CD/MP3 P¤EHRÁVAâ

DN-C615
NÁVOD K OBSLUZE

SÉRIOVÉ âISLO ...........................................................................................
PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âÍSLO ZE ZADNÍ STùNY P¤ÍSTROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

BEZPEâNOSTNÍ TABULKA UPOZOR≈UJE NA NEBEZPEâÍ ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM PO
SEJMUTÍ OCHRANNÉHO KRYTU. P¤ED SEJMUTÍM TOHOTO KRYTU JE BEZPODMÍNEâNù NUTNO
VYSUNOUT SÍËOVOU VIDLICI ZE ZÁSUVKY.
POZOR: ABY SE ZAMEZILO NEBEZPEâÍ ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM, ZDRÎTE SE DEMONTÁÎE VÍKA (NEBO ZADNÍ STùNY). UVNIT¤ SE NENACHÁZEJÍ ÎÁDNÉ SOUâÁSTKY, KTERÉ BY
MOHL UÎIVATEL OPRAVIT. ÚDRÎBU P¤ENECHTE KVALIFIKOVAN¯M OPRAVÁ¤ÒM.
Symbol ‰piãatého blesku v rovnostranném trojúhelníku má uÏivatele upozornit na pﬁítomnost „nebezpeãného napûtí” v neizolovan˘ch souãástkách uvnitﬁ v˘robku, které by mohlo b˘t dostateãnû velké na to, aby
hrozilo nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
Vykﬁiãník v rovnostranném trojúhelníku má uÏivatele upozornit na fakt, Ïe tiskoviny pﬁiloÏené k v˘robku obsahují dÛleÏité pokyny t˘kající se obsluhy a údrÏby.

V¯STRAHA: ABY SE OMEZILO NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK¯M
PROUDEM, CHRA≈TE TENTO SPOT¤EBIâ P¤ED DE·TùM A VLHKEM.

NEÎ ZAâNETE S INSTALACÍ

LASEROVÉ
ZA¤ÍZENÍ
1. T¤ÍDY

Nevystavujte zaﬁízení vysok˘m teplotám. Pokud je
instalujete do police, zajistûte dostateãné rozpt˘lení
tepla.

Má-li zaﬁízení vûtrací otvory,
nechte je volné.

Se síÈov˘m kabelem manipulujte opatrnû. Pﬁi vypínání
ze zásuvky jej drÏte za zástrãku.

Nevhazujte do zaﬁízení cizí
pﬁedmûty.

Zaﬁízení nikdy nerozebírejte,
ani Ïádn˘m jin˘m zpÛsobem neupravujte.

ChraÀte zaﬁízení pﬁed kontaktem s insekticidy, benzínem a rozpou‰tûdly.

Pokud zaