
Návod k použití a CD MP3 přehrávačů Jazzpiper 
Uchovávání 

�� Nepoužívejte či neskladujte přístroj v extrémních teplotách, vysoké vlhkosti či prašném prostředí 
�� Dbejte na to, aby kryt přístroje nezůstával zbytečně otevřený 

Použití 
�� Nepoužívejte staré, vybité či nekvalitní baterie. vyjměte baterie pokud přístroj nepoužíváte delší dobu. Nepokoušejte 

se přehrávat fyzicky poškozená média, mohlo by dojít k poškození přístroje. Přehrávejte pouze CD audio a CD MP3 
disky. 

�� Bezpečné použití na silnici - nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, motocyklu či řízení aut. Nenastavujte plnou 
hlasitost ani při chůzi městem a při přecházení silnic. 

�� Chraňte si sluch - neposlouchete ve sluchátkách signál zesílený na maximum, můžete si poškodit sluch. 

Popis součástí 
1. Místo pro baterie (na zadní straně přístroje) vložte dva AA (#5) alkalické či dobijitelné články. 
2. Konektor pro připojení externího 4,5V napájení. 

Pozor: při provozu z externího napáječe vyjměte alkalické baterie. 
3. Tlačítko pro otevření krytu 

Neotevírejte kryt, když přístroj přehrává disk, způsobíte vypnutí. 
4. Kryt CD disk vkládejte vždy potisklou stranou nahoru. 
5. Konektor pro připojení stereo sluchátek s 3,5 mm jack konektorem. 
6. Ovládání hlasitosti - Pozor: nemá vliv na linkový výstup (Line out) 
7. Přepínač zvýraznění basů. 
8. Linkový výstup 

Výstup určený pro připojení k zesilovači. 
9. Tlačítko Stop 

Prvním stisknutím ukončíte přehrávání, dalším stisknutím vypnete přístroj. 
10. Tlačítko pro přehrávání 

Stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete, dalším stisknutím začnete přehrávat. Dalším stisknutím přerušíte 
přehrávání až do dalšího stisknutí tohoto tlačítka. 

11. Přesun vpřed 
Stisknutm přeskočíte o skladbu vpřed, podržením tlasčítka začnete přeskakovat více skladeb. V režimu Výběr (po 
stisku tlačítka Select) zvyšujete o jednotky, desítky či stovky číslo aktuální skladby 

12. Přesun vzad 
Stisknutm přeskočíte o skladbu vzad, podržením tlačítka začnete přeskakovat více skladeb. V režimu Výběr (po stisku 
tlačítka Select) snižujete o jednotky, desítky či stovky číslo aktuální skladby. 

13. Programované pořadí přehrávání 
Pomocí tlačítek 11 a 12 vybíráte skladbu, tlačítkem Prog začnete vybírat další skladbu. 

14. Tlačítko Select (výběr) 
Opakovaným stisknutím tlačítka Select rozblikáte postupně jednotlivé číslice v čísle skladby. Tlačítky 12 a 13 můžete 
editovat číslo skladby po stovkách, desítkách či jednotkách. 

15. LCD displej 
16. Tlačítko PlayMode 

slouží k výběru režimu přehrávání. Možnosti jsou následuící: random = náhodné pořadí skladeb, intro = z každé 
skladby zahraje pouze kratičký úsek,  repeat one = opakované přehrávání jedne skladby, repeat all = opakované 
přehrávání celého disku či naprogramované sekvence. 

17. Tlačítko ESP 
Stisknutím tlačítka ESP zapínáte a vypínáte vyrovnávací paměť. 

18. Tlačítko Hold 
K uzamknutí všech ovládacích prvků použijte Tlačítko Hold. 

Napájení 
�� Před připojením k síťovému adaptéru nejprve přístroj vypněte. Používejte pouze dodaný adaptér, zabráníte tím 

možnému zničení přístroje. 
�� Dva alkalické či dobijitelné články, typu AA (#5) vložte do příslušných pozic. Pozor na polaritu.  

Nabíjejte pouze dobijitelné články, nepoužívejte staré a nové baterie dohromady, pokud nebudete přístroj delší dobu 
používat, baterie vyjměte. Nepoužívejte MnZn baterie. 

Používání - přehrávání CD AUDIO 
�� pozn.: vyrovnávací ESP paměť je při přehrávání CD AUDIO cca. 50 vteřin. Pokud chcete tuto paměť zapnout 

stisknete tlačítko ESP (17) při přehrávání. 
�� Běžné přehrávání 

Otevřete kryt přístroje a založte disc CD AUDIO potištěnou stranou nahoru. Stiskněte tlačítko pro přehrvání (10) 
�� Výběr skladby 

Pro přehrávání předchozí skladby stiskněte 2x tlačítko (12). Pro posun o skladbu vřed tlačítko (11). 
�� Zastavení 

Pro zastavení stiskněte tlačítko (9). Dalším stisknutím přístroj vypnete. 
�� Režim představení skladeb 

Do tohoto režimu se dostanete opakovaným stiskem tlačítka PlayMode (16) dokud se na displeji nezobrazí Intro. 
�� Režim náhodného výberu skladeb 

Do tohot režimu se dostante opakovaným stiskem tlačítka PlayMode (16) dokud se na displeji nezobrazí RDM.. 
�� Režim programování 

Po stisku tlačítka Prog (13) můžete umisťovat jednotlivé skladby na váš vlastní seznam z kterého pak budou 
přehrávávny. Tlačítky (11) a (12) listujete skladbami, dalším stiskem tlačítka Prog (13) přidáte skladbu na seznam a 



postupíte na další položku seznamu. Stiskem tlačítka pro přehrávání (10) ukončíte programovaní a přístroj začne 
přehrávat váš seznam. 

�� Opakované přehrávání 
Opakované přehrávání aktuální skladby zapnete opakovaným stiskem tlačítka Mode (16) dokud se na displeji 
nezobrazí REPEAT 1. Opakování vypnete stejným tlačítkem.Opakované přehrávání celého CD zapnete opakovaným 
stiskem tlačítka Mode (16) dokud se na displeji nezobrazí REPEAT ALL. Opakování vypnete stejným 
tlačítkem.Opakované přehrávání vlastního naprogramovaného seznamu skladeb zapnete stiskem tlačítka Mode (16) 
v průběhu programování 

 

Používání - přehrávání CD MP3 
1. Vyrovnávací paměť ESP při přehrávání CD MP3 je 8 vteřin. 
2. Podporován je formát MP3 se samplovací frekvencí 32kHz, 44.1kHz, 48kHz a s datovým tokem menším než 

224KBit/vteřinu 
3. Přehrávač podporuje maximálně 256 adresářů 
4. Přehrávač podporuje maximálně 512 MP3 souborů na disku 
5. Všechny informace z kapitoly Používání - přehrávání CD AUDIO platí i pro přehrávání CD MP3. 
6. Někdy nebývá sekvence skladeb na CD od středu ke kraji. Přístroj v takovém případě změní pořadí skladeb při 

přehrávání. 
7. Přímé vybírání skladby 

Při přehrávání stiskněte tlačítko Select (14). První číslice aktuálně přehrávané skladby se rozbliká. Tlačítky (11) a (12) 
snižujete či zvyšujete o jedno. Dalším stiskem Select (14) se posunete na další místo. 

 

Probémy 
1. Přehrávač nemůže přečíst vložený disk a na displeji se objevuje NO DISC. 

�� založený disk je poškozený nebo špinavý, zkuste jiný 
�� na čtecí čočce je zkondenzova á voda. přístroj na několik hodin nechte otevřený 
�� ověřte zda li jste disk vložili správně (potiskem nahoru) 

2. Ze sluchátek nejde zvuk 
�� ověřte připojení a funkčnost sluchátek, neporušnost kabelu 
�� není nastavena hlasitost na minimum ? 

3. Když stisknu jakékoli tlačítko na displeji objeví se Hold 
�� vypněte zámek kláves tlačítko Hold (18) 

4. Při načítání CD MP3 disku se nejprve zobrazí ¨oo oo oo¨ a potom ¨no disc¨ 
�� na disku je příliš mnoho skladeb nebo je disk poškozený či špinavý 

5. Bateri vydrží krátkou dobu 
�� používaté staré nebo MnZn články, které je třeba nahradit. 

 

Specifikace  
vlnová délka požitého laseru  780nm 
výstupní výkon na sluchátka  10mW+10mW (16 ohm) 
linkový výstup   0,5V 
vzorkování    D/A 1 bit 
odstup signálu od šumu  více než 80 dB 
zkreslení    méně než 0,05 % 
provozní teplota   5 - 35 C 
rozsah    20 Hz - 20 kHz 
rozměry    145mm x 130mm x 28 mm 
váha bez baterií   300-470 dle modelu  g 
zdroj napájení   síťový adaptér s výstupem 4,5V     
     dvě alkalické  AA baterie - 3V     
     dvě nabijitelné AA bateri - 2,4V 
testováno s MP3 diskem, (128 kbps, 44,1 kHz) 
 

Balení obsahuje 
�� sluchátka 
�� kabel linkového výstupu 
�� síťový napáječ 
�� nabijetelné baterie 
�� manuál 
�� dálkové ovládání (u modelu MCD650V) 

 

Volitelné doplňky 
�� autonapáječ 
�� adaptér do kazetového rádia 


