
MUSIC CENTER 4in1

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, üzembe helyezés előtt olvassa el fi gyelmesen

a használati útmutatót és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

4 klasszikus funkció 1 készülékben:
- CD lejátszó, - Kazettás magnó

- AM/FM rádió analóg keresővel - Lemezjátszó



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1.  Olvassa el a használati útmutatót - Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük 
olvassa el fi gyelmesen a használatára vonatkozó tudnivalókat.

2. Őrizze meg az útmutatót - Az útmutatót későbbi áttekintésre őrizze meg.
3.  Óvintézkedések betartása - Mindig tartsa be az útmutatóban közölt óvintézkedéseket 

és utasításokat.
4.  Tisztítás - Tisztítás előtt mindig húzza ki a kábeldugót az aljzatból. Ne használjon 

folyékony és aerosolos tisztítószereket. Puha törlőkendőt használjon.
5. Tartozékok - A készülékhez kizárólag az eredeti tartozékokat használja.
6.  Víz és nedvesség - Ne használja és ne tárolja a terméket víz közelében - pl. kád, 

mosdó, mosogató, medence, egyéb nedves környezet.
7.  Elhelyezés - A terméket szilárd, egyenletes felületre állítsa, nehogy leessen vagy 

lecsússzon. Ne szerelje fel a terméket a falra, ha ezt az útmutató nem ismerteti. A 
termék nem megfelelő elhelyezése és rögzítése súlyos balesetek forrása lehet.

8.  Szállítás - A terméket biztonságosan becsomagolva szállítsa, nehogy megsérüljön 
vagy balesetet okozzon.

9.  Szellőzőnyílások - Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A szellőzőnyílások a készülék 
megfelelő szellőztetését szolgálják, megakadályozva a túlhevülését. A készüléket ne 
helyezze ágyra, takarókra, párnára, szőnyegre stb. Ha a készüléket a fal vagy bútorok 
mellé helyezi, ügyeljen rá, hogy a készülék szellőzése megfelelően biztosítva 
legyen.

10.  Áramforrás - Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék hálózati feszültsége 
megfelel-e az aljzatban levő hálózati feszültségnek.

11.  Áramtalanítás - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket vagy viharos idő 
esetén mindig húzza ki a kábel dugóját az elektromos hálózati aljzatból.

12.  Túlterhelés - Ne terhelje túl a hálózati aljzatot, tűzveszélyes lehet és áramütést okozhat.
13.  Javítások - Soha ne szerelje szét sajátkezűleg a készüléket, és ne végezzen rajta 

semmilyen javítást vagy átalakítást. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
14.  Meghibásodás - Ha a készülék nem működik megfelelően, ha megsérült az 

elektromos kábel, ha a készülék leesett vagy nedvesség érte, ne használja tovább 
és vizsgáltassa meg szakszervizben.

15. Hőhatások - Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe (sütő, radiátor stb.).
16.  Elektromos kábel - Ne vezesse át éles peremeken a kábelt. Védje a kábelt mindenfajta 

sérüléstől.

FIGYELMEZTETÉS:

A tűz-, áramütés- vagy egyéb balesetveszélyes helyzet elkerülése végett óvja a 
terméket víz és mindennemű nedvesség hatásától. Ne öntsön vagy spricceljen vizet 
a készülékre. Ne helyezzen a termékre vízzel teli edényeket, vázákat, virágcserepeket. 
Kerülje a tűz- és áramütésveszélyes helyzeteket.
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FIGYELMEZTETÉS:
A készülék belseje magasfeszültség alatt áll. Soha ne szerelje szét a készüléket! 

Bárminemű javítást a készüléken kizárólag szakszerviz végezhet.
A szakszerűtlen beavatkozás áramütést okozhat!

Az egyenlőoldalú háromszög alapba helyezett villám szimbólum az 
áramütés veszélyének elkerülésére fi gyelmezteti a felhasználót.

Az egyenlőoldalú háromszög alapba helyezett felkiáltójel szimbólum felhívja 
a felhasználó fi gyelmét a készülék használati útmutatójának áttekintésére 
és a fi gyelmeztetések és intések szigorú betartására (Használati útmutató).

Lézeres biztonság – CLASS I PRODUCT – Lézeres rendszer, 1 osztály 
A készülék lézervezérlésű digitális rendszerrel biztosítja az adatleolvasást. 
Ezért soha ne nézzen bele a CD lejátszó belsejébe, elkerülve ezzel az 
esetleges látószervi károsodásokat. Soha ne szerelje szét a készüléket! 

