
Lietošanas instrukcija

CD stereo sistēma
Modeļa Nr. SC-AK270



5

Vienkāršā iestatīšana
Savienojumi
Pievienojiet maiņstrāvas tīkla barošanas vadu tikai pēc visu citu savienojumu veikšanas.

Skaļruņu savienojumi

Pievienojiet 
L (kreiso) pusi
analoģiski

Antenas savienojumi

■ FM iekšējā antena
 Piestipriniet antenu, kur ir 

vislabākā uztveršana.

Līmlente

■ AM rāmja antena

 Novietojiet 
antenu uz tās 
pamatnes.

Balts
Melns

Sarkans

Papildu antenas savienojumi
Ja radio uztveršana ir vāja, lietojiet ārējo antenu.

Piezīmes
Kad nelietojat ierīci, atvienojiet ārējo antenu.
Nelietojiet ārējo antenu pērkona negaisa laikā.

FM ārējā antena

FM ārējā antena 
(nav iekļauta komplektā)

75 Ω koaksiālais 
kabelis
(nav iekļauts komplektā)

• Atvienojiet FM telpu antenu
• Antenu jāpievieno kvalifi cētam speciālistam.

AM ārējā antena
AM ārējā antena
(nav iekļauta komplektā)

AM rāmja
antena
(iekļauta ierīces 
komplektā)

• Novietojiet ar vinila pārklātu vadu horizontāli 
pa loga palodzi vai citā ērtā vietā.

• Atstājiet AM rāmja antenu pievienotu.

5–12 m

Uz elektrotīkla kontaktligzdu

Savienošana ar barošanas avotu

Savienotāja spraudņa ievietošana
Pat ja savienotāja spraudnis ir kārtīgi ievietots, atkarībā no 
lietotās ieejas, savienotāja spraudņa priekša var izvirzīties 
uz āru, kā parādīts attēlā. Tomēr tas neradīs problēmas 
ierīces lietošanā.

SavienotājsIerīces ieeja

Informācijai
Lai taupītu elektroenerģiju, atvienojiet barošanas vadu no 
elektrotīkla, ja nelietosiet ierīci ilgāku laiku. Pēc ierīces 
atkārtotas pievienošanas jums nāksies atiestatīt dažus 
atmiņas elementus.

Piezīmes
• Komplektā iekļautais maiņstrāvas tīkla barošanas vads 

ir paredzēts tikai lietošanai ar šo ierīci. Nelietojiet to ar 
jebkādu citu ierīci.

• Nelietojiet citu ierīču maiņstrāvas barošanas vadus.
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Tālvadības pults sagatavošana
Nedariet:
• nesajauciet vecās un jaunās baterijas;
• nelietojiet dažāda veida baterijas vienlaikus;
• nekad patstāvīgi neizjauciet baterijas, neizraisiet spaiļu īssavie-

nojumu;
• nekad nemēģiniet uzlādēt sārma vai mangāna baterijas;
• nelietojiet baterijas, ja to apvalks ir nolobījies.
Nepareiza bateriju lietošana tālvadības pultī var izraisīt elektrolīta 
noplūdi un tas, savukārt, var izsaukt ugunsgrēku.
Izņemiet baterijas no pults, ja tā netiks lietota ilgāku laika periodu. 
Uzglabājiet vēsā, tumšā vietā.

■ Lietošana
Notēmējiet tālvadības pults signāla sensoru (sk. 7. lpp.), izvairoties 
no šķēršļiem un maksimāli 7 m attālumā (no ierīces), tieši ierīces 
priekšā.

UZMANĪBU!
Nepareizi veiktas baterijas nomaiņas rezultātā var rasties sprā-
dziena draudi. Nomaiņai izmantojiet tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu 
(ražotāja ieteiktu) bateriju. Izmetiet baterijas saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem.

• Nelietojiet uzlādējamos akumulatorus.
• Nekarsējiet un neatstājiet baterijas atklātas liesmas tuvumā.
• Neatstājiet bateriju (baterijas) slēgtā automašīnas salonā, tiešos 

saules staros ilgu laiku.

Ievietojiet baterijas 
tālvadības pultī tā, 
lai to poli (+ un –) 
saskanētu.

DEMO funkcija
Kad ierīce pirmo reizi tiek ieslēgta, displejā var tikt attēlota demons-
trācijas funkcija. Ja demo iestatījums ir izslēgts, varat skatīt demons-
trēšanu izvēloties DEMO ON (demonstrācija ieslēgta).
Nospiediet un turiet -■STOP/–DEMO pogu uz pamatierīces.
Displeja rādījumi mainās ik reizi, kad nospiedīsiet un turēsiet pogu:
NO DEMO (izslēgts) ↔ DEMO ON (ieslēgts).
Gaidīšanas režīmā izvēlieties NO DEMO, lai samazinātu jaudas 
patēriņu.
Piezīme
DEMO funkciju nav iespējams ieslēgt, kad ir ieslēgts DIMMER (krēslas) 
režīms.

Apiešanās ar diska paliktņiem un diskiem
Turpmāko norādījumu ignorēšana var izraisīt ierīces bojājumus.

Ierīces barošanas vada atvienošana
Nospiediet  slēdzi, lai izslēgtu ierīci un atvienojiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla tikai pēc tam, 
kad visi rādījumi displejā ir izzuduši.

Diska ievietošana

• Vienmēr nospiediet , OPEN/CLOSE pogu, 
lai ievietotu vai izņemtu disku.

• Nevelciet vai negrūdiet paliktni ar roku, jo tas 
var izraisīt negadījumu.

Rīkojieties uzmanīgi ar paliktni

• Novietojiet disku pareizi ar etiķeti vērstu uz 
augšu, kā parādīts attēlā.

• Ievietojiet katrā disku paliktnī vienu disku.
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Vadības slēdži un pogas

Pamatierīce
Lappušu norādes sk. iekavās. Pogas, apzīmētas ar ciparu q darbojas tieši tāpat, kā pogas uz vadības pults.

Displeja panelis

Diska paliktņi
Maiņstrāvas padeves indikators 

AC IN
Šis indikators iedegsies, kad ierīce būs 
pievienota maiņstrāvas elektrotīklam.

q Gaidīšanas režīma un
ieslēgšanas slēdzis  (6, 18)

Nospiediet to, lai pārslēgtu ierīci no 
ieslēgtas uz gaidīšanas režīmu vai 

otrādi. Gaidīšanas režīmā ierīce 
tomēr patērē nenozīmīgu

elektroenerģijas daudzumu.

Ieraksta izlaišana/meklēšana, 
kasetes pārtīšana uz priekšu/

attīšana atpakaļ, kasetes prog-
rammas sensors, noskaņošana 
vai ierakstītās raidstacijas izvē-

le, laika regulēšana, manuāla EQ 
(ekvalaizera) iestatīšana (vidējās 

un augstās frekvences) (15)
Kasetes ieraksta funkcija (12)

i Kasetes atskaņošana (12)

 USB pieslēgvieta

Kasetes ligzdas atvēršana (12)

Music Port ligzda (15)

Austiņu ligzda ( )
Izvairieties no ilgstošas

klausīšanās ar austiņām,
lai novērstu dzirdes
orgānu bojājumus.

Pārāk liels austiņu skaņas
spiediens var izraisīt

dzirdes bojājumus.
Kontaktdakšas veids: Ø 3,5 mm 
stereo (nav iekļauta komplektā)

Tālvadības signāla 
sensors

Diska paliktņa atvēršana 
vai aizvēršana (6)
Vairāku disku maiņa (9)

Viena diska maiņa (10)

Diska tiešā atskaņošana 
(10)

Manuāla ekvalaizera 
basu pastiprinātāja 
iestatīšana (15)

Atskaņošanas apturē-
šana (12), demonstrā-
cijas funkcija (6)

    Skaņas stipruma 
    regulēšana

Kasetes ligzda (12)


