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Hordozható CD/MP3 lejátszó rádióval  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL: BBX 300USB 

 

  

 

 

 

 

 

 

Használati utasítás  
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FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE VÉGETT NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ 

VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK 

 

 

Ezek a szimbólumok a készülék alján, oldalán és a hátsó részén találhatóak.  

VIGYÁZAT: ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTLAPJÁT). 

A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVíTHATÓALKATRÉSZEK. 

A JAVITTATÁST MINDIG KÉPZETT SZAKEMBERREL VÉGEZZE.  

 

 Egyenlő oldalú háromszögbe keretezett nyílhegyű villám jelölése arra figyelmeztet, hogy a 

készülékben a szigetelés nélküli feszültség akkora lehet, amely már áramütést okoz. 

 Egyenlő oldalú háromszögbe keretezett felkiáltójel a termékhez melékelt használati utasitásban 

szereplő fontos üzemeltetési és karbantartási (javitási) utasitások mellet láthaó. 

 

Következő címke a lézersugár megfelelő használatának alkalmazására szolgál.  

 

1. A CÍMKE A A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ  RÉSZÉN TALÁLHATÓ, AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON A KÉSZÜLÉK 

LÉZER KOMPONENSÉRŐL TÁJÉKOZTAT. 

2. SUGÁRZÁST FIGYELMEZTETŐ CÍMKE A KÉSZÜLÉKBE VAN HELYEZVE AZ ALÁBBI ÁBRA SZERINT, 

HOGY A KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE FIGYELMEZTESSEN. A FELSZERELÉS LÉZERSUGARAS  

LÉZERT TARTALMAZ, AMELY MEGHALADJA A LÉZER TERMÉKEK 1 OSZTÁLYOZÁSI KORLÁTJÁT.   

 

 

 

FIGYELEM A KÉSZÜLÉK BEINDITÁSKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGARAKAT BOCSÁT KI. 

KERÜLJE A SUGARAKAT.  
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BIZTONSÁGI ELŐíRÁSOK 

1. OLVASSA EL AZ UTASíTÁSOKAT– Az összes biztonsági és használati előírásokat figyelmesen olvassa el használat 

előtt.  

2. ŐRIZZE MEG AZ UTASíTÁSOKAT - Biztonsági és használati utasításokat meg kell őrizni jövőbeli tájékoztatásokért.  

3. TARTSA SZEM ELŐTT A FIGYELMEZTETÉSEKET– Készüléken vagy a használati utasításokban megjelenő 

figyelmeztetéseket be kell tartani.   

4. TARTSA BE AZ UTASíTÁSOKAT – Minden használati és működési utasításokat be kell tartani.  

5. VíZ ÉS NEDVESSÉG – A készüléket nem szabad víz közelében használni, például mosdó, mosogató, fürdőkád, 

úszómedence közelében vagy nedves pincében.  

6. SZELLŐZŐNYíLÁSOK- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltorlaszolva. Például, 

a készüléket ne helyezzük ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre, amely megakadályozza a szellőzőnyílások 

jó müködését. Úgyszintén nem szabad elhelyezni beépített helyekre, például könyvespolcra vagy szekrénybe, ez 

megakadályozhatja a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.  

7. HŐFORRÁS – A készüléket távol kell elhelyezni hőforrásoktól, például fűtőtesttől, kályha vagy egyéb berendezésektől 

(pl. erősítők) .  

8. ÁRAMFORRÁS - A készüléket egy olyan áramforráshoz kell csatlakoztatni amely megfelel a használati utasításokban 

leírt áramfórrásal, vagy a készüléken látható utasitások szerint.  

9. FÖLDELÉS – a készülék földelési eszközeinek gátlástalan működése érdekében kell intézkedni.  

10. A HÁLÓZATI KÁBEL VÉDELME - tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy ne álljon fenn veszély ennek rálépésére,  

vagy más tárgyak alá helyezésére, különösen figyelmet kell fordítani az aljzathoz csatlakozott kábelekre, fali aljzatokra 

vagy a készülék kilépési pontjára.  

11. TÁVVEZETÉKEK - Egy külső antennát távol kell elhelyezni a távvezetéktől.  

12. NEM HASZNÁLT IDŐSZAKBAN - Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, a készülék hálózati kábelt nem 

szabad az aljzatban hagyni.  

13. TÁRGYAK ÉS FOLYADÉKOK - Ügyelnie kell arra, hogy a készülékbe ne kerüljön tárgy vagy folyadék a 

szellőzőnyílásokon keresztül.   

14. JAVÍTÁST IGÉNYLŐ KÁROSODÁS - A készüléket kizárólag szakképzett személyzet javíthatja, ha:  

A A hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült. 

B Tárgy vagy folyadék került a készülékbe. 

C A készüléket eső érte.  

D A készülék leesett, vagy a burkolata megsérült.  

E A készülék úgy tűnik, hogy nem működik, vagy észrevehető müködési változást mutat. 

15. SZERVIZ - A felhasználó ne próbálja meg a készülék javítását, a használati utasításokon kivül. Minden javítási 

munkát képzett szakemberrekre kell bízni.  

 

JEGYZETEK: 

1) Célszerű, hogy a CD -t tartsa a CD -meghajtóban akkor is, ha nem használja. Ez megakadályozza, a por lerakódását 

az optikai lencsére. 

2) Piszkos vagy karcos CD-k lejátszási problémákat okozhatnak. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a CD-t. 

3) Ha a kijelzőn egy hiba vagy meghibásodás történik, húzza ki, majd távolítsa el az elemeket (ha van ilyen), hogy 

kikapcsolja a kijelzőt. Indítsa újra.   

 A készülék közelében ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát. 

 A készüléket ne tegye szivárgás mellé, és a készülék körül ne legyen folyadékkal töltött tárgy, például váza. 

 Húzza ki a hálózati forrást a fő csatlakozók kihuzásával  a konnektorból, a fő csatlakozók kéznél kell 

maradjanak.  
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HASZNÁLAT ELŐTT 

KOMPAKT LEMEZEKRE VALÓ UTALÁS  

Mivel a piszkos, karcos vagy deformálódott lemezek károsíthatják a készüléket, tudnia kell a következőket: 

1. a. Használható kompakt lemezek  

Az alábbiakban bemutatott jelekkel rendelkező CD-t használjon. 

b. CD: csakis digitális audio CD-t.  

 

 

2. UTALÁS A LEMEZEK KEZELÉSÉRE 

Vegye ki a lemezt a tárolási tokjából és töltse fel. 

NYOMJA MEG A LEMEZ HÁZ KÖZEPÉT 

  

 

HELYEZZE BE A LEMEZT A CÍMKÉVEL FELFELÉ.  

 

EMELJE FEL A CD-T A RÖGZÍTETT FELÜLET ÉRINTÉSE NÉLKÜL. 

 HELYEZZE ÓVATOSAN A LEMEZT A MEGHAJTÓBA.  

 

 

Ne nyomja le a fényvisszaverő rögzített felületét. 

Ne írjon vagy ragasszon semmit  a CD felületére. 

Ne hajlítsa a lemezeket. 

Helytelen.  

 

 

1. TÁROLÁS 

Ha eltávolítja a lemezt a meghajtóból, győződjön meg róla,hogy visszateszi a tokjába. 

Ne tegye ki a lemezeket közvetlen fénybe, fűtőtest által keltett magas hőmérsékletre, magas páratartalomra 

vagy porba.   

 

A lemezek tisztítása 

Mielőtt behelyez egy lemezt távolítsa el egy puha ruhával a port, piszkot és az ujjlenyomatokat. A lemezek tisztítása 

radiális mozgással történik, középről a széle felé.  
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Helyes             Helytelen 

 

 

KÖZÉPRŐL A SZÉLÉIG 

 

Ez a készülék 8 cm-es vagy 12 cm-es lemezek lejátszására lett tervezve. 

Ne használjon hígítót, benzint, tisztítószereket vagy antisztatikus sprayt a kompakt lemezeken.  

 

A SZETT HASZNÁLAT ELŐTTI UTALÁSOK  

 Óvakodjon a páralecsapódástól 

Amikor a víz és gőz hideg felületen érintkeznek, víz cseppecskék keletkeznek. 

Ha páralecsapódás fordul elő, a készülék nem fog megfelelően működni. 

Ez azonban nem működési hiba, és az egységet meg kell szárítani (Ehhez vigye a "POWER" ON - on -, és 

hagyja a készüléket néhány óra).  

 Fordítson különös figyelmet a következő feltételekre: 

1. Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, és nagy hőmérséklet különbség van. 

2. Ha kezd működni a fűtési rendszer. 

3. Ha a készüléket egy olyan helyre viszi,ahol légkondicionáló van, magas a hőmérséklet és magas a 

páratartalom. 

4. Ha nagy különbség van a készülék hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet között, vagy olyan 

körülmények között, ahol pára léphet fel könnyen.  

