja uređaja za grejanje u hladnoj prostoriji 
*prilikom upotrebe uređaja u prostoriji sa izrazito visokom vlažnošću 

Ukoliko je sočivo lasera orošeno laser neće ispravno da radi – u 
tom slučaju ostavite ga nekoliko sati posle čega možete ponovno 
da ga koristite.  

IZVORI NAPAJANJA  

1. Uređaj uključujte isključivo u strujne utičnice karakteristika navedenih u 
uputstvima za upotrebu i na pločici sa tehničkim podacima.  

2.  Strujni kabl:  
***Zaštitite strujni kabl od gaženja i gnječenja, naročito kod utikača, utičnica i 

na mestu na kojem izlaze iz uređaja.  
***Ne dodirujte utikač mokrim rukama jer to može da rezultira strujnim udarom.  
***Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne kablove jer to može da rezultira 

požarom ili strujnim udarom.  
3.  Isključite uređaj tokom grmljavinskog nevremena ili ukoliko ne nameravate 

da ga koristite duže vreme. Ne zaboravite da uklonite baterije iz uređaja ako 
ne nameravate da ga koristite određeno vreme.  



 
 
 

SPECIFIKACIJE 
 
 
NAPAJANJE: AC  110V � 220V �  230V �  240V �  /50Hz �  60Hz � 

        DC  12V(um-2x 6) (baterije nisu priložene) 
IZLAZNA SNAGA ZVUČNIKA: 1.5W+1.5W 
BRZINA TRAKE: 4.76CM/S 3% 
WOW PODRHTAVANJE: 0.5% 
FREKVENCIJSKI OPSEG  (CD): 31.5Hz-16kHz 3db 
FREKVENCIJSKI OPSEG (RADIO): 250Hz-6.3kHz 
ODNOS SIGNAL/ŠUM CD-a: 50dB 
FREKVENCIJA UZORKOVANJA CD-A: 44.1kHz 
METODA ISPRAVLJANJA GREŠAKA:    CIRC 
FREKVENCIJSKI OPSEG: FM: 76-108MHz  �  88-108MHz � 

       AM: 530-1710KHz � 525-1605KHz � 
       DOMET DALJ. UPRAVLJAČA: 8m 

UGAO DALJ. UPRAVLJAČA: 30° 
IMPEDANCA ZVUČNIKA:   4 Ohm-a 
VELIČINA TFT DISPLEJA:    8“   
DIMENZIJE UREĐAJA: 264x230x138mm 
TEŽINA: približno 2.0 kg 

Povezivanje uređaja 
Napajanje 
1. Baterije: Gurnite vratanca baterijskog odeljka u smeru strelice, uklonite ih (24), 

te u baterijski odeljak stavite 6 baterija u skladu sa uputstvima štampanim unutar 
baterijskog odeljka. Zatim zatvorite vratanca.  

   Za napajanje uređaja možete da koristite i eksterno napajanje.  
2. Strujna utičnica: uključite jedan kraj strujnog kabla u priključak za napajanje 

(22), a drugi kraj uključite u strujnu utičnicu.  

Spajanje slušalica 
Za slušanje muzike putem slušalica uključite utikač slušalica u priključak za 
slušalice (9).  

Pomoćni ulaz 
Uređaj može da pojačava eksterne audio signale (iz mobilnog telefona, CD playera, 
radija, itd.) ukoliko uključite linijski izlaz (line out) eksternog audio uređaja u 
priključak Aux-in te postavite prekidač (20) na položaj Aux/Radio.  
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UPRAVLJAČKE FUNKCIJE UREĐAJA                                                              
 

1. FM ANTENA 
2. DRŠKA 
3. GLASNOĆA 
4. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE 
5. TRAŽENJE STANICA 
6. OTVARANJE/ZATVARANJE CD-a  
7. PRKLOPNIK CD/MP3/USB/CARD   
8. FUNKCIJA PONAVLJANJA 
9. PRETHODNA PESMA/UBRZANO 

UNAZAD 
10. SLEDEĆA PESMA/UBRZANO 

UNAPRED 
11. STOP 
12. REPRODUKCIJA/PAUZA 
13. LCD DISPLEJ 
14. PRIJEMNIK IC SIGNALA 
15. LEVI ZVUČNIK 
16. INDIKATOR RADA 
17. USB PRIKLJUČAK 
18. PRIKLJUČAK ZA SD/MMC KARTICE 
19. DESNI ZVUČNIK 
20. IZBOR FREKV. POJASA 
21. VRATANCA BATERIJSKOG 

ODELJKA 
22. PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE 
23. IZBOR FUNKCIJE 
24. AUX IN PRIKLJUČAK 

 



 
 

Upotreba /MP3 diska 
1. Postavite funkcijski prekidač (23) na položaj CD/MP3  
2. Pritisnite taster za otvaranje vrata CD odeljka, izvadite zaštitni papir, postavite 
unutra CD i zatvorite vrata CD odeljka. Posle nekoliko sekundi uređaj će 
automatski da učita disk i na LCD displeju da prikaže format diska, na primer CD 
ili MP3.  
3. Podesite glasnoću (3) na željeni nivo.  
4. Jednom pritisnite taster za reprodukciju/pauzu (12) te će uređaj privremeno 
prekinuti reprodukciju diska. Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite ovaj 
taster.  
5. Za prekid reprodukcije pritisnite STOP (11).  
6. Tokom reprodukcije možete da koristite funkciju 9 - prethodna pesma, za 
prelaz na prethodnu pesmu ili funkciju 10  - prelaz na sledeću pesmu. Ukoliko 
ove tastere (9 i 19) držite pritisnutim uređaj će da reprodukuje muziku ubrzano 
unapred ili unazad.  
7. Ako tokom reprodukcije diska jednom pritisnite taster  za ponavljanje, uređaj će 
da ponavlja pesmu koja se trenutno reprodukuje dok će LCD displej da prikazuje 
nešto slično slici 1.  Drugim pritiskom uređaj će da reprodukuje iznova  sve pesme 
dok će LCD displej da prikazuje nešto slično slici 2. Trećim pritiskom aktiviraće 
se nasumična reprodukcija muzike te će LCD displej da prikazuje nešto slično slici 
3.  Ako pritisnete i četvrti put, funkcija ponavljanje će se poništiti pa će se 
nastaviti normalna reprodukcija. Kada uređaj reprodukuje MP3 datoteke drugim 
pritiskom na funkciju ponavljanja će se ponavljati trenutna datoteka, uz prikaz na 
LCD displeju kao na slici 4. Trećim pritiskom će se ponavljati čitav disk, a 
četvrtim pritiskom će se aktivirati nasumična reprodukcija dok će se  petim 
pritiskom nastaviti normalna reprodukcija. (Napomena: prvim pritiskom tipke 
ponavljanja na LCD displeju će biti prikazan trenutni status ponavljanja.  
  

 

USB UPR FUNKCIJE UREĐAJA 

USB i čitač kartica 
1. Postavite funkcijski prekidač (23) na položaj CD/MP3  
2. Uključite USB disk ili čitač SD/MMC kartica u USB priključak (17) ili 
priključak za kartice (18). Pritisnite funkcijski prekidač MP3/USB/Card (7) za 
pristup reprodukciji sadržaja sa USB diska ili memorijske kartice. Posle 
nekoliko minuta uređaj će da proveri uređaje za čuvanje podataka i na 
displeju da prikaže USB ili CARD.  
3. U ovom načinu rada funkcije svih tastera na daljinskom upravljaču i 
uređaju su istovetne funkcijama tastera za reprodukciju CD diska  



 
   
4. Za prekid reprodukcije samo pritisnite STOP na daljinskom upravljaču ili 
uređaju posle čega možete da isključite uređaj za čuvanje podataka.  
Napomena: Dok je uređaj uključen, pritiskom na MP3/USB/Card (7) možete da birate 
razne funkcije opisane u nastavku: reprodukcija CD/MP3 diska, reprodukcija USB 
diska, reprodukcija SD/MMC kartice.  
1. Funkcije MP3/USB/CARD rade samo kada su vratanca CD odeljka zatvorena.  
2. Nikada ne isključujte USB disk ili memorijsku karticu tokom reprodukcije jer 
u može da dođe do brisanja memorije dotičnog uređaja.  
 
Upotreba radija  
1. Postavite funkcijski prekidač (23) na položaj Radio 
2. Postavite prekidač za izbor frekvencijskog pojasa (20) na pojas koji želite da 
slušate;  LCD displej će da prikaže frekvenciju koju slušate.  
3. Pritiskom na taster glasnoće (3) podesite glasnoću na željenu razinu.  
4. Koristeći funkciju za izbor (5) izaberite željenu radio stanicu. Napomena: prilikom slušanja 
AM frekvencijskog pojasa okrećite uređaj a tokom slušanja FM pojasa za postizanje 
optimalnog prijema izvucite antenu.  
5. Prilikom slušanja FM frekvencijskog pojasa LCD displej će da prikazuje 
slova ST' ukoliko stanica emituje u stereo formatu.  
 
Upotreba daljinskog upravljača  
1.Programiranje  
Kada je reprodukcija zaustavljena pritisnite taster program posle čega će znakovi 
na LCD displeju da trepću, što znači da je uređaj u stanju programiranja. Pogledajte 
sliku 5. Za izbor pesama koje želite da programirate pritisnite taster sledeća ili 
prethodna pesma ili numeričke tastere na daljinskom upravljaču a zatim pritisnite 
program, posle čega će pesma biti sačuvana. Na ovaj način možete sačuvati više od 
20 pesama u CD formatu ili 99 pesama u MP3 formatu. Po završetku programiranja 
pritisnite taster za reprodukciju pa će uređaj početi sa reprodukcijom pesama u 
programiranom sledu. LCD displej će da prikazuje nešto slično slici 6. Tokom 
programiranja jednom pritisnite STOP za prekid programiranja te dva puta pritisnite 
STOP za brisanje sačuvanih pesama i prekid programiranja. Tokom programirane 
reprodukcije dva puta pritisnite STOP za prelaz na normalnu reprodukciju. Program 
će da se poništi ukoliko odaberete drugu funkciju uređaja.  
2. Funkcija uvoda: pritisnite taster uvod te pritisnite taster reprodukcija posle čega će uređaj 
reprodukovati prvih 10 sekundi svake pesme na disku. 
 
 
  
3. MENI+, MENI-  

  

Tokom reprodukcije MP3 diskova pritisnite Menu+ za reprodukciju sledeće pesme u 
istoj mapi, ili pritisnite taster Menu - za reprodukciju prethodne pesme u istoj mapi.  
4. NUMERIČKI TASTERI, 10+, 10- 
1. Tokom reprodukcije pritiskom na numerički taster možete da izaberete željenu pesmu.  
2. Ukoliko je broj željene pesme iznad 10 pritisnite taster 10+ a zatim pritisnite taster 0-9.  
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3. Ukoliko pritisnete taster 10+ dva ili više puta za vraćanje na manji broj 
možete pritisnuti taster 10-.  
4. Tokom reprodukcije MP3 datoteka tasteri 10+ i 10- se koriste za izbor datoteka 
u istoj mapi.  
5. Upotreba tastera MODE je istovetna upotrebi tastera ponavljanja na uređaju.  
6. Funkcijski taster: kada je uređaj uključen putem funkcijskog tastera možete da 
birate razne funkcije uređaja: reprodukcija sa CD/MP3 diska, reprodukcija sa 
USB uređaja, reprodukcija sa SD kartice.  

                                                                                
                                                                              Održavanje 

1. Ukoliko je telo uređaja jako prljavo  navlažite krpu čistom ili sapunastom vodom i njome 
prebrišite uređaj. Ukoliko nameravate da koristiote hemijsko sredstvo za čišćenje, prvo 
pročitajte uputstva. Za čišćenje nikada nemojte da koristite alkohol. 

2. Posle dugotrajne upotrebe sočiva lasera mogu da se zaprljaju i uzrokuju smetnje pri 
reprodukciji. Četkicom za čišćenje sočiva obrišite prašinu. izduvajte je ili vrhom štapića 
za uši natopljnog alkoholom, prebrišite sočiva i osušite ih suvim štapićem za uši. 

3. Kako biste sprečili smetnje tokom reprodukcije, prilikom rukovanja diskom, ne dodirujte 
površinu sa podacima (srebrna površina). 

4. Ukoliko je površina diska jako prljava prebrišite je mokrom krpom i zatim osušite. 
Napomena: treba da se čisti  pokretima od sredine prema rubu, no tokom čišćenja nemojte 
rotirati disk. 

5. Ne pišite po srebrnoj strani diska niti na nju  lepite nalepnice. 

                                   Otklanjanje problema 
 

SIMPTOM UZROK RJEŠENJE 

Uređaj ne radi **Uređaj nije uključen u strujnu 
utičnicu. 
**Glavni prekidač je isključen. 

**Uključite uređaj u strujnu 
utičnicu. 
**Uključite glavni prekidač. 

 

 

 

Uređaj ne reprodukuje disk ili 
se na displeju prikazuje 
poruka „No disc“. 

**Disk nije ispravno stavljen. 
**Disk je prljav ili oštećen ili je 
došlo do kondenzacije. 
**Sočiva su prljava. 
**Disk nije stavljen  u uređaj. 

**Proverite da li je disk 
stavljen sa etiketom prema 
gore. 
**Ostavite uređaj na par sati 
dok vlaga ne ispari. 
**Očistite sočiva. 
**Stavite disk 

Nema zvuka ili se čuje buka **Utikači su prljavi ili su 
neispravno spojeni.
**Isključili ste zvuk na 
uređaju

**Čvrsto spojite utikače te ih 
redovno čistite mekom krpom. 
**Uključite zvuk na uređaju. 
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ВОВЕД 
 
Почитуван кориснику: 

Ви благодариме што го купивте нашиот производ. за целосно да се 

запознаете со неговите можности, пред употребата молиме внимателно 

прочитајте го овој прирачник за да ги дознаете деталите за приклучување 

на уредот и за начинот на употреба. Исто така, ќе дознаете како при 

дизајнирање на уредот се користени најновите истражувања и развојни 

процеси за да се исполнат Вашите барања за дизајн, квалитетот на 

изработка и едноставната употреба. Молиме чувајте го овој прирачник на 

безбедно место за совети во иднина.  

Отворање на амбалажата:  
Молиме внимателно отворете ја амбалажата, од неа извадете ги 

уредот и додатоците и ставете ги на страна:  
 
 
 
 
 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ------------  x1  
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ ----------  x1  

 
 
ЗАБЕЛЕШКА:  
ВО СЛУЧАЈ НА ОТВОРАЊЕ ИЛИ ПОНИШТУВАЊЕ НА 
БЕЗБЕДНИТЕ МЕХАНИЗМИ ПОСТОИ ОПАСНОСТ ОД 
ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЛАСЕРСКО ЗРАЧЕЊЕ КОЕ Е 
ШТЕТНО ЗА ВИДОТ НА ЧОВЕКОТ. ИЗБЕГНУВАЈТЕ 
ДИРЕКТНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЛАСЕРСКИОТ ЗРАК И 
КОРИСТЕТЕ ГО УРЕДОТ СПОРЕД  УПАТСТВАТА. НЕ 
ОТВОРАЈТЕ ГО УРЕДОТ И НЕ СЕ ОБИДУВАЈТЕ ДА ГО 
ПОРАВАТЕ САМИ.  

 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:  
ВНАТРЕ ВО УРЕДОТ  ИМА НАПОН ДОВОЛНО ВИСОК 
ДА ПРЕТСТАВУВА ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР. 
МОЛИМЕ УРЕДОТ ЧУВАЈТЕ ГО ПОДАЛЕКУ ОД ДОЖД 
И ВЛАГА.  ПРЕД УПОТРЕБА ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ 
НАПОНОТ НА СТРУЈНАТА МРЕЖА ОДГОВАРА НА 
РАБОТНИОТ НАПОН НА УРЕДОТ, НАВЕДЕН ВО ОВОЈ 
ПРИРАЧНИК.    



 
 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
Пред употреба на уредот внимателно прочитајте го упатството за 

употреба и потоа ставете го на сигурно место за совети во иднина. Молиме 
строго да се придржувате на сите предупредувања како и на следните 
правила:  

МЕСТО НА УПОТРЕБА 
1. Не користете го уредот блиску до места со вода, како када, мијалник, 

кујна, базен и влажни места.  
2. не користете го уредот на многу топли места, како во близина на 

шпорет, греалки и други грејни уреди.  
3.  Пред употребата ставете го уредот на рамно место.  
4.  Уредот би требало да го ставите на место со вентилација и да оставите 

растојание околу уредот, на пример, приближно 10 cm од горната и од 
задната страна и 5 cm од левата и десната страна.  

*Не ставајте го уредот на кревет, тепих, итн. бидејќи таквите површини 
оневозможуваат вентилација на уредот.  

*Не ставајте го уредот на полици и ормари бидејќи и тоа може да влијае 
на вентилацијата на уредот.  

5. Не дозволувајте во уредот да навлезат течности и предмети.  
6.  Кондензација: на леќите на ласерот ќе има капки во следните услови: 

*при пренесување на уредот од ладно на топло место 
*при вклучување на уред за греење  
*при употреба на уредот во прострија со многу висока влажност  

Доколку на леќата на ласерот има капки вода, ласерот 
нема правилно да работи. Во тој случај оставете го неколку 
часа, по што можете повторно да го употребувате.  

ИЗВОРИ НА НАПОЈУВАЊЕ 

1. Уредот вклучете го само во штекер со карактеристики наведени во 
упатството за употреба и на плочката со технички податоци.  

2.  Струен кабел:  
***Струјниот кабел заштитете го од притискање и газење, посебно кај 

приклучникот, приклучницата и на местото на кое излегува од уредот.  
***Приклучникот не фаќајте го со влажни раце бидејќи тоа може да 

резултира со струен удар.    
***Не оптоварувајте ги штекерите и продолжните кабли биејќи тоа може да 

резултира со струен удар или со пожар.  
3.  При невреме со грмотевици исклучете го уредот од штекер, како и кога 

немате намера да го користите подолго време. Не заборавајте да ги 
извадите батериите од далечинскиот управувач доколку нема да го 
користите подолго време.  



 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
 
НАПОЈУВАЊЕ: AC  110V � 220V �  230V �  240V �  /50Hz �  60Hz � 

        DC  12V(um-2x 6) (батериите не се приложени) 
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ НА ЗВУЧНИКОТ: 1.5W+1.5W 
БРЗИНА НА ЛЕНТА: 4.76CM/S 3% 
WOW ТРЕПЕРЕЊЕ: 0.5% 
ФРЕКВЕНТЕН ОДЗИВ  (CD): 31.5Hz-16KHz 3db 
ФРЕКВЕНТЕН ОДЗИВ (РАДИО): 250Hz-6.3KHz 
ОДНОС З/Ш НА CD-то: 50dB 
ФРЕКВЕНЦИЈА НА СЕМПЛИРАЊЕ CD: 44.1kHz 
МЕТОД НА ИСПРАВАЊЕ ГРЕШКА:    CIRC 
ФРЕКВЕНТЕН ОПСЕГ: FM: 76-108MHz  �  88-108MHz � 

       AM: 530-1710KHz � 525-1605KHz � 
      ДОСЕГ НА ДАЛЕЧ. УПРАВУВАЧ: 8m 

АГОЛ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ: 30° 
ИМПЕДАНЦИЈА НА ЗВУЧНИЦИ:   4 +4ohm 
ГОЛЕМИНА НА TFT ЕКРАНОТ:    8“   
ДИМЕНЗИИ НА УРЕДОТ: 264x230x138mm 
ТЕЖИНА: приближно2.0 kg 

 

Поврзување на уредот 
Напојување 
1.Батерии: Вратичката од делот за батерии турнете ја во насока на стрелката, 

извадете ја (24), и во преградата за батерии ставете 6 батерии (UM-2) 
според упатството во преградата за батерии. Потоа затворете ја вратичката 
на делот за батериите. Исто така, за напојување на уредот можете да 
користите и надворешно напојување.  

2. Штекер: едниот крај од струјниот кабел вклучете го во приклучокот за 
напојување (22), а другиот крај вклучете го во штекер.  

Приклучување слушалки 
За слушање музика преку слушалки вклучете го приклучникот од 
слушалките во приклуокот за слушалки (9).  

Помошен влез 
Уредот може да засилува надворешни аудио сигнали (од  мобилен, CD плеер, 
радио, итн.) доколку го вклучите линискиот излез на аудио уредот во 
приклучокот Aux-in и го ставите прекинувачот (20) на положба Aux/Radio.  
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  УПРАВУВАЧКИ КОПЧИЊА НА УРЕДОТ                                                              
 

1. FM АНТЕНА 
2. ДРШКА 
3. ЈАЧИНА НА ЗВУК 
4. ПРИКЛУЧОК ЗА СЛУШАЛКИ 
5. БАРАЊЕ СТАНИЦИ 
6. ОТВОРАЊЕ/ЗАТВОРАЊЕ НА CD 

ПРЕГРАДАТА 
7. ПРЕКИНУВАЧ CD/MP3/USB/CARD   
8. КОПЧЕ ПОВТОРУВАЊЕ 
9. ПРЕТХОДНА ПЕСНА/ЗАБРЗАНО 

НАНАЗАД 
10. СЛЕДНА ПЕСНА/ЗАБРЗАНО 

НАНАПРЕД 
11. КОПЧЕ STOP 
12. РЕПРОДУКЦИЈА/ПАУЗА 
13. LCD ЕКРАН 
14. ПРИЕМНИК НА ИЦ СИГНАЛ 
15. ЛЕВ ЗВУЧНИК 
16. ИНДИКАТОР НА РАБОТА 
17. USB ПРИКЛУЧОК 
18. ПРЕГРАДА ЗА SD/MMC КАРТИЧКА 
19. ДЕСЕН ЗВУЧНИК 
20. ИЗБОР НА ФРЕКВ. ПОЈАС 
21. ВРАТИЧКА НА ДЕЛОТ ЗА БАТЕРИИ 
22. ПРИКЛУЧОК ЗА НАПОЈУВАЊЕ 
23. ИЗБОР НА ФУНКЦИИ 
24. AUX IN ПРИКЛУЧОК 



 
 
 

Употреба на CD/MP3 диск 
1. Ставете го функцискиот прекинувач (23) на положба CD/MP3  
2. Притиснете го копчето за отворање на вратата за преградата за CD, 
извадете ја заштитната хартија, ставете внатре CD и затворете ја вратат на 
делот за CD. По неколку секунди уредот автоматски ќе го исчита дискот и на 
LCD екранот ќе се прикаже форматот на дискот, на пример CD или MP3.  
3.Со копчето за јачина на звук (3) наместете ја саканата јачина на звукот.  
4.Еднаш притиснете го копчето за репродукција/пауза (12) и уредот 
привремено ќе ја запре репродукцијата на дискот. За да продолжи 
репродукцијата повторно притиснете го ова копче.  
5. За прекин на репродукцијата притиснете го копчето stop (11).  
6. За време на репродукцијата можете да го притиснете копчето претходна 
песна (9) за премин на претходната песна или да го притиснете копчето 
следна песна (10) за премин на следната. Доколку ги држите овие копчиња 
притиснати, уредот ќе ја репродуцира музиката брзо нанапред или наназад.  
7. При репродукција на диск еднаш притиснете го копчето за повторување и 
уредот ќе ја повторува песната која во моментот се репродуцира и на LCD 
екранот ќе се прикажува нешто налик на слика (1). Со второто притискање 
уредот повторно ќе ги репродуцира сите песни и на LCD екранот ќе се 
прикажува нешто налик на слика (2). Со трето притискање ќе се активира 
репродукција по случен избор и на LCD екранот ќе се прикажува нешто 
налик на слика (3). Со притискање по четврти пат функцијата повторување 
ќе се поништи и ќе продолжи нормална репродукција. Кога уредот 
репродуцира MP3 датотека, со второто притискање на копчето ќе се 
повторува тековната датотека, со приказ на LCD екранот како на слика (4), 
со трето притискање на копчето се репродуцира цел диск, со четврто се 
активира репродукција по случаен избор, а со петто продолжува 
нормалната репродукција. (Забелешка: со првото притискање на копчето за 
повторување на LCD екранот ќе биде прикажан тековниот статус на 
повторувањето).  
  

USB и читач на картички 
1. Ставете го функцискиот прекинувач (23) на положба CD/MP3.  
2. Приклучете USB диск или читач на SD/MMC картички во USB 
приклучокот(17) или преградата за картички (18). Притиснете го 
функцискиот прекинувач MP3/USB/Card (7) за репродукција на 
содржината од USB или мемориска картичка. По неколку мигови уредот ќе 
го провери податочниот уред и на екранот ќе се прикаже USB или CARD.  
3. Во овој начин на работа сите копчиња на далечинскиот управувач 
и на уредот се исти со функциските копчиња за репродукција на CD.  
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4. За прекин на репродукцијата само притиснете го копчето STOP на 
далечинскиот управувач или на уредот по што можете да го исклучите 
меморискиот уред. Забелешка: Додека уредот е приклучен, со притискање на 
копчето со притискање на копчето MP3/USB/Card (7) можете да бирате 
разни функции опишани во продолжение: репродукција на CD/MP3 диск, 
репродукција на USB, репродукција на SD/MMC картички.  
1. Функциите MP3/USB/CARD работат само кога вратичката на преградата за CD  
е затворена.  
2. Никогаш не го исклучувајте USB-то или мемориската картичка за време 
на репродукција бидејќи може да дојде до бришење на меморијата на 
уредот.  
Употреба на радиото 
1. Ставете го функцискиот прекинувач (23) на положба Radio. 
2. Ставете го прекинувачот за избор на фреквентен опсег (20) на опсегот 
кој сакате да го слушате;  LCD екранот ќе ја прикажува фреквенцијата која 
ја слушате.  
3.Со копчето за јачина на звук (3) изберете ја сакната јачина на звукот.  
4.Со копчето за барање радиостаници (5) изберете ја саканата станица. Забелешка:  
при слушање AM фреквентен опсег вртете го уредот, а за време на слушање   
FM фреквентен опсег за оптимален прием молиме извлечете ја антената.  
5.За време на слушање на FM фреквентен опсег на LCD екранот ќе ги 
прикажува буквите ST' доколку станицата емитува стерео програма.  
Употреба на далечинскиот управувач 
1.Програмирање 
Кога репродукцијата е запрена притиснете го копчето program и знаците на LCD 
екранот ќе светкаат, што значи дека уредот е во мод на програмирање. Видете слика 
(5). За избор на песни што сакате да ги програмирате притиснете го копчето следна 
или претходна песна или нумеричките копчиња на далечинскиот управувач и потоа 
притиснете го копчето program, по што песната ќе се меморира. На овој начин 
можете да меморирате повеќе од 20 песни во CD формат или 99 песни во MP3 
формат. По завршување на и уредот ќе почне со репродукција на песните по 
програмираниот редослед. LCD екранот ќе прикажува нешто како на слика (6). При 
програмирањето еднаш притиснете го копчето stop за прекин на програмирањето и 
двапати притиснете stop за бришење на меморираните песни и прекин на 
програмирањето. За време на програмирана репродукција двапати притиснете го 
копчето stop за премин на нормална репродукција. Програмирањето ќе се поништи 
доколку изберете друга функција на уредот.  
2.Функција вовед: притиснете го копчето вовед и притиснете го копчето за репродукција 
по што уредот ќе ги репродуцира првите 10 секунди на секоја песна на дискот.  

3.Мени +, Мени -  

  

При репродукција на MP3 диск притиснете го копчето Menu+ за репродукција 
на следната песна во истата папка, или притиснете го копчето Menu- за 
репродукција на претходна песна во истата папка.  
4.Нумерички копчиња, 10+, 10- 
1.За време на репродукција со притискање нумеричко копче можете директно  
да ја изберете саканата песна.  
2.Доколку бројот на саканата песна е над 10 притиснете го копчето 10+ и потоа 
притиснете го копчето 0-9.  

слика  6 
слика 5 
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3. Доколку го притиснете копчето 10+ два или повеќе пати за враќање на 
помал број можете да го притиснете копчето 10-.  
4. За време на репродукција MP3 датотека копчињата 10+ и 10- се користат 
за избор на датотека во истата папка.  
5. Употребата на копчето MODE е иста како за копчето за повторување на 
уредот.  
6. Функциско копче: кога уредот е вклучен со функциското копче можете да 
бирате разни функции на уредот по редослед: репродукција CD/MP3, 
репродукција USB уред, репродукција SD картичка.  

                                                                                
                                                                              Одржување 

1. Доколку куќиштето на уредот е многу извалкано, молиме навлажнете крпа со чиста 
вода или вода со сапуница и потоа со неа избришете го уредот. Доколку сакате да 
користите хемиско средство прво прочитајте го упатството. За чистење никогаш не 
користете алкохол. 

2. По долготрајна употреба леќите на ласерот може да се извалкаат и да прават пречки во 
репродукцијата. Молиме, со четка за чистење леќи избришете ја правта, или натопете 
врв од стапче за уши со алкохол, избришете ја леќата и пребришете пак со суво стапче 
за уши.  За да спречите пречки за време на репродукција при снимање на дискот не ја 
допирајте со раце страната со податоци (сребрената површина). 

3. Доколку површината на дискот е извалкана молиме исушете ја со влажна крп и потоа 
исушете ја. Забелешка: треба да се чисти со кружни движења од средината кон работ, 
но не го ротирајте дискот за време на чистењето.  

4. Не пишувајте на сребрената страна на дискот и не лепете ништо на неа.                                   
                               О 
                                Отстранување проблеми 
 

СИМПТОМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Уредот не работи **Уредот не е вклучен во 
штекер. 
**Главниот прекинувач е 
исклучен.. 

**Вклучете го уредот во 
штекер. 
**Вклучете го главниот 
прекинувач. 

 

 

Кога во уредот ќе се стави 
диск тој не се репродуцира 
или на екранот се 
прикажува порака

  

„No disc“. 

**Дискот не е правилно ставен. 
**Дискот е нечист или 
оштетен или дошло до 
кондензација 

**Леќите се извалкани. 

**Во уредот не е ставен диск. 

**Проверете дали дискот е 
ставен со етикетата нагоре. 
**Оставете го уредот на 
неколку часа додека не 
испари влагата.   
**Исчистете ги леќите. 
**Ставете диск. 

Нема звук или се слуша 
бучава

 

**Приклучниците се 
нечисти или неправилно 
се вклучени
**Сте го исклучиле звукот 
на уредот

**Цврсто вклучете ги 
приклучниците и редовно 
чистете ги со мека крпа
**Вклучете го звукот на 
уредот
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HYRJE  
 
Të nderuar përdorues:  

Ju falënderojmë për blerjen e produktit tonë. Për të njoftuar në detaje me 

mundësitë e produktit ju lutemi para përdorimit me kujdes lexoni këtë manual 

për të kuptuar veçoritë e lidhjes së aparatit dhe mënyrën e përdorimit. Gjithashtu 

do të kuptoni si gjatë dizajnimit të aparatit janë përdorur risitë bashkëkohore të 

proceseve zhvillimore dhe hulumtuese për të plotësuar nevojat e juaja për 

dizajn, punën cilësore dhe përdorimin e thjeshtë. Ju lutemi të ruani këtë manual 

në vend të sigurt për këshillim në të ardhmen.  

Hapja e ambalazhit:  
Ju lutemi me kujdes hapeni ambalazhin dhe nxirreni aparatin dhe 

shtojcat dhe largoni anës:  
 
 
 
 
 
 
 

UDHËZIME PËR PËRDORIM -----------  x1  
IC TELEKOMANDË------------ ------------  x1  

 
 
SHËNIM:  
NË RAST TË HAPJES OSE ANULIMIT TË MEKANIZIMIT 
TË SIGURISË EKZISTON RREZIK NGA EKSPOZIMI I 
LASERIT QË ËSHTË I DËMSHËM PËR SYRIN E NJERIUT, 
SHMANGNI EKSPOZIMIN DIREKT TË RREZEVE TË 
LASERIT DHE PËRDORNI APARATIN SIPAS 
UDHËZIMEVE, MOS E HAPNI APARATIN DHE MOS U 
MUNDONI TË E RIPARONI VETË.  