Vigyázat:  A kábeldugó villáját mindig teljesen dugja be a 
hálózati aljzatba.

Üzembe helyezés előtt

1.  Válasszon megfelelő helyet a készüléknek. Ne helyezze hőforrások közelébe vagy 
olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Ne helyezze vibrációt gerjesztő tárgyak 
közelébe. Védje a terméket portól, hidegtől, forróságtól és nedvességtől. 

2.  Soha ne szerelje szét a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozások tűzveszélyesek 
lehetnek és súlyos áramütést okozhatnak. Mindennemű javítással forduljon 
szakszervizhez.

3. A CD meghajtóba kizárólag tiszta, karcmentes lemezeket helyezzen.
4.  A készülék áramtalanítását mindig a kábeldugó kihúzásával végezze. Soha ne a 

kábelt rángassa.
5.  A lemeztálcát csak a lemezek behelyezése és kivétele céljából nyissa ki, utána zárja 

vissza. Soha ne hagyja feleslegesen nyitva a tálca ajtaját.
6.  Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel, amelyek károsíthatják a felületet. A portörléshez 

száraz puha kendőt használjon.
7.  A készülék áramítalanításakor húzza ki a kábeldugót a hálózati aljzatból. Tisztítás előtt 

vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, mindig húzza ki a kábeldugót a 
hálózati aljzatból (pl. kirándulás előtt).

8. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.
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Megjegyzés:  Ha a terméket hideg környezetből beviszi meleg helyiségbe, várja meg, 
míg a termék és a helyiség hőmérséklete kiegyenlítődik, ellenkező 
esetben a fellépő kondenzáció a termék meghibásodását okozhatja. A 
hőmérséklet kiegyenlítődés nagyjából 2 órát vesz igénybe.



Szakszerű bánásmód az egyes hanghordozókkal

Bakelit lemezek
Ne nyúljon a lemezek felületéhez. A bakelit lemezeket óvatosan fogja meg a szélénél. 
Mindig tiszta kézzel fogja meg a lemezeket. A szennyeződések nyomokat hagyhatnak 
a lemezen, ami ronthatja a felvételek lejátszásának minőségét.
Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a lemezek felületét.

A bakelitlemezek felületét antisztatikus törlőkendővel törölje tisztára.

A lemezeket mindig tegye vissza az eredeti borítójukba.

A borítójukba visszahelyezett lemezeket mindig a peremükre állítva függőlegesen 
tárolja, nehogy eldeformálódjanak.

Ne helyezze a lemezeket közvetlen napsütötte helyre vagy hőforrások, mint pl. 
radiátorok, tűzhelyek stb. közelébe.

Ne helyezze vibrációt gerjesztő tárgyak közelébe. Védje a lemezeket portól, hidegtől, 
forróságtól és nedvességtől.

A lemezjátszó tűjének cseréje
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címke barázdák

perem

A tű jobbra fordul ki.

A tű balra fordul ki.

A tű középen áll.



Figyelmeztetés:
Ellenőrizze a lemezjátszó tűjét, hogy középen áll-e (úgy, mint a 3. ábrán).

- Ne hajlítsa meg a lemezjátszó tűjét.
- Ne érintse meg a tű hegyét. Sérülést okozhat.
-  Ne hagyja a tárcsán a tűt úgy, hogy arra nincs lemez felhelyezve.
- Tűcsere előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a kábeldugó kihúzásával.

Régi tű kihúzása
1.  Fogja meg a hangszedő fejet, a felső részén használjon csavarhúzót, 

majd pattintsa lefelé „A“ irányban a tűt.
2. Vegye ki a tűt lefele irányban előre húzva.

Új tű behelyezése
1.  Fogja meg a tűt a hegye végénél és másik végét nyomja a fejre „B“ 

irányban.
2. A tű alsó végét nyomja „C“ irányba, egészen lezárásig.

CD lemezek
A lemezt a széleinél fogja meg. Vigyázzon, hogy ne érintse meg a lemez felületét.

A lemezeket száraz puha törlőkendővel vagy speciális CD/DVD tisztításra szolgáló

eszközökkel tisztítsa. A lemezeket mindig az eredeti tartóban tárolja és szállítsa.

Ne használja és ne tárolja a lemezeket hőforrások közelében. Ne tegye ki a lemezeket 
közvetlen napfény hatásának. Védje a lemezeket nedves és poros környezettől.

A lemezek feliratozásához használjon ilyen célra készült speciális fi lctollat.

Ne helyezzen a készülékbe szokatlan formájú lemezeket (szögletes, stb.), amelyek a 
készülék károsodását okozhatják.
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CD kiemelése             A CD helyes tartása



A készülék részei
1. Hangszóró
2. AUX gomb
3. PHONO gomb
4. CD gomb
5. AM/FM kijelző
6. Play/Pause gomb
7. STOP gomb
8. REPEAT gomb
9. AM gomb
10. FM gomb
11.  Kapcsoló
12.  Hangerőszabályzó gomb
13.  Fülhallgató csatlakoztató nyílás
14.  CD meghajtó tálcájának ajtaja
15.  LCD kijelző
16.  AUX IN csatlakoztató
17.  Keresőgomb
18.  CD meghajtó nyitása/bezárása
19.  PROG gomb
20.  Előre gomb
21.  Vissza gomb
22.   Adapter 45 ford./perc felvételekhez 

(17mm lemezek)
23.  Csavar
24.  Hangszedő kar rögzítője
25.  Sebességállító kapcsoló
26.  Hangszedő kar
27.  Hangszedő tűvel
28.  Tengely
29.  Forgó lemeztányér
30.  Kazettatálca
31. FM antenna
32. Elektromos kábel
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Alapvető műveletek

1. Csatlakoztassa a kábel dugóját a hálózati aljzathoz.

2. Nyomja meg a kapcsológombot.

3. Válassza ki a lejátszót a megfelelő gombbal.

4.  Állítsa be a megfe-
lelő hangerőt.

Fülhallgató csatlakoztatásakor a hangszórók automatikusan elhallgatnak.

Rádióhallgatás

1. Válassza ki az AM vagy FM hullámhosszt a megfelelő gombbal.

2. Hangoljon a kívánt frekvenciára.

3. Antenna
Az optimális FM jelvételhez használja a beépített 
teleszkopikus antennát, amely a készülék hátsó  
részének aljánál található. 
Igény szerint állítsa be az antenna megfelelő helyzetét.

Nem részei a készletnek.



Kazettás magnó
A kazetták helyes használata

Ne helyezze a kazettákat az alábbi helyekre:
1. napsütötte helyekre és hőforrások közelébe, pl. radiátorok, tűzhelyek stb.
2.  hangszórók, lejátszók közelébe és olyan helyekre, ahol erős mágneses tér hatása alá 

kerülhetnek
3. poros és nedves helyekre
4. védje a kazettákat ütésektől, leeséstől
5.  ne használjon C-120 típusú kazettákat. A kazetták anyaga nem megfelelő minőségű, 

így a szalag felcsavarodhat a meghajtóra

Kazettahallgatás

1.  Helyezzen kazettát a kazettatálcába (a készülék oldalán található), a kazetta 
lejátszása automatikusan elindul.

2.  A kazetta gyors előrecsavarásához nyomja be félig a kazettameghajtó gombját. 
Nyomja meg újra a gombot a kazetta normál sebességű lejátszásához.

3.  A lejátszás befejezéséhez nyomja le teljesen a gombot és vegye ki a kazettát a 
tálcából.

MEGJEGYZÉS: 
A kazetta behelyezésekro automatikusan kikapcsol a rádió/lemzjátszó/CD 
üzemmód.

AUX IN csatlakoztatás
Külső audio berendezést is csatlakoztathat a készülékhez (pl. CD lejátszó, MP3 lejátszó) 
és hallgathatja a hangszórókon keresztül.

1.   A kábel egyik végét csatlakoztassa a készülék elülső 
részén található AUX IN nyíláshoz.

2.  A kábel másik végét csatlakoztassa a külső  audio 
berendezés füllhallgató nyílásához vagy a Line Out 
nyílásához. Kapcsolja be a külső audio berendezést 
és állítsa be rajta a hangerőt.
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kazetta



Bakelitlemezek lejátszása

1.  A lemezjátszó mechanikája biztosító csavarral ellátott szállítás esetére. A 
használatba vétel előtt húzza be a csavart (a behúzást és kieresztést kizárólag 
kézzel végezze). A szállítás előtt engedje ki újra a csavart.

2. Nyomja meg a készülék kapcsológombját.

3. Nyomja meg a PHONO gombot.

4.  Húzza le óvatosan a tűvédő takarót. Ha nem használja a lemezjátszót,
illessze vissza a tűvédő takarót a helyére.

5.  Helyezze a lemezt a tányérra. Ha 17mm-es lemezeket szeretne lejátszani (45 ford./
perc), használja az adaptert. Az adapter a készülék bal sarkában található.

6.  Válassza ki a lejátszandó lemeznek megfelelő lejátszási sebességet 
(33, 45 vagy 78 ford./perc).

7.  Emelje fel a lemezjátszó kart és óvatosan helyezze a tűt a lemez  
kezdetére (külső perem).

8.  A lejátszás befejeztével a kar megáll a lemez közepénél. A lemezjátszó karját 
helyezze vissza a tartójára.

9.  Ha már nem használja a készüléket, 
húzza ki a kábeldugót a hálózati 
aljzatból.

Megjegyzés: Egyes lemezek a lejátszás 
befejeztével is tovább forognak. Ezt nem 
a készülék hibája okozza, hanem a lemez 
gyártási eljárása.
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CD lemezek hallgatása
1. Nyomja meg a készülék kapcsológombját. Nyomja meg a CD gombot.

2. Nyomja meg a Nyitás/Zárás gombot .

3.  Helyezze a tálcára a CD-t nyomtatott 
oldalával felfelé.

Figyelmeztetés:
- Soha ne helyezzen a meghajtó táljába egynél több CD lemezt.
-  A CD-t helyezze megfelelően középre. A lemez helytelen behelyezése esetén 

meghibásodhat a meghajtó, nem nyílik ki a tálca. Ezért mindig ügyeljen rá, hogy a 
lemezt megfelelően helyezze a tálcára.

-  A meghajtó tálca nyitásakor és visszazárásakor ne nyúljon a meghajtóhoz.

4. A CD tálca bezárásához nyomja meg a Nyitás/Lezárás gombot.

5. A CD lejátszásához nyomja meg a Play/Pause gombot.

6. A következő felvétel elejére ugráshoz nyomja meg az Előre gombot.

7.  A felvétel elejére ugráshoz nyomja meg a VISSZA gombot. Az előző felvétel elejére 
ugráshoz nyomja meg kétszer a VISSZA gombot.

Előre és visszajátszás
A CD bármelyik felvétele gyorsan előre illetve visszajátsszható a VISSZA vagy ELŐRE 
gomb megtartásával.
Figyelmeztetés: Soha ne nyomja meg egyszerre az ELŐRE és VISSZA gombokat, 
mert ez a készülék meghibásodásához vezethet.
Ha a CD túl gyorsan forog, deformálódott hang hallható. A gomb elengedése után a 
CD lejátszás újra normál sebességen folytatódik.
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8.  Nyomja meg a REPEAT gombot az aktuális felvétel megismétléséhez. Az LCD kijelzőn 
megjelenik a REPEAT felirat.

Ha a teljes lemezt újra szeretné játszani, nyomja meg kétszer, 
a REPEAT gombot.

9.  A felvételek sorrendjének programozásához nyomja meg a PROG gombot. A kijelzőn 
elkezd villogni a 01 (első felvétel sorszáma), az ELŐRE/VISSZA gombokkal válassza ki 
az elsőként lejátszani kívánt felvételt. Majd nyomja meg újra a PROG gombot. Válassza 
ki a következő felvételt, majd ismét nyomja meg a PROG gombot. A művelettel akár 
20 felvétel sorrendje programozható be. A STOP gomb megnyomásával törölhető a 
beprogramozott sorrend.

Megjegyzés:
A sorrend programozása csak akkor lehetséges, ha a lemez „áll“, 
nincs lejátszás vagy szüneteltetés üzemmódba állítva. 

10.  Lejátszás szüneteltetése
A lejátszáshoz nyomja meg a Play/Pause gombot. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja 
meg újra a Play/Pause gombot. A lejátszás folytatásához nyomja 
meg ismét a Play/Pause gombot.

11.   A CD lemez lejátszásának befejezése
A CD lejtászás befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot.

12.  Ha már nem használja a készüléket, húzza ki a kábeldugót a hálózati aljzatból. A 
kábeldugó kihúzása előtt állítsa meg a CD lemez lejátszását a STOP gombbal!
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Műszaki jellemzők

Erősítő
Kimenet ........................................................................................................ 2W+2W
Frekvencia átvitel ............................................................................ 60-20 000Hz

Rádió
FM hullámhossz ................................................................................. 88-108MHz
AM hullámhossz ............................................................................ 530-1600KHz

CD lejátszó
Frekvencia átvitel ............................................................. 60-20 000Hz +/-4dB
Zajszintarány ..................................................................................... 55dB (IEC-A)

Kazettás magnó
4 Track, 2 csatornás stereo
Sebesség ...................................................................................................... 4,8cm/s
Szalagsebesség ingadozás ......................................................... 0,4% (WRMS)
Frekvencia átvitel .............................................................. 125-6300Hz +/-6dB

Lemezjátszó
Motor .......................................................................................................... DC servo 
Szíj meghajtású
Sebesség ........................................................................... 33, 45 és 78ford./perc
Ingadozás ................................................................. kisebb mint 0,35% (WTD)
S/N arány ......................................................................................több mint 50dB
Cartridge ..................................................................... kerámia stereo cartridge 
Lemezjátszó tű ............................................................................. 402-M208-165

Hangszórók
Típus ..................................................................................................................1-Way
Impedancia  ................................................................................................ 4 Ohmy
Bemenet ...................................................................................................max. 10W

Általános
Áramellátás ................................................................................... AC 230V~50Hz
Teljesítmény ..................................................................................................... 19 W
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Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük az alábbi táblázatból próbálja 
megkeresni a hiba forrását és annak elhárítását. Ha a táblázat nem segít, forduljon 
szervizhez.

Probléma Lehetséges oka Megoldás

A készülék a bekapcsolás után 
nem indul. 

A készülék nincs megfelelően 
áram alá helyezve. 

Csatlakoztassa 
megfelelően a kábeldugót 
a hálózati aljzatba.

A hangszórók nem szólnak. A hangerő a minimumra állított. Állítsa be a hangerőt.

Csatlakoztatott fülhallgató Vegye le a fülhallgatót.

A csatlakoztatott készülék nem 
kompatibilis a lejátszóval. 

Válasszon más készüléket.

Túl gyenge a hang. A készüléket túl közel helyezte a 
TV-hez vagy egyéb készülékhez.

Kapcsolja ki a  TV-t vagy 
egyéb készüléket, amely 
a lejátszó közelében 
található.

A magnószalag nem forog. A kazetta nincs megfelelően a 
meghajtóba helyezve.

Helyezze be megfelelően 
a kazettát.

Nincs hang. A kazettameghajtó feje 
bepiszkolódott.

Tisztítsa meg a 
kazettameghajtó fejét.

Rossz hangminőség. A kazettameghajtó feje 
bepiszkolódott. 

Tisztítsa meg a 
kazettameghajtó fejét.

Nem kereshető be egyetlen 
állomás sem vagy túl gyenge a 
jelvétel.

Nincs megfelelően bekeresve a 
rádióállomás.

Próbálja meg újra 
megkeresni a 
rádióállomást.

A zavart a készülék közelében 
működtetett TV készülék okozza.

Kapcsolja ki a zavart 
okozó TV készüléket.

Rossz hangminőség. Az antenna nincs megfelelő 
helyzetbe állítva.

Próbálja más helyzetbe 
állítani az antennát.

A CD lemez beolvasása megáll, 
megszakad.

A CD lemez fordítva van 
behelyezve.

Helyezze be megfelelően 
a CD-t, nyomtatott 
oldalával felfelé.

Bepiszkolódott a CD. Tisztítsa meg a CD-t.

Nincs hang A CD lejátszó szünetelésre van 
állítva.

Nyomja meg a Play/Pause 
gombot.

A CD lejátszása akadozik, 
megáll vagy rossz a hang. A CD 
lejtászása egyáltalán nem indul 
el.

Megkarcolódott, bepiszkolódott, 
vagy hibás a CD.

Cserélje ki a CD-t.

Bepiszkolódott a CD. Tisztítsa meg a CD-t.

Rossz hangminőség. A tű nincs megfelelően középre 
állítva.

Állítsa be pontosan a tű 
helyzetét.

Bizonyos idejű használat után a 
lemezjátszó hangminősége romlik.

Meghibásodott a lemezjátszó 
tűje.

Cserélje ki a lemezjátszó 
tűjét.
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Környezetvédelem:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, 
amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a 
háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség 
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes 
városihivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. 

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő 
gyűjtőhelyeken.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek megváltoztatására a műszaki 
lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja 
ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban 
leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű 
sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
-  külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság 

stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett 

meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen 

használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított 
szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
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