
D900
Návod k použití
PŘENOSNÝ MP3/CD PŘEHRÁVAČ S ANTI-SHOCK

POZOR
1.  Toto zařízení nemá samostatný přepínač zapnutí/vypnutí. Po vložení disku a instalaci baterií/připojení 

adaptéru, pouze stiskněte tlačítko P k zapnutí a přehrávání disku.
2.  K maximalizaci životnosti baterií a optimální době přehrávání je toto zařízení vybaveno funkcí 

automatického vypnutí. Napájení přehrávače se vypne automaticky po přibližně 30 sekundách od skončení 
přehrávání disku nebo po otevření krytu CD prostoru.

3.  Protože laserový paprsek tohoto zařízení je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se demontovat kryt.
4.  Nedotýkejte se čtecí optiky ani s ní nemanipulujte. V opačném případě ji můžete poškodit a přehrávač 

nebude fungovat správně.
5.  Do bezpečnostního otvoru nic nevkládejte. V opačném případě zůstane laserová dioda zapnutá po otevření 

krytu.
6.  Toto zařízení využívá laser. Použití ovladačů nebo nastavení jiných než popsaných v návodu může 

způsobit vystavení se nebezpečnému laserovému záření.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1. LCD displej 7. Konektor sluchátek (PHONES)

2. Konektor DC napájení 8. Tlačítko p STOP

3. Kryt prostoru pro baterie (dolů) 9. Tlačítko  SKIP+ 

4. Tlačítko P PLAY/PAUSE 10. Tlačítko  SKIP- 

5. Ovladač hlasitosti 11. Tlačítko MODE

6. Tlačítko otevření krytu CD (OPEN) 12. Tlačítko PROG. 

13. Kryt prostoru CD

NAPÁJENÍ
Váš CD přehrávač můžete napájet vložením 2 baterií velikosti „AA“ nebo připojením AC adaptéru.
BATERIE (NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2.  Instalujte 2 baterie velikosti AA do prostoru pro baterie na spodní straně zařízení.

Důležitá informace o bateriích
- Před odstavením zařízení na delší dobu z něj vyndejte baterie, neboť mohou vytéct a poškodit zařízení.
- Pokud vložíte baterie nesprávně, pokud je vhodíte do ohně nebo pokud se je pokusíte nabíjet, může z nich 

vytéct elektrolyt.
- Vytečené baterie ihned zlikvidujte. Vytečené baterie mohou způsobit podráždění pokožky nebo jiná zranění.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Zlikvidujte baterie v souladu s platnými předpisy.

NAPÁJECÍ ADAPTÉR (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
Připojte napájecí adaptér k 4.5 V DC konektoru přehrávače a k elektrické zásuvce.
Poznámka:
- Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku.
- Pokud jej nepoužíváte, adaptér odpojte. Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je nebo připojte AC napájecí 

adaptér.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV
Širokopásmové charakteristické napětí ≥ 75 mV
Připojte sluchátka ke konektoru na zařízení.

Bezpečnost sluchátek
Poslouchejte při přiměřené hlasitosti. Před připojením a nasazením sluchátek snižte hlasitost. Hlasitost zvyšte 
na požadovanou hlasitost teprve po nasazení sluchátek.
- Nepřehrávejte hudbu při vysoké hlasitosti. Odborníci na sluch varují před dlouhodobým posloucháním při 

vysoké hlasitosti.
- Zvyšte pozornost nebo dočasně přerušte poslech v případných nebezpečných situacích. I když vaše otevřená 

sluchátka poskytují slyšet okolní zvuky, nezvyšujte hlasitost na takovou úroveň, která vám znemožní slyšet 
okolí.

- Nedoporučujeme použití sluchátek během řízení automobilu a v některých zemích je to zakázáno. Dbejte na 
pravidla silničního provozu. Přerušte použití zařízení, pokud vás to ruší při řízení vozidla.

 Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.

