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Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu
raamaturiiul või integreeritud kapp.

HOIATUS

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib
kahjustada kuulmist.

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke
seadet vihmast või niiskusest eemal.
Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme
õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu
sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga
esemeid (nt süüdatud küünlaid).
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage
seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid
ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks
vaase.

See sümbol tootel, akul või pakendil
näitab, et toodet ja akut ei tohi
olmejäätmetena käidelda. Teatud
akudel võidakse seda sümbolit
kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline
sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005%
elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende
toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse
käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust
kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid
kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud
patareisid) pikaks ajaks kuumallika, nagu
päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.

Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .

2
Esitusaeg*2, 3

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu  .
Reguleerige optimaalse signaali saamiseks
antenni.

FM

*1 Kui MP3-failid on ainult juurkaustas, kuvatakse
ekraanil 001.
*2 Kui esitusaeg on üle 100 minuti, kuvatakse
ekraanil --:--.
*3 Nupu DISPLAY/ENTER  vajutamisel muutub
taasesitusekraan taasesitusaja ja praeguse loo numbri
näitamise (või praeguse kausta ja faili numbrite
näitamise (MP3)) vahel.

Optimaalse
signaali
saamiseks
muutke seadme
suunda
(ferriitantenn on
seadmesse
integreeritud).

Muud toimingud
Tehke järgmist

Taasesituse
peatamine

Vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
Taasesituse juurde naasmiseks
vajutage nuppu veel kord.

Taasesituse
lõpetamine

MP3-plaadil
oleva kausta
valimine

HOIATUS

Vajutage nuppu STOP () .
Kui vajutate nuppu
CD PLAY/PAUSE ()  pärast
taasesituse seiskamist,
alustatakse taasesitust loo/faili
algusest, mida viimati esitasite
(esituse jätkamine). Kui soovite
alustada taasesitust plaadi
esimesest loost/failist, vajutage
kaks korda nuppu STOP () 
ja seejärel vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
Vajutage nuppu TUNE/
või − .

+

Muusikapala/faili Vajutage nuppu  või
valimine
 . Saate muusikapalasid/
faile ühekaupa vahele jätta.

ELEKTRILÖÖGI OHT.
ÄRGE AVAGE.

Koha leidmine
loos/failis

Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole
seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on
välja lülitatud.

Hoidke nuppu  või  
taasesituse ajal all ja vabastage
nupp soovitud kohas. Kui leiate
punkti pausi ajal, vajutage
nuppu CD PLAY/PAUSE () 
taasesituse alustamiseks pärast
soovitud punkti leidmist.

3
4

1

3

FM- või AM-riba valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FM/AM .
Hoidke all nuppu TUNE/ + või − , kuni
sageduse numbrid hakkavad ekraanil
muutuma.
Seade otsib automaatselt raadiosagedusi ja
peatub jaama leidmisel.
Kui te ei suuda jaama automaatse
häälestusrežiimiga leida, vajutage korduvalt
nuppu TUNE/ + või −  sageduse muutmiseks
etapiviisiliselt.
FM-stereoringhäälingu vastuvõtmisel süttib
ekraanil ST.

1
2
3

Toiteallikad

*1 Nuppudel CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  ja   on reljeefne punkt.
*2 Tõmmake FM-antenn  välja ainult FM-raadio kuulamisel (AM-raadio puhul on seadmesse integreeritud
ferriitantenn).

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe  või pange kuus R14 (C-suurust) patareid (pole kaasas) patareikambrisse .

Enne seadme kasutamist


Seinakontakti

Toite sisse- või väljalülitamine
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Pange plaat CD-sahtlisse ja seejärel sulgege
sahtli kate.

Kaustade ja failide esitusjärjekord on järgmine.
Kuid esitusjärjekord võib erineda plaadi algsest
järjekorrast, olenevalt kasutatud salvestusmeetodist.
Kaust
MP3-fail

Hea signaaliga
kohad:
akende lähedal
jms.

Vajutage nuppu  (toide) .

Pessa AC IN

Helitugevuse reguleerimine

Vahelduvvoolu toitejuhe
(kaasas)
Sisestage alati esimesena patarei pool, millel on märge .
Allosa



Patareid on
paigutatud eri
suundades.
Sisestage
need õiges
asendis, nagu
on siin
näidatud.

Vajutage patareisahtli katet alla kohas
 ja libistage seda noole  suunas.

Vajutage nuppu VOLUME + või − .
Selle seadme helitugevust saab reguleerida
sammudega vahemikus 0 kuni 31.
Kui soovite reguleerida helitugevust pidevalt, hoidke
nuppu all ja vabastage see soovitud tasemel.
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Kuulmise kaitsmiseks vältige kõrvaklappidest
kuulamisel liiga kõrget helitugevust.

Bassiparenduse funktsiooni sisse- või
väljalülitamine

Vajutage nuppu MEGA BASS .
Nupu vajutamisel lülitub funktsioon kas sisse
(MEGA BASS süttib) või välja (MEGA BASS kaob).
Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.

Märkused
 Kui patareid on peaaegu tühjad, siis hoiatusteade LO-BATT vilgub. Selle teate ilmumisel asendage kõik patareid uutega. Vt ka
jaotist „Järelejäänud patareitoite kontrollimine”.
 Kui vahelduvvoolu toitejuhe või patareid on eemaldatud, siis seadme mällu salvestatud sätted kas kustutatakse või hoitakse
salvestatuna.
 Kustutatud sätted: helitugevuse tase, raadio sagedusriba (FM ja AM) ja sagedus, FM-režiimi seadistamine (stereoheli või
monofooniline), CD esituse režiim, seadistus MEGA BASS (sees/väljas) ja viimati kasutatud funktsioon
 Salvestatud sätted: toitehaldus sees/väljas seadistus (ainult Euroopa mudelitel) ja eelhäälestatud raadiojaamad, mis on
registreeritud automaatse/käsitsi eelhäälestuse funktsiooni või nuppudega FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
 Enne patareide vahetamist eemaldage kindlasti seadmest CD-d või kassetid ja hoidke FM-teleskoopantenni  väljatõmmatuna
selle originaalasendis.
 Seadme kasutamiseks patareidega eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe seadme küljest ja seinakontaktist.
 Kui seade on ooterežiimis ja vahelduvvoolu toitejuhe on ühendatud, kuvatakse ekraanil STANDBY.
 Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.

Toitehalduse funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid)

Mobiiltelefonide,
elektriseadmete
lähedal

Heli-CD
(Järjekorras kuvatakse lugude koguarv ja
kogukestus.)

Muusikaplaadi esitamine
1
2

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu  .
CD-sahtli katte avamiseks pange oma
sõrmeots avamise sakki.

Muusikapalade koguarv

Avage
CD-sahtli kate
avamise sakki
kasutades.

Kogu esitusaeg

MP3-plaat

 Kuvatud sisu hakkab ekraanil vilkuma umbes 2 minutit enne ooterežiimi minekut.
 FM-/AM-funktsioonide puhul ei saa automaatset ooterežiimi funktsiooni kasutada.
 Automaatse ooterežiimi funktsioon on kehtetu, kui unetaimer on määratud.

Kaustade
koguarv*1

 Kui plaat on laaditud, loeb seade kõiki sellel plaadil
olevaid faile. Sellel ajal vilgub teade READ. Kui sellel
plaadil on palju kaustu või muid kui MP3-faile, võib
esituse alustamine või järgmise MP3-faili esituse
alustamine kaua aega võtta.
 Soovitame MP3-plaatide loomisel sinna muid kui
MP3-faile või tarbetuid kaustu mitte lisada.
 Taasesitusel jäetakse muud helifailid peale MP3-failide
vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
 Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on
.mp3.
Pange tähele, et isegi kui failil on õige faililaiend, aga
tegelik fail loodi teises helivormingus, võib selle esitamine
põhjustada müra või ei pruugi toimida.
 Vormingut MP3 PRO ei toetata.
 See seade ei mängi plaadi helifaile järgmistel juhtudel.
 Kui helifaile on rohkem kui 413.
 Kui ühel plaadil on kaustu rohkem kui 99 (sh kaust
ROOT).
 Kui kataloogi tasemeid (kaustasügavusi) on üle 9
(sh kaust ROOT).

Tehke järgmist

Taasesituse
lõpetamine

Vajutage nuppu  .

Taasesituse
peatamine

Vajutage nuppu  .
Taasesituse jätkamiseks
vajutage nuppu uuesti.

Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba
määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse
see uuega.
Kui soovite jaama eelhäälestuse tühistada,
vajutage nuppu STOP () .

Edasi- või
tagasikerimine

Vajutage nuppu  või  .

Kasseti
väljutamine

Vajutage nuppu  .

Märkused

2
3

Terasest
laudadel

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu  .
FM- või AM-riba valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FM/AM .
Vajutage nuppu PRESET + või −  salvestatud
eelhäälestusnumbri valimiseks soovitud
raadiojaamale.

Salvestamine kassetile

Nõuanne

Kontrollige enne kasutamise alustamist järgmist.
 Kasutage ainult I tüüpi (tavalisi) kassette. II
tüüpi (kõrge eelpingega), III tüüpi (ferrokroomi)
ja IV tüüpi (metall) kassette ei toetata.
 Veenduge, et ülekirjutuskaitse sakk poleks
eemaldatud. Kui sakk on eemaldatud, katke
purunenud sakk kleeplindiga.
 Veenduge, et ühendaksite ootamatu
salvestustõrke vältimiseks vahelduvvoolu
toitejuhtme.

Vajutades raadiot kuulates korduvalt nuppu
DISPLAY/ENTER , muutub raadioteave eelhäälestatud
numbri ja sageduse näitamise vahel.
Pärast 2 sekundi möödumist naaseb eelhäälestusnumbri
kuva automaatselt sageduse kuvale.

Jaamade eelhäälestus
lemmikraadiojaamade nuppudele
FAVORITE RADIO STATIONS
Saate eelhäälestada kuni kolm lemmikjaama kolme
nupu FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  alla.
Määrake igale nupule üks FM- või AM-programm.

2
3

1

Riba FM või AM valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FM/AM .
Otsige üles jaam, mille soovite eelhäälestada.
Vajutage ja hoidke all soovitud nuppu
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) , kuni
kuulete piiksu.

Vajutage seadme toite sisselülitamiseks
nuppu   ja seejärel valmistage ette allikas,
mida soovite salvestada.

 CD-DA-lugude või MP3-failide
salvestamine plaadile
Pange plaat CD-sahtlisse. Veenduge, et
taasesitust ei alustataks. Vt jaotist
„Järelejäänud patareitoite kontrollimine”.

Leitud jaam eelhäälestatakse valitud nupu
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  alla ja
ekraanil süttib sama number, mis sellel nupul.

 Raadiosaate salvestamine
Häälestage soovitud raadiojaamale.
Vt jaotist „Raadio kuulamine”.

(Näide: sageduse FM 87,50 MHz eelhäälestamine
numbrile )

 Heli salvestamine ühendatud
lisakomponendilt
Vajutage nuppu AUDIO IN  ja ühendage
lisakomponent, nagu teler, kaasaskantav
digitaalne muusikapleier vms pessa
AUDIO IN  ja seejärel käivitage taasesitus.

Eelhäälestatud jaama muutmine
Korrake samme 1–3.
Nupule eelhäälestatud jaam asendatakse uuega.
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Vajutage nuppu   (), sisestage kassett
kassetisahtlisse () ja seejärel sulgege sahtli
kate.

Eelhäälestatud jaamade
kuulamine nuppudega FAVORITE
RADIO STATIONS

Seadmel on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub seade automaatselt ooterežiimi
umbes 15 minutit pärast seda, kui ühtegi toimingut ei tehta või helisignaali ei edastata.
Ooterežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu VOLUME + , hoides samal ajal all nuppu
PLAY MODE . Iga kord, kui nuppe vajutate, vilgub STANDBY 2 sekundit ja ekraanil kuvatakse ON või OFF.
Märkused

Märkused MP3-plaatide kohta

Toiming

Vajutage nuppu PRESET + või − , kuni
soovitud jaama eelhäälestuse number
ekraanil vilgub.
Raadiojaama salvestamiseks vajutage nuppu
DISPLAY/ENTER .

 Ärge lülitage toidet välja kasseti taasesituse ajal. See võib
põhjustada talitlushäireid. Veenduge, et seiskaksite enne
toite väljalülitamist taasesituse.
 Kui kassett on keritud algusesse või lõppu ja nupp  või
  pole vabastatud, vilgub ekraanil STOP TAPE.
Veenduge, et vajutaksite nupu vabastamiseks
nuppu  . STOP TAPE hakkab vilkuma 8 minutit
pärast edasi- ( ) või tagasikerimist ( ). Pärast
ligikaudu 10 minuti möödumist lülitub seade automaatselt
välja.
 Teate STOP TAPE vilkumisel kontrollige alati nuppu  või
  ja veenduge, et vabastaksite nupu.
 Unetaimeril seadistatud aja möödumisel taasesituse ajal
hakkab näidik SLEEP vilkuma, kuid seade ei lülitu välja.
Seade lülitub välja pärast taasesitust.

1
Plaat on laaditud ja ekraanil kuvatakse plaadi
andmed.

Taasesituse alustamiseks vajutage
nuppu  .

Nõuanne

Sildiga pool üleval

Ühendage kõrvaklapid pessa  (kõrvaklapid) .

2

Eelhäälestatud raadiojaamad jäävad seadme mällu isegi
järgmistes olukordades.
Vahelduvvoolu toitejuhtme väljatõmbamisel.
Patareid on eemaldatud.

Hoonete
vahel

Kõrvaklappide kaudu kuulamine

Esituse pool suunaga ette

Muud toimingud

1
Halva signaaliga
kohad:
kaugel akendest
jms.

Pool lindi
nähtava
osaga
ülespool

Sagedusriba valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FM/AM .
Häälestage soovitud raadiojaamale.
Hoidke all nupu DISPLAY/ENTER , kuni
ekraanil vilgub FM-xx või AM-xx.

Eelhäälestatud raadiojaamade
kuulamine

Vastuvõtuprobleemide püsimisel proovige muuta
paigalduse asukohta.
Vältige näiteks järgmisi kohti.

Vajutage plaadi keskele, kuni see kohale
sobitub.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage nuppu
DISPLAY/ENTER .

(Näide: FM)

Märkus

Kaustastruktuuri ja esitusjärjekorra näide

Vajutage nuppu   (), sisestage kassett
kassetisahtlisse () ja seejärel sulgege sahtli
kate.

Nõrga signaaliga jaam tuleb käsitsi eelhäälestada.

Raadiovastuvõtu parandamine

Taasesituse jätkamine tühistatakse järgmistel juhtudel.
 CD-sahtli katte avamisel.
 Kui lülitate toite välja.

 Lindi lõtvumise korral kerige
lõtvunud osa tagasi, kasutades
lindi või seadme kahjustamise
vältimiseks pliiatsit.

Kui jaama ei saa automaatselt
eelhäälestada

 Häälestatud jaamade sagedusühik on FM-lainealal MHz ja
AM-lainealal kHz.
 Kui stereo-FM-i edastus on mürarohke, vajutage korduvalt
nuppu PLAY MODE , kuni ekraanil kuvatakse Mono.
Stereoefekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.

Kasutage raadiot kohas, kus raadiosignaale saab
kergesti vastu võtta, näiteks akna lähedal. Samuti
reguleerige hea vastuvõtu saavutamiseks antenni
(FM) või muutke seadme suunda (AM).

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu  .
FM- või AM-riba valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FM/AM .
Hoidke all nuppu FM/AM , kuni ekraanil
vilgub AUTO.

Raadiojaamad salvestatakse mällu alates
madalamatest kuni kõrgemate sagedusteni.
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Nõuanded

Kontrollige enne kasutamise alustamist järgmist.
 Kasutage ainult I tüüpi (tavalisi) kassette. II
tüüpi (kõrge eelpingega), III tüüpi (ferrokroomi)
ja IV tüüpi (metall) kassette ei toetata.

1
4

AM

Vajutage nuppu CD PLAY/PAUSE () .
Kui varem esitatud plaat on seadistatud, algab
taasesitus automaatselt. Taasesituse seiskamise
vajaduse korral vajutage nuppu STOP () .

Kasseti esitamine

Saate raadiojaamu seadme mällu salvestada. Saate
eelhäälestada kuni 30 raadiojaama: 20 FM- ja
10 AM-jaama.

2
Tõmmake
teleskoopantenn
välja  ning
reguleerige
optimaalse signaali
saamiseks selle
pikkust ja nurka.

CD-funktsioonile lülitumine muudelt
funktsioonidelt

Toiming

Raadiojaamade eelhäälestamine

Raadio kuulamine
1

Põhitoimingud

Nimeplaat asub seadme all välispinnal.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme lahutamiseks
toitevõrgust, ühendage seade hõlpsalt
ligipääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui
märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik
kohe vahelduvvoolukontaktist.
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Failide
koguarv

Pool lindi
nähtava
osaga
ülespool

Vajutage soovitud nuppu FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) .
Märkus
Eelhäälestuse eksliku muutmise vältimiseks ärge nuppu all
hoidke. Kui seda teete, asendab parajasti kõlav raadiojaam
nupu eelhäälestuse.

Salvestuse pool suunaga ette

3

Vajutage salvestamise käivitamiseks
nuppu   (esitusnupp   vajutatakse
samal ajal automaatselt alla).

 Plaadilt salvestamisel
Taasesitus käivitub automaatselt ja kõikide
plaadi lugude/failide salvestamine jätkub
esimeselt loolt/faililt. Kasseti lõppu jõudmisel
seiskub salvestamine automaatselt.

 Raadiosaate või heli salvestamisel
ühendatud lisakomponendilt
Salvestamine jätkub kuni kasseti lõppu
jõudmiseni.

Märkus
Valitud CD esituse režiim tühistatakse järgmistes
olukordades.
– Vahelduvvoolu toitejuhe on välja tõmmatud.
– Patareid on eemaldatud.
– CD-sahtli katte avamisel.
– Seadme toite väljalülitamisel.

Muusikapalade/failide kordusesitus
(kordusesitus)
Saate seadistada seadme esitama korduvalt
CD-DA-lugusid heli-CD-lt, MP3-failidest CD-R-/
CD-RW-plaadil tava- ja kava esituse režiimides.
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Märkus
Unetaimeril seadistatud aja möödumisel salvestamise ajal
hakkab näidik SLEEP vilkuma, kuid seade ei lülitu välja.
Seade lülitub välja pärast salvestamist.

Nõuanded
 Helitugevuse või helirõhu reguleerimine salvestamise
taset ei mõjuta.
 Kui AM-programm teeb vilisevat heli, kui olete vajutanud
nuppu   3. sammus, vajutage korduvalt nuppu PLAY
MODE , et valida ISS-i (Interference Suppress Switch,
häire summutamise lüliti) asend, mis võib müra
vähendada.

Muud toimingud
Toiming

Tehke järgmist

Salvestamise
seiskamine

Vajutage nuppu  .

Salvestamise
peatamine

Vajutage nuppu  .
Salvestamise jätkamiseks
vajutage nuppu uuesti.

Salvestamine konkreetsest loost/failist
alustades
Vajutage plaadil oleva loo/faili valimiseks nuppu
 või  , seejärel vajutage nuppu  .
Taasesitus käivitub automaatselt ning valitud loo/
faili ja järgnevate lugude/failide salvestamine jätkub
kuni kasseti lõppu jõudmiseni.

Salvestamine praeguse CD-DA-loo või
MP3-faili poolelt maalt

Vajutage nuppu CD PLAY/PAUSE () 
taasesituse peatamiseks kohas, kust soovite
salvestamist alustada, seejärel vajutage nuppu  .

Lemmikute CD-DA-lugude või MP3-failide
salvestamine plaadile
Looge programm (vt jaotist „Oma kava loomine
(kava esitus)”), seejärel vajutage salvestamise
käivitamiseks nuppu  .

Salvestatud kassettide sisu kustutamine
Kasseti sisu kustutamiseks peate varasemale
salvestisele vaikuse salvestama.

1

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu  .
Sisestage salvestatud kassett kassetisahtlisse.
Vajutage nuppu  .

2
3

Kustutamine algab ja varasem salvestis
kirjutatakse vaiksete andmetega üle.

2

Kordamiseks

Tehke järgmist
1 Vajutage korduvalt nuppu
Üks
PLAY MODE , kuni
muusikapala/fail
kuvatakse
1.
2 Vajutage nuppu  või 
 loo/faili valimiseks, mida
korrata soovite. Kui soovite
määrata kausta, mis sisaldab
MP3-faile, vajutage esmalt
nuppu TUNE/ + või – 
kausta valimiseks ja seejärel
nuppu  või   faili
valimiseks.
3 Vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
Kõik
muusikapalad/
failid

Valitud kaust
MP3-plaadil

Kavas olevad
muusikapalad/
failid

1 Vajutage korduvalt nuppu
PLAY MODE , kuni
kuvatakse .
2 Vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
1 Vajutage korduvalt nuppu
PLAY MODE , kuni
kuvatakse
ja .
2 Valige kaust nupuga
TUNE/ + või − .
3 Vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
1 Kava muusikapalad/failid (vt ).
2 Vajutage nuppu PLAY MODE
, kuni ekraanil kuvatakse
PGM ja .
3 Vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .

Kordusesituse tühistamine

Vajutage nuppu STOP ()  taasesituse
seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu
PLAY MODE , kuni
(või
1) ekraanilt kaob.

Lugude/failide esitamine juhuslikus
järjekorras (juhuesitus)
Saate seadistada seadme esitama CD-DA-lugusid
heli-CD-lt, MP3-failidest CD-R-/CD-RW-plaadil
juhuslikus järjekorras.

1
2
3

Muud toimingud

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu   ja pange plaat CD-sahtlisse.
Jätkake järgmiselt.

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu   ja pange plaat CD-sahtlisse.
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE ,
kuni ekraanil kuvatakse .
Juhuesituse alustamiseks vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .

Juhuesituse tühistamine

CD esitamise režiimi valimine

Vajutage nuppu STOP ()  taasesituse
seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu
PLAY MODE , kuni
ekraanilt kaob.
Nõuanne

Saate valida CD esitamise režiimi, kuni plaat on
seisatud.
Kontrollige enne CD esitamise režiimi valimist
järgmist. Kui püüate seadistada või muuta
esitamise režiimi taasesituse ajal, kuvatakse
teade PUSH STOP.
 Plaadi esitamisel veenduge, et seiskaksite
taasesituse, vajutades nuppu STOP () .
 Kui olete lülitunud CD funktsioonile muult
funktsioonilt nupuga
CD PLAY/PAUSE () , vajutage taasesituse
seiskamiseks korra nuppu STOP () .

Juhuesituse ajal ei saa valida eelmist lugu/faili, vajutades
nuppu  .

Oma kava loomine (kava esitus)
Saate määrata kuni 25 loo/faili esitusjärjekorra
plaadil.

1
2
3

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE .

4
Iga nupuvajutusega muutub näit järgmiselt.



Valitud kausta esitus (

)

Etapi number

5

)*


Valitud kausta korduv esitus (

,

)*


)


Kava esitus (PGM)

Kava kordusesitus (

Vajutage nuppu STOP ()  taasesituse
seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu
DISPLAY/ENTER . Ekraan muutub järgmiselt.
Sammude koguarv  Viimati kavasse lisatud
muusikapala/faili number

Programmi esitamise tühistamine

Vajutage nuppu STOP ()  taasesituse
seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu
PLAY MODE , kuni PGM ekraanilt kaob.

Kõigi kava muusikapalade/failide
kustutamine

, PGM)

* Need funktsioonid on saadaval ainult MP3-failide
esitamisel MP3-plaadilt.

6

Täiendavate lugude või failide kavasse
lisamiseks korrake toiminguid 3 ja 4.
Kava esituse alustamiseks vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
Sama kava uuesti esitamiseks vajutage nuppu
CD PLAY/PAUSE () .
Pange tähele, et loodud kava eemaldatakse
järgmistel juhtudel.
 CD-sahtli katte avamisel.
 Seadme toite väljalülitamisel CD-funktsioonis.

Märkus
Kui proovite kavasse lisada 26 või rohkem muusikapala või
faili, vilgub ekraanil teade FULL.

Ettevaatusabinõud

Järelejäänud patareitoite
kontrollimine
Kui kasutate seadet patareitoitel, saate kontrollida,
kui palju toidet on patareis alles.

Patarei laetuse tasemed ja järelejäänud
patareitoide
Järelejäänud patareitoide kuvatakse 5 tasemega,
nagu on allpool näidatud (patarei ikoonid on ainult
illustratiivse tähendusega). Mida kõrgem number,
seda rohkem patareitoidet on jäänud.
Täis

Unetaimeri kasutamine

Tühi

Saate määrata, et seade lülituks automaatselt
kindlaks määratud aja möödudes välja.

1
2

Vajutage nuppu SLEEP .
Kuvatakse vaikeseadistus (90) ja ekraanil süttib
näidik SLEEP.

Vajutage soovitud seadistuse valimiseks
korduvalt nuppu SLEEP .

Pärast hoiatuse LO-BATT 8-sekundilist vilkumist
lülitub seade automaatselt välja.
Patarei laetuse taseme kontrollimiseks tehke
järgmist.

 CD- või FM-/AM-funktsiooni kasutamisel
Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY/ENTER .
Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub ekraanil
kestus (minutites) ja valitud seadistus
kinnitatakse automaatselt umbes 4 sekundi
pärast.

Unetaimeri tühistamine

Vajutage korduvalt nuppu SLEEP , et valida OFF
või seade välja lülitada.
Nõuanded
 Näidik SLEEP vilgub korra iga 8 sekundi järel, kui
unetaimer on aktiveeritud.
 Näidik SLEEP hakkab ekraanil vilkuma umbes 1 minut enne
seadme väljalülitumist.
 Saate kontrollida seadme väljalülitamiseni jäänud aega,
vajutades pärast unetaimeri seadistamist uuesti nuppu
SLEEP . Kuid ärge tehke seda toimingut, kui näidik
SLEEP vilgub (vilkumine algab 1 minut enne seadme
väljalülitumist). Kui teete seda toimingut sel ajal,
lülitatakse unetaimer järelejäänud aja näitamise asemel
välja.
 Seadistatud aja möödumisel kasseti funktsiooni toimingu
(esitamine/salvestamine/kustutamine) ajal hakkab näidik
SLEEP vilkuma, kuid seade ei lülitu välja. Seade lülitub
välja pärast toimingu lõppemist.
 Vabastage kindlasti nupp  või  , vajutades
nuppu   pärast seadme väljalülitamist, kui kasseti
funktsioonis tehakse edasi- või tagasikerimise toimingut.
 Lülitage kindlasti pessa AUDIO IN  ühendatud
lisakomponent välja, kui kasutate unetaimerit funktsioonis
AUDIO IN. Unetaimer ei lülita komponentide toidet välja.

Lisakomponentide ühendamine
Võite nautida lisakomponendi (nt teleri,
kaasaskantava digitaalse muusikapleieri) heli selle
seadme kõlarite kaudu.
Enne ühendamist lülitage kindlasti kõigi
komponentide toide välja.
Üksikasjad leiate ühendatava komponendi
kasutusjuhendist.

1

2
3

Ühendage pesa AUDIO IN  kaasaskantava
digitaalse muusikapleieri, teleri või muu
komponendi väljundpesaga heli
ühenduskaabli kaudu (pole kaasas).
Lülitage ühendatud komponent sisse.
Vajutage nuppu AUDIO IN  ja alustage heli
esitamist ühendatud komponendil.

Plaadid, mida SAAB selle seadmega esitada
 Heli-CD (CD-DA*1 muusikapalad)
 CD-R-/CD-RW-plaadid, millele on salvestatud
CD-DA-lood CD-DA-vormingus.
 CD-R/CD-RW, millel on MP3-failid ja mis on õigesti
lõpetatud*2.
*1

*2

CD-DA on lühend väljendist Compact Disc Digital Audio.
See on heli-CD-de korral kasutatav salvestusstandard.
Lõpetamine on protsess, mille tulemusena CD-R-/
CD-RW-plaadid muudetakse tarbepleieritel esitatavaks, ja
lõpetamise saab plaadi loomise ajal enamikus
salvestustarkvaradest valikulise sättena lubada või keelata.

Plaadid, mida EI SAA selle seadmega esitada

Seisake taasesitus ja vajutage seejärel nuppu
STOP () . Kuvatakse noSTEP ja saate luua uue
kava, järgides protseduuri jaotises „Oma programmi
loomine (programmi esitamine)”.

 Kasseti või AUDIO IN funktsiooni
kasutamisel
Vajutage korra nuppu DISPLAY/ENTER .

Teave patarei hoiatusteate kohta
Kui patareitoide langeb teatud tasemele, vilgub
teade LO-BATT 8 sekundit ja seejärel lülitub seade
automaatselt välja. Selle teate ilmumisel asendage
kõik patareid uutega.

 CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud
heli-CD-vormingus või standardi ISO 9660 1. või 2.
tasemele või Jolietile vastavates vormingutes
 Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RWplaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/
CD-RW-plaadid või ühildumatu
salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RWplaadid
 Lõpetamata või valesti lõpetatud CD-R-/
CD-RW-plaadid
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM

Märkused ketaste kohta
 Puhastage CD-d puhastuslapiga, kui
see on must. Pühkige plaati
keskosast väljapoole. Kui plaadil on
kriimustusi, mustust või sõrmejälgi,
võib tekkida esituses tõrge.
 Ärge kasutage lahusteid (nt bensiini,
vedeldit, müügilolevaid puhasteid
või vinüülplaatide jaoks mõeldud
antistaatikut).
 Ärge pange CD-d kohta, kus on otsene
päikesevalgus või kuumusallikad (nt
kuumaõhutorud) ega jätke seda otsese
päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna
temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
 Ärge kleepige CD-le paberit ega kleebiseid ega
kriimustage CD pinda.
 Pärast esitamist pange CD karpi tagasi.

Märkus
Kui lülitate seadme uuesti sisse pärast teate LO-BATT
ilmumist patareisid välja vahetamata, saate võib-olla
kasutada mõnda funktsiooni (nt tuunerit) lühikest aega, kuid
ilmneda võivad järgmised probleemid. Asendage teate
LO-BATT kuvamisel patareid uutega.
 Seade lülitub sisse, kuid lülitub seejärel pärast teate
LO-BATT 8-sekundilist vilkumist välja.
 Seade ei lülitu sisse.

Kassetipeade ja kasseti
liikumistee puhastamine
Suutmatus kassetipäid puhastada võib halvendada
helikvaliteeti või põhjustada seadme suutmatust
kassette esitada või salvestada. Puhastage veovõll,
surverull, esitus-/salvestuspea ja kustutuspea iga
10 töötunni järel, kasutades müügilolevat
puhastuskomplekti. Puhastage nende pinnad
allpool näidatud moel varustusse kuuluva
puhastusvedelikuga niisutatud vatitikuga.

 DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab
ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel
poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta
helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole
taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid
 Toode on mõeldud CD-standardile vastavate
ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned
plaadifirmad turule toonud mitmeid autorikaitse
tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange
tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta
CD-standardile ja ei pruugi seetõttu selle tootega
esitatavad olla.

Märkused kassettide kohta
 Juhusliku salvestamise vältimiseks eemaldage
ülekirjutuskaitse sakk küljelt A või B. Kui soovite
kassetti salvestamiseks uuesti kasutada, katke
purunenud sakk kleeplindiga.

Vajutage nuppu   () ja seejärel
puhastage ().

Vajutage nuppu   (), hoides samal ajal
hooba () sõrmega all ja seejärel
puhastades ().

Poole A sakk
Poole B sakk
 Rohkem kui 90 minuti esitusajaga kassetti pole
soovitatav kasutada, v.a pika ja pideva
salvestamise või taasesituse puhul.

Ohutus
 Kuna CD-mängijas kasutatav laserikiir on
silmadele kahjulik, ärge üritage korpust lahti võtta.
Teenindustööd laske teha vaid vastava
väljaõppega personalil.
 Kui seadmesse peaks sattuma mingeid esemeid
või vedelikku, tõmmake seade seinakontaktist
välja ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud
tehnikul üle kontrollida.
 Selle seadmega ei saa esitada ebatavalise kujuga
(nt südame-, ruudu- või tähekujulisi) plaate. See
võib seadet kahjustada. Ärge selliseid plaate
kasutage.

Ühendatud komponendi heli edastatakse
kõlaritest.
Seadme ühendamiseks teleri või
videomagnetofoni/pleieriga kasutage
pikendusjuhet (pole kaasas), mille ühes otsas on
stereo-minipistik ja teises otsas kaks fonopistikut.

Hoob

Kasutage
puhastus
vedelikuga
niisutatud
vatitikku.
Surverull

Kustutuspea

Toiteallikad
 Vahelduvvooluga kasutamise korral kasutage
kaasasolevat vahelduvvoolu toitejuhet; ärge
kasutage ühtegi muud juhet.
 Kui te seadet pikema aja jooksul kasutada ei
plaani, eemaldage see seinakontaktist.
 Kui te patareisid pikema aja jooksul ei kasuta,
eemaldage need, et vältida patareide lekkimisest
ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Vastuvõtja asukoht
Veovõll

Esitus-/
salvestuspea

 Heli võib katkeda või võite kuulda müra, kui
kasutate halva kvaliteediga CD-R-i/CD-RW-d või
kui on probleem salvestusseadme või rakenduse
tarkvaraga.

Kasutus

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega
kui tavaliselt.

 Kui seade tuuakse külmast sooja või paigaldatakse
väga niiskesse ruumi, võib niiskus CD-mängijas
olevale objektiivile kondenseeruda. Kui nii, siis ei
tööta seade korralikult. Sellisel juhul eemaldage
CD ja oodake ligikaudu tund aega, kuni niiskus
aurustub.

Seadme käsitsemine
 Ärge jätke CD-kambrit lahti, et vältida saastumist
tolmu ja prahiga.
 Seadme kandmisel hoidke seda mahapillamise
vältimiseks käepidemest .

Korpuse puhastamine
 Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme
kergelt niiske lapi ning õrna pesuvahendiga. Ärge
kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või
lahustit (nt alkohol või bensiin).
Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega
probleeme, võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

 Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse või
kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu,
kus võib esineda mehaanilisi põrutusi, samuti
ärge jätke seadet päikese käes seisvasse autosse.
 Ärge pange seadet seadmete lähedale, mis
eraldavad kuumust (nt valgustid või küttekehad).
Nendest seadmetest eralduv kuumus võib korpust
moonutada ja põhjustada süsteemi talitlushäire.
 Ärge asetage seadet kaldus või ebastabiilsele
pinnale.
 Ärge asetage midagi 10 mm kaugusele korpuse
tagaosast. Ventilatsiooniavad peavad olema
vabad, et seade korralikult töötaks ja selle
komponendid kauem vastu peaksid.

 Järgmiste ketaste puhul võtab taasesituse
alustamine rohkem aega:
 keerulise puustruktuuriga ketas;
 paljude kaustade, failide või muude kui
MP3-failidega plaat.

Raadio
Heli on nõrk või signaal kehv.
 Vahetage kõik patareid välja.
 Paigutage seade lähedalasuvatest teleritest
eemale.
 FM-signaali korral tõmmake antenn täiesti välja ja
muutke selle suunda, et FM-signaal oleks
võimalikult tugev. AM-signaali korral muutke
seadme suunda, et signaal oleks võimalikult
tugev.
 Kui olete hoones, kuulake akna juures.
 Kui seadme lähedusse pannakse mobiiltelefon,
võib seadmest kõlada vali müra. Hoidke telefon
seadmest eemal.

Teleri pilt on ebastabiilne.
 Kui kuulate FM-programmi siseantenniga teleri
läheduses, viige seade telerist kaugemale.

Kassett
Kassett ei liigu toimingunupu vajutamisel.
 Sulgege kassetisahtli kate kindlalt.

Taasesitusel on kuulda müra.

Tõrkeotsing

 See ei viita seadme talitlushäirele. Võite kuulda
taustamüra (susisemine), mehaanilist müra või
müra taasesituse elektromagnetiliste häirete tõttu.

Üldine

Nupp   ei toimi või kassett ei alusta
taasesitust või salvestamist.

Ekraanil kuvatakse vilkuv teade LO-BATT.

 Veenduge, et ülekirjutuskaitse sakk poleks
eemaldatud.

 Vahetage kõik patareid välja. See teade kuvatakse,
kui seade töötab patareitoitel ja patarei laetuse
tase langeb teatud tasemele.

 Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks
kindlalt seinakontakti ühendatud.
 Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhtme pistik
oleks kindlalt pessa AC IN ühendatud.
 Kontrollige, kas patareid on õigesti sees ja
polaarsused sobitatud.

Heli puudub.
 Veenduge, et soovitud muusika või heliallika jaoks
oleks valitud õige funktsioon.
 Kui kuulate kõlaritest, tõmmake kõrvaklappide
pistik välja.

Heli on mürarikas.
 Kas keegi kasutab seadme lähedal mobiiltelefoni
või muid seadmed, millest kiirgub raadiolaineid?
Sellisel juhul paigutage seade nendest
seadmetest eemale.

Taasesituse, salvestamise või kustutamise
kvaliteet on kehv või moonutatud.
 Puhastage veovõll, surverull, esitus-/salvestus- ja
kustutuspea. Vaadake üksikasju jaotisest
„Kassetipeade ja kasseti liikumistee puhastamine”.
 Demagneetige pead, kasutades müügilolevat
kassetipea demagnetisaatorit.
 Kasutage ainult I tüüpi (tavalisi) kassette. II tüüpi
(kõrge eelpingega), III tüüpi (ferrokroomi) ja
IV tüüpi (metall) kassette ei toetata.
Kui probleem pärast soovitatud lahenduste
proovimist püsib, eemaldage vahelduvvoolu
toitejuhe ühendusest või eemaldage kõik patareid.
Kui ekraanilt on kõik näidud kadunud, ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe uuesti või pange patareid
uuesti sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Raadiost on kuulda vaikset üminat.
 See ei viita seadme talitlushäirele. Võite raadiost
vaikset üminat kuulda toiteallika olekust olenevalt.

CD-mängija jaotis

CD-mängija

Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund: vähem kui 44,6 μW
(See väljund on hinnanguline väärtus 200 mm kaugusel
objektiivi läätse pinnast 7 mm avaga mehhanismil Optical
Pick-up Block.)

Pool A

 Veovõlli, surverulli ja esitus-/
salvestuspea puhastamine

 Kustutuspea puhastamine

 Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit,
hoidke magnetkoodiga krediitkaardid või
üleskeeratavad (käe)kellad seadmest eemal, et
mitte magnetit kahjustada.

Toide ei lülitu sisse.

Märkus DualDiscide kohta



1)


Kõigi palade kordamine (

Juhuesitus (

Kui soovite määrata kausta, mis sisaldab
MP3-faile, vajutage esmalt nuppu TUNE/ +
või −  kausta valimiseks ja seejärel nuppu 
või   faili valimiseks.
Vajutage nuppu DISPLAY/ENTER .
Muusikapala/fail lisatakse kavasse ja kuvatakse
kavaetapi number.

Pärast oma kava loomist saate kavasse lisatud
muusikapalade/failide andmeid vaadata.

(Näide: heli-CD)

Tavaesitus (tühi)

Ühe pala kordamine (

Vajutage seadme sisselülitamiseks
nuppu   ja pange plaat CD-sahtlisse.
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE ,
kuni ekraanil kuvatakse PGM.
Loo/faili valimiseks vajutage nuppu  või
 .

Kavasse lisatud muusikapala/faili andmete
kuvamine

CD-mängija ei mängi, isegi kui CD on oma
kohal.
 Pange CD nii, et sildiga pool oleks üleval.
 Puhastage CD-d.
 Võtke CD välja ja jätke CD-kamber ligikaudu
tunniks ajaks lahti, et kondenseerunud niiskus ära
kuivaks.
 CD-R/CD-RW on tühi või lõpetamata.
 Plaadil ei ole esitatavaid MP3-faile.
 CD-R-i/CD-RW, salvestusseadme või rakenduse
tarkvara kvaliteediga on probleem.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil
teade noCD.
 CD-kambrisse pole CD-plaati pandud. Sisestage
plaat.
 CD-l võib olla lugemisprobleem. Asendage plaat.
 CD võib olla tagurpidi. Pange plaat sisse nii, et silt
oleks üleval.
 Sisestatud on plaat (DVD, BD vms), mida ei saa
esitada. Asendage plaat.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil 00.
 Puuduvad toetatud vormingus salvestatud
helifailid või taasesitataval failil on laiend, mida ei
toetata.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil Err.





CD võib olla must. Puhastage plaati.
CD-l võib olla kriimustusi. Asendage plaat.
CD-l võib olla lugemisprobleem. Asendage plaat.
CD-kambrisse võib olla pandud tühi plaat.

Heli kaob.
 Vähendage helitugevust.
 Puhastage CD või asendage see, kui CD on
tugevasti kahjustatud.
 Pange seade kohta, kus puudub vibratsioon.
 Puhastage objektiiv müügiloleva puhuriga.

Süsteem
Laserplaadi digitaalne helisüsteem

Kanalite arv
2
Sagedusvastus
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Kiirushälve
allpool mõõdetavat taset
Toetatud helivorming
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Raadio jaotis

Sageduspiirkond
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz sammuga)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz sammuga)
Vahesagedus
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennid
FM: teleskoopantenn
AM: integreeritud ferriitantenn

Kassettmaki jaotis

Salvestussüsteem
4-rajaline 2 kanaliga, stereo
Kiirkerimisaeg
Ligikaudu 150 s Sony kassetiga C-60
Sagedusvastus
I tüüpi (tavaline): 80 – 10 000 Hz

Input

AUDIO IN
Stereo-minipistik

Väljund

(Kõrvaklappide) stereo-minipistik 
16   32  takistusega kõrvaklappidele

Üldine

Kõlar
Täisulatus, läbimõõt 8 cm, 4 , koonustüüp (2)
Väljundvõimsus
1,7 W + 1,7 W (4 , 10% harmooniline moonutus)
Võimsuse nõuded
Euroopa ja Okeaania mudelid
230 V vahelduvvool, 50 Hz (vahelduvvoolu toiteallikas)
9 V alalisvool (6 patareid R14; suurus C)
Muud mudelid
220 V  240 V vahelduvvool, 50/60 Hz (vahelduvvoolu
toiteallikas)
9 V alalisvool (6 patareid R14; suurus C)

Elektritarbimine
11 W
Alla 1 W (ooterežiimis)
Aku eluiga*1, *2
CD taasesitus
Ligikaudu 10 tundi (helitugevuse tasemel ligikaudu 23)
FM-programmide salvestamine
Ligikaudu 23 tundi
Kasseti taasesitus
Ligikaudu 15 tundi (helitugevuse tasemel ligikaudu 23)
*1 Mõõdetud Sony standardite järgi. Aku tegelik eluiga
võib olla erinev olenevalt seadme olukorrast või
töötingimustest.
*2 Sony leelispatareide kasutamisel.
Mõõtmed
Ligikaudu 310 x 140 x 212 mm (l/k/s; sh väljaulatuvad
osad)
Kaal
Ligikaudu 1,9 kg (v.a patareid)
Ligikaudu 2,3 kg (sh patareid)
Kogus
Seade: 1

Vastuvõtjaga komplektis olevad tarvikud
Vahelduvvoolu toitejuhe (1)

Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Litsentside ja kaubamärkidega
seotud teatis
 MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja
patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja
Thomson.
 Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele. Selles juhendis ei kasutata
märke ™ ja .
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