 

 

PARALAJMËRIM:  
NË APARATIN GJENDET RRYMË E FUQISHME QË TË 
PREZANTOJË RREZIK NGA GODITJE ELEKTRIKE, JU 
LUTEMI MBANI APARATIN MË LARG SHIUT DHE 
LAGËSHTISË. PARA PËRDORIMIT JU LUTEMI 
KONTROLLONI A PËRPUTHET RRYMA NË SHTËPINË E 
JUAJ ME ATË TË APARATIT QË THEKSOHET NË KËTË 
MANUAL.  



 
 

SHËNIME: 
Para përdorimit me kujdes lexoni udhëzimet për përdorim dhe ruani në 

vend të sigurt për këshillim në të ardhmen. Ju lutemi respektoni mirë gjitha 
paralajmërimet dhe shënimet, posaçërisht rregullat më poshtë:  

VENDI I PËRDORIMIT  
1. Mos përdorni aparatin në afërsi të vendeve me ujë, si vaskë, lavabos, 

kuzhinë, pishinë ose vende me lagështi.  
2. Mos përdorni aparatin në vende tepër të ngrohta, për shembull në afërsi të 

shporeteve, kaloriferëve dhe aparateve tjera për ngrohje.  
3.  Para përdorimit vendoni aparatin në sipërfaqe të rrafshët.  
4.  Mundohuni të vendosni aparatin në vend të ajrosur, dhe vendoni hapësirë të 

mjaftueshme rreth aparatit, distancë prej 10 cm nga ana e epërme dhe 
mbrapa dhe 5 cm në anën e majtë dhe djathtë.  

*Mos vendosni aparatin në krevat, qilim, etj, sepse sipërfaqja e tillë nuk lejon 
ventilimin e duhur të aparatit.  

*Mos vendosni aparatin në raft ose vitrinë sepse ashtu do të pengoni 
ventilimin e aparatit.  

5. Mos lejoni që brenda aparatit të futen gjëra dhe lëngje.  
6.  Kondensimi: laseri i aparatit do të kondensohet gjatë kushteve në vijim:  

*gjatë ndryshimit të vendit të aparatit prej ftohtë në ngrohtë  
*gjatë kyçjes së aparatit për ngrohje     
*gjatë përdorimit të aparatit në hapësirë me lagështi të madhe    

Nëse thjerrëza e laserit është lagur, nuk do të punojë – në atë rast 
lejoni që disa orë të qëndrojë dhe pastaj mund sërish të e 
përdorni.    

BURIME TË RRYMËS  

1. Aparati mund të kyçet vetëm në priza me veçori që janë theksuar në 
udhëzimet për përdorim dhe pllakën me të dhëna teknike.        

2.  Kordoni i rrymës:  
***Mbrojeni kordonin e rrymës nga shkelja dhe shtypja, posaçërisht në kyçësen 

dhe në vend që del nga aparati.  
***Mos prekni kyçësen me duar të lagura sepse ajo mund të rezultojë me goditje.  
***Mos e mbingarkoni kyçësen ose kordonin shtues sepse mund të rezultojë me 

zjarr ose goditje elektrike.  
3.  Shkyçeni aparatin gjatë kohës me rrëmujë ose kohës së keqe ose nëse nuk 

planifikoni të përdorni aparatin gjatë kohë, gjithashtu mos harroni nga aparati 
të nxirrni bateritë nëse nuk e përdorni gjatë kohë.  



 
 
 

SPECIFIKIMET    
 
 
RRYMA: AC  110V � 220V �  230V �  240V �  /50Hz �  60Hz � 

        DC  12V(um-2x 6) (bateritë nuk jepen) 
FUQIA DALËSE E ALTOPARLANTËVE: 1.5W+1.5W 
SHPEJTËSIA E SHIRITIT: 4.76CM/S 3% 
WOW DRIDHJE: 0.5% 
SHTRIRJA E FREKUENCËS  (CD): 31.5Hz-16KHz 3db 
SHTRIRJA E FREKUENCËS (RADIO): 250Hz-6.3KHz 
PROPORCIONI I CD-së: 50dB 
FREKUENCA E CD-së: 44.1kHz 
METODA E PËRMIRËSIMIT TË GABIMEVE: CIRC 
DIAPAZONI I FREKUENCËS: FM: 76-108MHz  �  88-108MHz � 

       AM: 530-1710KHz � 525-1605KHz � 
       KAPJA E TELEKOMANDËS: 8m 

KËNDI I TELEKOMANDËS: 30° 
IMPEDANCË E ALTOPARLANTËVE:   4 +4ohm 
MADHËSIA E TFT EKRANIT:    8“   
DIMENSIONET E APARATIT: 264x230x138mm 
PESHA: Përafërsisht 2.0 kg 

 

Lidhja e aparatit    
Rryma  
1. Bateritë: Shtyjeni kapakun e pjesës për bateri në drejtim të shigjetës, largoni (24) 

dhe në vendin e baterisë vendosni 6 bateri (UM2) sipas udhëzimeve të shenjave 
të shtypura brenda vendit për bateri. Pastaj mbylleni kapakun. Gjithashtu, për 
mbushje të aparatit mund të përdorni mbushje të jashtme.  

2. Priza e rrymës: kyçeni njërin skaj të kordonit të rrymës në prizë (22) ndërsa 
tjetrin kyçeni në kyçësen e aparatit.  

Lidhja e kufjeve 
Për dëgjim të muzikës me anë të kufjeve vendosni kyçësen në prizën për kufje 
(9).  
Kyçësja ndihmëse  
Aparati mund të përforcohet me sinjale të jashtme (nga celular, CD payer, radio, etj) 
nëse kyçni daljen vijore të audio aparatit të jashtëm në kyçësen Aux-in dhe vendosni 
kyçësen (20) në pozitë Aux/Radio.  
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SUSTAT KOMANDUESE TË APARATIT                                                             
 

1. FM ANTENA 
2. DORËZA 
3. ZËRI     
4. KYÇËSJA PËR KUFJE       
5. KËRKIMI I STACIONEVE  
6. HAPJE/MBYLLJE TË CD KAPAKUT      
7. KYÇËSE CD/MP3/USB/CARD   
8. SUSTA E PËRSËRITJES  
9. KËNGA PARAPRAKE/PËRSHPEJTIM 

MBRAPA  
10. KËNGA VIJUESE/PËRSHPEJTIM 

PARA     
11. SUSTA STOP 
12. DËGJIM/PAUZA 
13. LCD EKRANI  
14. PRANUESI I IC SINJALIT  
15. ALTOPARLANTI I MAJTË 
16. INDIKATORI I PUNËS  
17. USB KYÇËSJA     
18. VENDI PËR SD/MMC KARTELË  
19. ALTOPARLANTI I DJATHTË  
20. ZGJEDHJA E SHIRITIT TË FREK.  
21. DERA E VENDIT PËR BATERI    
22. KYÇËSE PËR MBUSHJE      
23. ZGJEDHJA E FUNKSIONIT  
24. AUX IN KYÇËSJA      
 



 
 
 

Përdorimi i CD/MP3 diskut 
1. Vendosni kyçësin e funksioneve (23) në pozitën CD/MP3  
2. Shtypeni sustën për hapjen e derës së CD kapakut, largoni letrën mbrojtëse, 
vendosni CD brenda dhe mbyllni derën e CD kapakut. Pas disa sekondave 
pajisja automatikisht do të lexon diskun dhe në LCD panelin do të shfaq formatin 
e diskut, për shembull CD ose MP3.  
3. Me sustën për zë (3) rregulloni zërin në nivelin e dëshiruar.  
4. Njëherë shtypeni sustën për riprodhim/pauzë (12) dhe pajisja përkohësisht 
do të ndërprenë dëgjimin. Për vazhdim të dëgjimit shtypeni përsëri këtë sustë.  
5. Për ndërprerje të dëgjimit shtypeni sustën stop (11).  
6. Gjatë dëgjimit mund të shtypni sustën kënga paraprake (9) për kalim në 
këngën paraprake ose shtypeni kënga vijuese (10) për kalim në këngën vijuese. 
Nëse shtypni sustat përshpejtim para (19) ose përshpejtim mbrapa (9) pajisja do 
të përshpejton para ose mbrapa.  
7. Gjatë dëgjimit të diskut shtypeni sustën përsëritje dhe pajisja do të përsërit 
këngën që dëgjohet për momentin, LCD paneli do të shfaq diçka ngjashëm me 
figurën (1). Me shtypjen tjetër, pajisja sërish përsërit gjitha këngët dhe në LCD 
panel shfaqet diçka ngjashëm me figurën (2). Me shtypjen e tretë aktivizohet 
dëgjimi i përzier dhe LCD paneli shfaq diçka ngjashëm me figurën (3). Me 
shtypjen e katërt funksioni anulohet dhe dëgjimi normal vazhdon. Kur pajisja 
lëshon MP3 skedar me shtypjen e dytë përsëritet skedari momental, me shfaqje 
të LCD panelit sikur në figurën (4), me shtypjen e tretë përsëritet i tërë disku, 
me shtypjen e katërt aktivizohet dëgjimi i përzier dhe me të pestin vazhdohet 
me dëgjimin normal. (Shënim: me shtypjen e parë të sustës për përsëritje në 
LCD panel shfaqet gjendja momentale e përsëritjes.  
 
  

                                                                             
USB dhe lexuesi i kartelave 

1. Vendosni kyçësin e funksioneve (23) në pozitën CD/MP3  
2. Kyçeni USB diskun ose lexuesin e SD/MMC kartelave në USB kyçësen 
(17) ose vendin për kartela (18). Shtypeni kyçësen e funksioneve 
MP3/USB/Card (7) për qasje në riprodhimin e përmbajtjes së USB diskut ose 
kartelës memorie. Pas disa minuta pajisja do të kontrollon pajisjet për ruajtje 
të të dhënave dhe në panel do të shfaqet USB ose CARD.  
3. Në këtë mënyrë pune funksionet e të gjithë sustave të telekomandës dhe 
pajisjes janë të njëjta me sustat për dëgjim të CD diskut.   

Fig. 1                Fig. 2                   Fig. 3                    Fig. 4 



 
   
4. Për ndërprerje të dëgjimit vetëm shtypeni sustën STOP në telekomandë ose në 
aparat dhe pas kësaj mund të shkyçni aparatin për memorim të të dhënave.  
Shënim: Deri sa është aparati i kyçur, me sustat MP3/USB/Card (7) mund të zgjidhni 
funksione të ndryshme si: dëgjim të CD/MP3 diskut, dëgjim të USB flashit, dëgjim të 
SD/MMC kartelës.  
1. Funksioni MP3/USB/CARD punon vetëm kur CD kapaku është i mbyllur.       
2. Asnjëherë mos shkyçni USB flashin ose kartelën memorie gjatë dëgjimit sepse 
mund të shkaktoni fshirje të memories së aparatit momental.      
Përdorimi i radios  
1. Vendosni kyçësen e funksioneve (23) në pozitë Radio  
2. Vendosni kyçësen për zgjedhje të shiritit (20) në shiritin që doni të dëgjoni; në 
LCD ekran do të shfaqet frekuenca që dëgjoni.  
3. Me sustën për zërin (3) vendosni nivelin e duhur të zërit.  
4. Me sustën e kërkimit të stacioneve (5) zgjidhni stacionin. Shënim: Gjatë dëgjimit të 
AM frekuencës, ju lutemi rrotulloni aparatin ndërsa për dëgjim të FM frekuencës, për 
të arritur pranimin optimal ju lutemi tërhiqeni antenën.  
5. Gjatë dëgjimit të FM frekuencës, në LCD ekran do të shfaqen shkronjat ST 
nëse stacioni emeton në stereo format.   
Përdorimi i telekomandës       
1. Programimi    
Kur të ndalet dëgjimi, shtypeni sustën program dhe shenjat në LCD ekranin do të 
ndriçojnë, që do të thotë se aparati është në modin e programimit. Shikoni figurën 
(5). Për zgjedhje të këngëve që dëshironi të programoni shtypeni sustën për këngën 
vijuese ose paraprake ose sustat numerike në telekomandë dhe pastaj shtypeni sustën 
program, dhe pastaj kënga do të memorohet. Në këtë mënyrë mund të memoroni më 
tepër se 20 këngë në CD format ose 99 këngë në MP3 format. Pas mbarimit të 
programimit, shtypeni sustën për dëgjim dhe aparati do të lëshojë këngën e parë të 
programuar në radhë. Në LCD ekran do të shfaqet diçka e ngjashme (6). Gjatë 
programimit shtypeni njëherë stop për të ndalë programimin dhe shtypeni dy herë 
stop për të fshirë këngën e memoruar dhe ndalje të programimit. Gjatë programimit 
të këngëve shtypeni sy herë sutën stop për të kaluar në dëgjim normal. Programi do 
të anulohet nëse zgjidhni funksion tjetër të aparatit.  
2. Funksioni i hyrjes: Shtypeni sustën dhe shtypeni sustën për dëgjim dhe pas kësaj 
aparati do të lëshojë 10 sekondat e para të çdo kënge në disk.  

3. Menu +, Menu -  

  

Gjatë dëgjimit të MP3 disqeve, shtypeni sustën Menu + për dëgjim të këngës vijuese 
në dosjen e njëjtë ose shtypeni sustën Menu – për dëgjim të këngës paraprake në 
dosjen e njëjtë.  
4. Sustat numerike, 10+, 10- 
1. Gjatë dëgjimit, me shtypjen e sustave numerike mund direkt të zgjidhni këngën.  
2. Nëse numri i këngës është mbi 10, shtypeni sustën 10+ dhe pastaj shtypni sustat 0-9.  

Fig. 5                   Fig. 6 

bplancic
Rectangle



 
   
3. Nëse e shtypni sustën 10+ dy ose më shumë herë për kthim në numër më të 
vogël mund të shtypni sustën.  
4. Gjatë dëgjimit të MP3 skedarit sustat 10+ dhe 10- përdoren për zgjedhje të 
skedarit në dosjen e njëjtë.   
5. Përdorimi i sustës MODE është i njëjtë sikur përdorimi i sustës për përsëritje 
në pajisje.  
6. Susta e funksionit: kur pajisja është e kyçur, nëpërmjet sustës së funksionit 
mund të zgjidhni funksionet e ndryshme: dëgjimin e CD/MP3 diskut, dëgjimin e 
USB flashit, dëgjimin e SD kartelës.                                                                                
                                                                         
                            Mirëmbajtja 
1. Nëse trupi i pajisjes është shumë i përlyer, ju lutemi fshini atë me leckë të lagur në ujë të 

pastër ose sapun dhe pastaj fshini përsëri pajisjen. Nëse keni ndërmend të përdorni mjet 
kimik për pastrim ju lutemi të lexoni udhëzimet para përdorimit. Kurrë mos përdorni 
alkool për pastrim. 

2. Pas përdorimit të gjatë thjerrëza e laserit mund të përlyhen dhe të ketë pengesa gjatë 
dëgjimit. Ju lutemi fshini pluhurin me brushë për pastrim të thjerrëzave dhe fryheni ose 
lagni majën e shkopinjve për vesh nga pambuku me alkool, fshini thjerrëzat dhe thani me 
shkopinj të thatë pambuku. 

3. Që të parandaloni pengesat e dëgjimit gjatë kapjes së diskut në dorë, ju lutemi mos prekni 
sipërfaqen me të dhënat (sipërfaqja e argjendtë). 

4. Nëse sipërfaqja e diskut është shumë e përlyer, ju lutemi fshini atë me leckë të lagur dhe 
pastaj thajeni. Shënim: duhet pastruar me lëvizje qarkore nga mjedisi kah skajet, por gjatë 
pastrimit mos rrotulloni diskun. 

5. Mos shkruani në anën e argjendtë të diskut dhe mos ngjitni etiketa.  

                                   Mënjanimi i problemeve 
 

SIMPTOMI SHKAKU  ZGJEDHJA  

Pajisja nuk punon **Pajisja nuk është kyçur në 
prizën e rrymës. 
**Kyçësi kryesor është i 
shkyçur. 

**Kyçeni pajisjen në prizën e 
rrymës. 
**Kyçeni kyçësin kryesor. 

 Kur disku funtet në pajisje, në 
dëgjohet përmbajtja ose në 
panel paraqitet mesazhi  „No 
disc“. 

**Disku nuk është vendosur siç 
duhet. 
**Disku është i përlyer, dëmtuar 
ose ka kondensim. 
**Thjerrëzat janë të përlyera. 
**Disku nuk është futur në pajisje. 

 

**Kontrolloni nëse disku 
është i vendosur me etiketën 
nga lartë. 
**Lëni pajisjen disa orë që të 
avullohet lagështia.  **Pastroni thjerrëzat. 
**vendosni diskun. 

Nuk ka zë ose dëgjohet 
zhurmë

**Prizat janë të përlyera ose 
të lidhura gabimisht
** Keni shkyçur zërin e 
pajisjes.

**Lidhni fortë prizat dhe 
pastroni rregullisht me leckë 
të butë
**Kyçni zërin e pajisjes. 
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WARNING:

NOTE: 

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND IN

TERLOCK FAILED OR DEFEATED. WHICH WILL BE 

HARMFUL TO HUMAN EYE, AVOID DIRECT EXPOSURE 

TO LASER BEAM, PLS OPERATE ACCORDING THE 

INSTRUCTION MANUAL, DO NOT OPEN THE UNIT AND

MAINTENANCE BY YOURSELF

AVOID SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A 
RISK OF ELECTRONIC SHOCK TO PERSONS, PLS 
KEEP THE UNIT FROM RAINING AND MOISTURE, 
WHEN USE THE AC POWER, PLEASE CHECK THE 
OUT COMING VOLTAGE IS FIT FOR THE STIPULTAED
 IN THE INSTRUCTION MANUAL.

FOREWORD

Dear User

           Thank you very much for your joining to the serial A/V electronic 

products, in order to know full performance of our products, please read 

carefully the instruction manual before using it, so that you can learn 

more about the system connection, and operations. You will also find 

that we have done all kinds of research and development to satisfy your 

request in our design, craftwork and humanity operation. Please keep 

the instruction manual in a safe place for your futurereference. 

Open the package:

         Please open the gift box carefully, CFM the following accessories

 along with the unit and place them aside:

INSTRUCTION MANUAL-----------x 1

INFRARED REMOTE CONTROL---x 1



NOTICES:
Reading carefully the instruction manual before playing the unit, and 

keep it in safe place for your future reference. Please strictly follow up 

strictly all the warnings & notes and following rules:

USING CIRCUMSTANCEUSING CIRCUMSTANCE

POWER SOURCESPOWER SOURCES

1.  do not use the unit close to the place which is with water: such as 
     bathtub; washing-slot; dinner-room; cook-room; basin; swimming 
     pool and humid areas 
2.  do not use the unit in places which are extremely hot, such as hot fan; 
     heaterand other heat energy machine.
3.  before use the unit, put it on the smooth surface.
4.  try to put the unit in the place which is with air ventilation, remember 
     to keep some space around the unit, for example, 10cm for top & back 
     side; and 5cm for left & right side.
   *do not put the unit on the bed; carpet and etc., these surfaces will protect 
     the air ventilation. 
   *do not put the unit on the bookshelf; cabinet, which will also effect air 
     ventilation.
5.  do not let the sundries and liquid into the unit.
6.  dewy: the laser will be dewy under following conditions:
   *transfer the unit from cold to hot places
   *heating machine is just opening
   *use it in a extremely humidity room

if the laser is dewy, it will be not working properly, so just let
it be rest for several hours, then can use again.

1.  Only connect to the type of house-hold power supply as indicated in the

     operating instructions and rating label.

2.  AC power cord:

***protect the power cord from being walked on or pinched particularly at

      plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the 

      apparatus.

***don't use wet hand to touch the plug, which is causing an electric shock.

***put the cord in a fixed place, do not overload wall outlets or extension 

      cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

3.  Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for a long 

      period of time, also don't forget take batteries out when not using for 

      long time.



SPECIFICATION

POWER: AC  110V     220V     230V      240V     /50Hz     60Hz
                DC  12V(um-2x 6) (batteries not included)
OUTPUT:                                                            1.5W+1.5W
TAPE SPEED:                                                     4.76CM/S  3%
WOW FLUTTER:                                               0.5%
FREQUENCY RESPONSE  (CD):                    31.5Hz-16KHz 3db 
FREQUENCY RESPONSE (RADIO):             250Hz-6.3KHz
CD S/N RATIO:                                                   50dB
CD SAMPLE-FREQUENCY:                            44.1kHz
ERROR CORRECTING WAY:                    CIRC
FREQUENCY RANGE: FM: 76-108MHz      88-108MHz         
                                           AM: 530-1710KHz       525-1605KHz     
                                           R/C DISTANCE :                      8m
R/C ANGLE :                            30
SPEAKER IMPEDANCE :   4 +4ohm
SIZE OF TFT  DISPLAY:         8
UNIT SIZE:                               264x230x138mm
WEIGHT :                                  about 2.0kgs.   

Power                                                          

1.Battery: Push down the battery door as the arrow's direction, take out the

   battery door (24), put 6 pcs batteries (UM-2) inside according to the instr

   uction printed inside the battery slot. Then close the battery door. On the 

   other hand, you can also use external AC power to get the power.

2.AC power: connect one end of your power cord to the AC socket (23); 

   connect the other end of your power cord to your house's AC socket.

Earphone connect method                                           

Insert the earphone jack of your earphone into the earphone jack (9) then 

you can listen by your earphone.

Aux-in function

The unit can  emplify  the  external audio (from the  mobile  phone, 

cassette, CD player, radio, etc),insert  the line of the external audio 

devices into Aux-in socket, push the function switch(20) to Aux/Radio

position, then you can hear  the external audio playback, 

System Connection Method
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LOCATION OF CONTROLS FOR UNITLOCATION OF CONTROLS FOR UNIT



1.Put the function switch knob to the position of CD/MP3)
2.Press CD opening knob to open the CD door, take out the protection 
paper, put the disc inside and then close the CD door. A few seconds 
afterwards, the player will automatically read out the disc and display 
the disc format on the display LCD, for example: CD or MP3.
3.Adjust the volume by the volume control button (3) to your satisfactory
 level.
4.Press once the play/pause button (12), the player will stop playing the 
disc temporarily, Press again the same button, the player will continue the 
playing.
5.In order to stop the playing, you can press the stop button (11).
6.During the playing, you can press previous button (9) to listen the 
previous song, press the next button (10), you can listen the next song. 
If you keep pressing the fast forward button (10) or fast backward button (9),
 the player will play the music fast forward or fast backward.
7.When a CD disc is being played, press one time the mode button, the 
player willrepeat only the song being played and LCD will display like the
 following picture(1), press second time, the player will repeat all the songs
 on the disc and the LCDwill display like the following picture (2), press 
third time, the player will playthe music at random, the LCD display like 
picture (3), press the fourth time, the repeat function will be cancelled and 
the player will play normally. When theplayer is playing files of mp3 songs,
 press the second time, the player will repeat the whole file of the songs, 
LCD display like picture (4), press the third time, the player will repeat 
the whole disc, press the fourth time, the player will play at random, press 
the fifth time, the repeat function will be cancelled and the player will play
 normally. (Note: when press the mode button first time, the LCD will 
display the current repeat status)

                   
                    

1.Put the function switch button (23) to CD/MP3 position
2.Insert the USB removable hard disk or SD/MMC card reader into USB 
port (17)or CARD slot (18). Press the MP3/USB/Card function switch (7) 
to enter into the USB storage playback status or Card playback status, 
After several minutes, main unit will check the storage devices and inside 
songs can be played, LCDdisplay shows USB or CARD characters.
3.Under the memory storage device playback status, the operation of all 
functionalbuttons on main unit and remote controller is same as