POSLOUCHÁNÍ CD

PŘEHRÁVÁNÍ 
1. Otevřete kryt CD, vložte disk (potiskem nahoru) do prostoru pro CD.
2.  Stisknutím tlačítka P PLAY/PAUSE zapněte přehrávač a spusťte přehrávání. Zobrazí se číslo aktuální 

skladby a uplynulý čas přehrávání. Spuštění přehrávání CD trvá přibližně 5 sekund.
-  Stisknutím tlačítka P PLAY/PAUSE pozastavíte přehrávání a opětovným stisknutím pokračujete..
-  Stisknutím tlačítka p STOP přehrávání zastavíte. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb a celkový čas 

přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka p STOP vypněte přehrávač.
Poznámka:
-  K vyjmutí CD jej uchopte za okraje a jemně zatlačte na středovou část a pomalu zvedejte CD disk.
-  Pokud přepisovatelný CD (CD Recordable) není nahrán správně (finalizován), zobrazí se „Error“.
- Pro CD Audio, použijte FINALIZE na vašem CD rekordéru k dokončení nahrávky.
-  Pokud je disk znečištěný, poškozený nebo nečitelný, nebo pokud je vložený obráceně, na displeji se zobrazí 

indikátor „ ”. Pokud se tak stane, vyčistěte disk, vložte jej správně nebo zkuste jiný disk.
-  Pokud otevřete kryt CD, přehrávání se zastaví.
-  Během načítání CD se zobrazí „ --- “.
-  Pokud nedojde k žádné aktivitě 30 sekund v zastaveném režimu, automaticky se vypne, za účelem úspory 

energie baterií. Nastavení jako je program a režim přehrávání zůstanou zachována.

NASTAVENÍ ZVUKU
Hlasitost nastavte pomocí ovladače hlasitosti.

DALŠÍ FUNKCE CD PŘEHRÁVAČE

VOLBA SKLADBY A VYHLEDÁVÁNÍ
- Volba skladby během přehrávání.
Krátce stiskněte  SKIP+ nebo  SKIP- jednou nebo opakovaně k přeskočení na aktuální, předchozí nebo 
následující skladbu. Přehrávání pokračuje se zvolenou skladbou.
-  Volba skladby při zastaveném přehrávání.
1. Krátce stiskněte  SKIP+ nebo SKIP- jednou nebo opakovaně. Zobrazí se číslo zvolené skladby.
2. Stisknutím tlačítka P PLAY/PAUSE spusťte přehrávání CD.

VYHLEDÁVÁNÍ POŽADOVANÉHO ÚSEKU BĚHEM PŘEHRÁVÁNÍ
Stiskněte a podržte  nebo  k rychlému vyhledávání ve skladbě. Během vyhledávání pokračuje 
přehrávání při nízké hlasitosti. Po 2 sekundách se vyhledávání zrychlí.
Poznámka: během SCAN není vyhledávání možné.

PROGRAMOVÁNÍ CD SKLADEB
Pomocí této funkce můžete naprogramovat až 20 skladeb v požadovaném pořadí.
1. V režimu zastavení stiskněte PROG k aktivaci režimu programování. Displej krátce zobrazí „P-01“, pak 

blikající „001“, což indikuje, že můžete zvolit první skladbu programu.
2.  Tlačítky  nebo  zvolte požadovanou skladbu.
3.  Opětovným stisknutím PROG. potvrďte váš výběr a zpřístupněte další pozici.
4.  Stisknutím P PLAY/PAUSE spusťte přehrávání.

ESP: OCHRANA VŮČI OTŘESŮM
Tento přehrávač je vybaven nejnovějším digitálním obvodem vůči otřesům, který brání přerušení výstupu zvuku, 
když je zařízení vystaveno otřesům nebo vibracím během přehrávání disku.
-  Pokud je aktivní, přehrávač může být vystaven otřesům a vibracím (např. během chůze nebo v autě). ESP 

funkce se aktivuje automaticky pro umožnění nepřerušovaného přehrávání. Na displeji bude blikat „ESP“. 
Když „ESP“ přestane blikat, vyrovnávací paměť dat je plná.

-  Pokud bude přehrávač vystaven otřesům déle než 40 sekund nepřetržitě při přehrávání CD nebo 100 sekund 
při přehrávání MP3, zvuk se na krátkou chvíli ztlumí a bude pokračovat, když se přehrávač zotaví z otřesu. 

VOLBA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ
Během přehrávání CD, opakovaným stisknutím MODE zvolte jeden z následujících režimů s rozsvícením 
odpovídajícího indikátoru na displeji.
Zobrazí se „REP 1“ -- opakování aktuální skladby
Zobrazí se „REP ALL“ -- opakování celého disku
Zobrazí se „REP DIR“ -- opakování aktuálního adresáře (pouze MP3)
Zobrazí se „INTRO“ -- přehrává se prvních 10 sekund každé skladby
Zobrazí se „RND“ -- přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Pro návrat ke standardnímu přehrávání opakovaně stiskněte MODE, dokud nezmizí indikátor režimu.

PŘEHRÁVÁNÍ MP3-CD

Tento přehrávač přehrává nejen komerční CD, také vaše vlastní CD-R/RW/MP3-CD disky.
DŮLEŽITÉ
• Použijte mp3 jako příponu souboru při vytváření audio souborů na CDR-R/W. Při vytváření mp3 souboru 

nepoužívejte žádné jiné přípony jako je doc, txt, pdf, apod. 
• Nepoužívejte příponu mp3 pro textové nebo jiné než zvukové soubory. Může to způsobit vážnou závadu 

nastavení a rušení.
• Nepokoušejte se kombinovat CD audio a MP3 skladby s CDR-R/W, zařízení bude schopné přehrávat jen CD 

audio skladby z CD se smíšenými formáty.

POSLOUCHÁNÍ MP3-CD
1. Vložte MP3 CDR-R/W potištěnou stranou nahoru a zatlačte střed CD jemně do správné pozice.
2. Stisknutím tlačítka P PLAY/PAUSE spusťte přehrávání. Načtení MP3 CD trvá přibližně 10 až 30 sekund v 

závislosti na množství souborů k načtení.
3. Stisknutím tlačítka p STOP zastavte přehrávání. Přehrávání se zastaví a displej zobrazí celkový počet 

skladeb.

VÝBĚR SKLADBY
 SKIP- / SKIP+: Stisknutím  SKIP+ přeskočíte vpřed na následující skladbu nebo opakovaným 
stisknutím na další skladby. Stisknutím  SKIP- se vrátíte na začátek aktuální skladby, opakovaným 
stisknutím přeskočíte vzad několik skladeb. Stisknutím a podržením  SKIP- nebo  SKIP+ vyhledáváte 
zrychleně ve skladbě.

PROGRAMOVÁNÍ MP3-CD
Můžete zvolit až 99 skladeb a uložit je do paměti v požadovaném pořadí. Viz „Programování CD skladeb“.

PÉČE A ÚDRŽBA
1.  Zařízení čistěte vlhkou (nikdy ne mokrou) utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla.
2.  Zařízení nenechávejte na přímém slunečním záření ani na horkém, vlhkém nebo prašném místě.
3.  Zařízení postavte mimo vytápěcí zařízení a zdroje elektrického rušení jako je blikající lampa nebo motor.
4.  Pokud dojde během přehrávání CD k přerušení nebo pokud se CD nepřehrává vůbec, vyčistěte přehrávací 

stranu. Před přehráváním utřete disk od středu směrem k okraji pomocí kvalitní čisticí utěrky.
5.  Vaše zařízení je vybaveno gumovým těsněním k minimalizaci rizika vniknutí vlhkosti. Neponořujte jej do 

vody, neboť může dojít k trvalému poškození elektrických a mechanických dílů.
6.  Vnějšek zařízení důkladně vyčistěte, pokud je vlhké. Zabráníte tím vniknutí vody a případnému poškození  

zařízení.

SPECIFIKACE

Zdroj napájení DC 4.5 V, 600 mA (AC adaptér není součástí dodávky)
    2 x UM-3 nebo „AA“ baterie

Pokud budete někdy v budoucnosti likvidovat vaše zařízení, nevyhazujte jej společně s komunálním 
odpadem. Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace kontaktujte místní 
správu nebo prodejce. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francie
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