 Védje készülékét / szetjét eső, hő, nedvesség, homok, por, vegyi anyagoktól és a nagy hőttől (pl. közeli 

fűtőberendezés, vagy közvetlen napfényben parkoló autó).  
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI GOMBJAINAK ÚTMUTATÓJA  

ELÖLNÉZET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELSŐ PANEL NÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁTSÓ PANEL NÉZET 
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1 VOLUME CONTROL -HANGERŐ GOMB  

2 POWER ON INDICATOR – ÁRAM KIJELZŐ 

3 USB PORT – USB CSATLAKOZTATÓ 

4 SD/MMC SLOT – SD/MMC OLVASÓ 

5 FM STEREO INDICATOR - FM STEREO KIJELZŐ 

6 LCD DISPLAY – LCD KIJELZŐ 

7 TUNING CONTROL – BEÁLLíTÁSI GOMB 

8 AUX-IN JACK – AUX JACK   

9 FUNCTION SELECTOR - FUNKCIÓ VÁLASZTÓ GOMB 

10 MODE BUTTON – MÓD GOMB  

11 FOLDER + BUTTON – MAPPA GOMB +  

12 PLAY/PAUSE – LEJÁTSZÁS/SZÜNET 

13 STOP BUTTON – STOP GOMB 

14 SKIP- BUTTON – UGRÁS GOMB- 

15 SKIP+ BUTTON – UGRÁS GOMB+ 

16 CD COVER OPEN BUTTON  - CD HÁZ MEGNYíTÓ GOMB 

17, BAND SELECTOR - SÁV VÁLASZTÓ 

18, ANTENNA - ANTENNA 

19, CD COVER – CD BURKOLAT  

20, AC SOCKET - CA CSATLAKOZÓ  
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ÜZEMI FESZÜLTSÉG 

CA FESZÜLTSÉG   

1. Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik a helyi 

szolgáltatott feszültséggel.  

2. A hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa (tartozék) a készülék hátulján található AC aljzathoz,  

3. A kábel másik végét csatlakoztassa a fali aljzathoz.  

4, After connect the power source, press the “FUNCTION SELECTOR” to “CD/USB” or “RADIO” start work, and the power 

indicator will be lit on. 

5, If you do not want to use the unit, press the “FUNCTION SELECTOR” to “AUX/OFF” to stop and power indicator will be lit 

off. 

  

 

CC FESZÜLTSÉG 

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét. 

2. Helyezze be 8 "C" UM-2-es elemeket az akkumulátor rekeszbe. Győződjön meg róla, hogy az elemeket az elemtartón 

jelzett ábra szerint helyezte be. 

3. Tegye helyre az akkumulátor fedelét.  

 

 

Megjegyzések: 

1. Az akkumulátor áramköre automatikusan megszakad, ha a hálózati kábel be van dugva a hálózati aljzatba, és a CA-n 

keresztül működik. Amikor a készülék nem működik elemekel, távolítsa el ezeket az elemtartó rekeszből. 

2. Ne dobja a használt elemeket a háztartási hulladék tárolására szánt helyre. 

3. A használt elemeket vigye  a forgalmazzó által készített gyűjtőhelyre. 

 

CD MŰKÖDÉSE 

* Inditás 

1. Állítsa be a "FUNCTION" (Funkció) gombot CD / USB állásba. Nyissa fel a fedelet, nyomja meg a "CD OPEN" (CD 

nyitó). Tegye a CD-t a nyílásba a címkével ellátott oldalal felfelé, és zárja be a CD-tokot. 

2. Keresés végeztével az első zeneszám jelenik meg, és a dal lejátszása automatikusan indul.  

* UGRÁS MÓD (CD/MP3/USB/SD) 

1. Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, ha megnyomja egyszer a "SKIP +" (Ugrás +) gombot, automatikusan 

átvált a következő számra, és megjeleníti a sorszámot, majd folytatja a lejátszást, vagy szünet üzemmódba marad. Ha a 

"SKIP +" (Ugrás +) gombot hosszabb ideig le nyomja, az aktuális zeneszám gyors előre tekerése történik. 

2. Lejátszás vagy szünet üzemmódban, ha megnyomja egyszer a "SKIP" (Ugrás-) gombot, akkor automatikusan az 

előző számra ugrik és a kijelző sávon megjelenik a szám, majd folytatja a lejátszást, vagy szünet üzemmódban marad. 

Ha a "SKIP" (Ugrás-) gombot hosszabb ideig lenyomja, az aktuális zeneszám gyorsan vissza teker.  

* STOP MÓD 

Ha lejátszás közben vagy szünet üzemmódban lenyomja a "STOP" gombot óvatosan, a készülék stop üzemmódba 

ugrik, és megjeleníti az összes zeneszám számát.  

 

* LEJÁTSZÁS / PAUSE (LEJÁTSZÁS / SZÜNET) (CD/MP3/USB/SD) 

1. Ha a "PLAY / PAUSE" (lejátszás / szünet) gombot enyhén megnyomja a stop üzemmódban, az első műsorszám fog 

lejátszani, és megjeleníti a lejátszás ikont ( ).  
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2. Ha a "PLAY / PAUSE" (lejátszás / szünet) gombot lejátszás közben nyomja le, a készülék  szünet üzemmódba lép és 

a lejátszási ikon ( ) meg a zeneszám sorszáma villogni kezd.  

 

* MAPPA MÓD + (CD/MP3/USB/SD) 

1. Ha a "FOLDER +" (MAPPA +) gombot a Play / Pause / Stop, módban érinti meg, a következő mappára ugrik, és 

megjeleníti a mappa számát. 

2. Ha a "FOLDER +" (MAPPA +) gombot hosszan nyomja le, a PLAY / PAUSE / STOP módban, a következő 10 dalra 

ugrik és a kijelző sávon megjelenik a zeneszám száma.  

 

* REPEAT MÓD (ÚJRALEJÁTSZÁS) (ÚJRALEJÁTSZÁS / AZ ÖSSZES ISMÉTLÉSE / ISMÉTLÉS KI) 

1. Nyomja meg a "MODE" (üzemmód) gombot lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, megjelenik villogó  

ikon, és a jelenlegi zeneszám megismétlődik.  

 

 

2. Nyomja meg a "MODE" (üzemmód) gombot kétszer, lejátszás közben vagy szünet üzemmódban az 

ikon jelenik meg, és a jelenlegi mappa megismétlődik.  

 

 

3. Nyomja meg a "MODE" (Üzemmód) gombot háromszor, lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, megjelenik az 

 ikon, és az összes zeneszámok megismétlődnek.  

 

 

 

4. Nyomja meg a "MODE" (Üzemmód) gombot négyszer, lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, az  

ikon jelenik meg, és az ismétlési funkció kikapcsol.  

 

 

* PROGRAMOZÁS MÓD (CD/MP3/USB/SD) 

20 (CD) / 99 (MP3, WMA) zeneszámot lehet programozni, bármilyen lejátszási sorrend használatával. 

1. A "MODE" (MÓD) gomb rövid lenyomásával stop módban az LCD kijelzőn megjelenik a P01 villogva.  

 

 



 

Hordozható Rádió CD                                                      BBX 300USB 

 

 

2. Válassza ki a kívánt számot a "SKIP-/SKIP +" (UGRÁS +)gombokkal  

3. Nyomja le a "MODE" (MÓD) gombot, válassza ki a kívánt zeneszámot. 

4. Az LCD kijelző megváltozik és P02 fog kijelezni.  

5. Ismételje meg a 2 ~ 4 lépéseket 20 (CD) / 99 (MP3, WMA) zeneszámig, a kijelzőn megjelenik a FULL (teljes), amikor 

a programozott zeneszámok elérik a 20 (CD) / 99 (MP3, WMA).  

 

 

* A programozás befejezéséhez és a lejátszás elkezdéséhez, nyomja meg a "PLAY / PAUSE" (lejátszás / szünet) gombot 

röviden, és a beprogramozott zeneszámok lejátszása elindul automatikusan. 

* A programozott lejátszás megszüntetéséhez, nyomja meg a "STOP" gombot kétszer, hogy törölje a programozot 

módot.  

 

USB / SD KÁRTYA HASZNÁLATA 

* Ha nincs CD-t a CD-tartóban 

1. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció) választó gombot CD / USB pozícióba. 

2. Helyezze az USB / SD kártyát az USB csatlakozóba vagy SD kártyaolvasóba 

3. A PLAY / PAUSE, STOP, ugrás + ugrás-, ismétlés, vagy programozás, használata ugyan olyan mint a CD/MP3-é. 

4. Hosszan nyomja meg a "STOP" gombot az USB és SD mód megváltoztatásához.  

 

* Ha van CD-t a CD-tartóban 

1. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció) választó gombot CD / USB pozícióba. 

2. Helyezze az USB / SD kártyát az USB csatlakozóba vagy SD kártyaolvasóba.  

3. Hosszan nyomja meg a "STOP" gombot, az USB és SD  módban CD megváltoztatásához. 

4.  A PLAY / PAUSE, STOP, ugrás + ugrás-, ismétlés, vagy programozás, használata ugyan olyan mint a CD/MP3-é. 

 

AUX MŰKÖDÉS 

1. Csatlakoztassa bármelyik készülék kimenő kábelét bal oldalon található AUX jack (3.5 mm) be. 

2. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció)választó gombot AUX pozícióra, állítsa be a "hangerőt" a megfelelő hangvétel 

eléréséhez, és a hangszórókon keresztül halgathatja a zeneszámokat. 
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RÁDIÓMŰKÖDÉS: 

1. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció) gombot RÁDIÓRA 

2. Válassza ki a kívánt rádiófrekvenciát a "BAND" (SÁV) választó segítségével. 

3. Kapcsolja be a "beállítások" gombot, a "DIAL" szám kiválasztásához (Bevezetés) és adja meg a kívánt rádióállomást. 

4. Állítsa be a "VOLUME" gombot a kívánt hangerőre.  

 

* FM ÉS FM-SZTEREÓ VÉTEL 

1. Állítsa be a "BAND" (SÁV) pozíciót FM-re és programok mono módban fognak hallatszani. Előnyös, ha a jeláram  

alacsony, hogy a mono módban halgassa a programokat. 

2. Állítsa be a "BAND" (SÁV)-ot FM ST -re, hogy a programok sztereó módban működjenek és a SZTEREÓ jelzőfény 

pedig kivilágít, jelezve, a sztereó FM programot.  

*ANTENNÁK  

FM: Teleszkópos rúd alaku antenna – kiterjeszthető a vétel javitása érdekében. 

 

 

 

E-boda BBX 300 USB Műszaki leírások 

Rádió 

FM/FM ST 88mhz–108 mhz 

  

Frekvencia szabályozó Kézi 

Cd Elfogadott cd tipus Audió cd/cd-r/cd-rw 

Lejátszás Elfogadott audió formátum Audió-track,mp3,wma 

Elfogadot memóriák Usb flash memory 4 gb-ig 

Üzemeltetés 
Hálózat 230v/50 hz 

Elemek 8xUM2 (r14) 8 h autonómia 

Fogyasztás Maximális értékben 15w 

Audio 

Hangszórók 2x3inch 

Rms erő 2x1,2w 

Aux bemenet 3,5 mm jack 

Hangerő kontroll Kézi 

Kijelző 
Lcd-3 dig. Display, kék színű fényben 

Led power Led sztereó 

Dimensiune 
Mm Egység 300(l)x270(w)x130(h) 

Csomagolás 340(l)x310(w)x170(h) 

Súly 
Kg Egység 1,85 

Csomagolás Kb.2 

 

 

 

 



 

Hordozható Rádió CD                                                      BBX 300USB 

A CE jelzés kötelező megjelölés az Európai Gazdasági Térségébe bevezetett termékek 

számára. A terméken található CE jelzés garantálja, hogy a termék megfelel az alapvetően 

alkalmazandó CE irányelveknek. 

 

Ez a termék az elektromos és elektronikus hulladék szelektív megkülönböztető jelével van 

ellátva. Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket, a 2002/96/CE irányelvvel megegyezően, 

szelektív hulladékgyűjtő rendszernek kell bevennie, hogy újrahasznosítható vagy 

szétszerelhető legyen annak érdekében, hogy csökkenjen a környezetre gyakorolt hatás.  

 

 

ELEMEK: 

Figyelem!  

Tilos az elemek szemétbe dobása. Adja be a használt elemeket az újrahasznosító központokba. 

Az elemek helytelen használata szivárgásokat vagy korróziót okozhat. 

Ne szerelje be az elemeket rossz irányban. 

Az elemek töltése/odaütése/kibontása vagy a rövidzárlat kialakítása veszélyes. 

Ne hagyja az elhasznált elemeket a termékben. 

Vegye ki az elemeket, ha nem használja a terméket hosszabb időn keresztül.  

Ha az elem kiszivárgott a mérlegbe, távolítsa el a folyadékot és cserélje ki az elemeket. 

A csomagban található elemek nem tartalmaznak nehézfémeket. 

 

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv olyan 

szabályzatot képvisel, amely 2006. július 01-én került alkalmazásra, és 

azoknak a termékeknek, elektromos és elektronikus készülékeknek az áruba 

bocsátását korlátozza, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, mint 

például ólom, hat vegyértékű króm, kadmium, polibrómozott bifenil, polibrómozott difenil-éter (PBDE). 

 

 

 

Ez a jel az emberi szervezetre veszélyes feszültségi kábelek kettős szigetelését  jelenti. 

 

 

 

Ez jelzi, hogy  a készülékben elég erős feszültség lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon. 

 

 

 

 

Ez a jel fontos kezelési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmét. 

 

 

 