CD/MP3 Disc Operation

F 0 1F 0 1

REP

0 2 : 0 5

CD

ALL

F 0 1

REP

0 2 : 0 50 2 : 0 5

CD

RND

F 0 1F 0 1 0 2 : 0 5

CD

F 0 1F 0 1

REP

0 2 : 0 50 2 : 0 5

MP3

DIR

 USB and Card Reader



4.If you want to stop storage device playback, just to press the STOP button 
on the unit or remote controller, and you can take away the storage device 
after playbackis stopped.  
P.S.: During the power on mode, Press the MP3/USB/Card function switch (7), 
you can select different functions, details as below: CD/MP3 disc playback 
 USB playbackSD/MMC card playback 
1. MP3/USB/CARD functions work only when the CD door is closed.
2. Never take out the USB device or Memory card when it is being played,
other wise the memory in the device maybe deleted.
Radio Operation
1.Put the function switch button (23) to Radio position
2.Push the band switch button (20) to the band position you want to listen; 
LCD will display the current frequency you are listening.
3.Adjust the volume by the volume control button to your satisfactory level.
4.Turn the tuning knob (5) to select your favourite channel. Note: when 
you are tuning the AM band, please turn the player direction, when you are 
tuning FM channels, please draw the antenna out to get the perfect reception
 effect.
 5.When you are receiving FM band, the LCD will show ST' letter if the 
channel is broadcasted in stereo format.
Remote Control Operation
1.Operation of programming
When the playback is stopped, press the program button, the characters on
 the LCD will flash, which means it is in the status of programming. See
 picture (5)Press previous button or next button or the number button on the 
remote control to select the songs you want to program, and then press the 
programmed button.In this way, that song will be stored. You can store more 
than 20 songs in this way in CD format, 99 songs in mp3 format. After the 
programming is finished, just  press the play button then the player will play 
in the programmed sequence. LCD will display like picture (6)During the 
programming process, press stop one time to stop programming, press stop 
two times to clear the programmed songs and escape the process of
 programming process.During the playback of programmed, press stop 
button two times to change to the normal playback process. The memory of 
programming will be invalid  when you turn to use another function of the
 player.
2.Browse function: press browse button and then press play button, the player 
will Play the first 10 seconds of every song on the disc.

3.Menu +, Menu 
When playing mp3 discs, press Menu + button to play the next song under the
 same file, preen Menu  button to play the previous song under the same file.
4.Number button, 10+, 10-
1.During the playback, press number button, you can select the song directly.
2.If the song's number is over 10, press 10+ and then press 0-9 buttons.

0 3 : 2 00 3 : 2 0
PROG

P 0 1P 0 1

MP3

PROG

P 0 1P 0 1

MP3
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Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EC Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj  
internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala 

9.

Naziv tvrtke davatelja jamstva: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin, tel: 01/3654-961

CENTRALNI SERVIS:                 MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica
                                                             Tel: +385 1 640 1111  Fax: +385 1 365 4982 
                                                             E-mail za opće upite: info@mrservis.hr, 

E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr



M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin, tel: 01/ 3654-961, www.msan.hr  e-mail:helpdesk@msan.hr
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KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,  tel: 030/718-800, fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba
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CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR):         Kim Tec CG d.o.o., Ćemovko Polje bb, 
                                                                          Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

Naziv davaoca garancije: Kim Tec CG d.o.o. Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora







7. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom
      dokumentacijom.

011/20 70 684

2.  U slučaju manje opravke, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe uređaja. Ukoliko se popravka
ne izvrši u roku od 45 dana od prijave kvara, davalac garancije će na zahtev kupca, proizvod zameniti novim proizvodom ili vratiti novac.
(ukoliko je izvršena zamena uređaja garantni rok počinje teći ponovo od zamene) 

MESTO NAZIV ADRESA TELEFON

Ĉaĉak Quartz Kneza Miloša 102 032/34-84-14  

Jagodina RTV servis Aleksandar Stevana Prvovenĉanog BB   TC YASSA 035/245-570

Kikinda Karanović Zmaj Jovina 2 0230/439-132   

Kladovo Omega elektronik Trg Kralja Petra bb 019/801-380   

Kragujevac Fokus Ljubiše Bogdanovića 14 034/314-400    

Kraljevo ETC servis Dimitrija Tucovića 10,lok.13 036-234-517   

Kruševac Electron Stojana Miloševića 6 037/421-792    

Leskovac TNT Juţnomoravskih brigada 156 B3 L8 016/223-789

Mladenovac On-line sztr Milutina Milankovića 14/1 011/ 823-4813 

Niš MD servis centar Save Kovaĉevića 11 A 018/4524-072     

Novi Pazar Elmaz ETT Generala Ţivkovića 66 020/390-100  

Novi Sad Spektar Branimira Ćosića 23 021/477-80-44   

Obrenovac SZER Pionir Miloša Obrenovića 23 011/8721-386  

Obrenovac Market servis Zlatko Vuka Karadţića 105 011/87-24-214   

Panĉevo Bundalo Đerdapska 16 013/371-530   

Pirot DS elektronika 7.juli br.6 010/313-690    

Poţarevac SR AVS Kosanĉićeva     23 - 2 012/556-188   

Prokuplje Solon Ratka Pavlovića 195 027/325-466    

Sombor Megatronic Gruje Dedića 24 025/440-440    

Subotica AVC Luke Suĉića 9 024/555-598

Šabac C electronic Prote Smiljanića 52 015/319-530    

Šid SPIN Cara Dušana 65 022/715-282    

Ub Omega elektronik Milana Munjasa 48 014/411-274    

Uţice Radio elektro Nikole Pašića 39 031/512-796   

Valjevo TV servis Spasojević Hajduk Veljkova 4 014/220-343    

Vranje 5 com Trg Bratstva jedinstva 10 017/404-994  

Vršac Spektar Nikite Tolstoja 49 013/838-961   

Zajeĉar Electron Ljube Nešića 88 019/424-946    

Zrenjanin Servis Pakoci Milana Stanivukovića 92 023/563-920

Sremska Mitrovica C electronic Parobrodska 5 022/615-972

Novi Pazar Elektrotehna 1.maj 154 020/337-250       



* garantni list ne va i bez pe ata KIM-TEC.D.O.O

* popunjavaju distributeri i prodavci ure aja

* popunjava distributer prilikom prodaje ure aja prodavcu ure aja

Datum prodaje krajnjem kupcu Broj ra una, fakture ovlaš enog
prodavca Potpis i pe at prodavca

Krajnji kupac

Naziv ure aja

Oznaka ure aja (p/n) 

Serijski broj ure aja (s/n)

Datum isporuke ure aja sa veleprodajnog
skladišta distributera Pe at i potpis KIM-TEC.D.O.O

POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini Vivax ure aja i nadamo se da ete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potrebna popravka proizvoda, molimo da se
posavetujete s ovlaš enim prodavcem, koji je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PA LJIVO PRO ITATE TEHNI KU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVO KOJI SU PRILO ENI UZ PROIZVOD!

GARANTNI LIST SR

GARANTNI ROK I USLOVI
.

DOPUNA ORIGINALNOM GARANTNOM LISTU U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.
Takodje, obaveštavamo potrošače o njegovim pravima u pogledu nesaobraznosti robe navedenim u čl. 54 Zakona o zaštiti potrošača:
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, 
opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje 
cene ili da izjavi da raskida ugovor. 
- Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i 
svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. 
- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. 
- Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili 
zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
- Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u 
skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu. 

KIM-TEC d.o.o.  Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija       Tel: 011/20 70 684  Fax: 011/20 70 689
 E-mail: servis@kimtec.rs    www.kimtecservis.rs



Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o.  Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija  Te
      Fax: 011/20 70 689

l: 011/20 70 684

www.kimtec.rs ,  www.kimtecservis.rs
www.vivax.rs , vivax@vivax.rs

KIM-TEC d.o.o.  Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija       Tel: 011/20 70 684  Fax: 011/20 70 689
 E-mail: servis@kimtec.rs    www.kimtecservis.rs
















	Garantni_List_Home.pdf
	Lijeva-desna.pdf
	Lijeva.pdf





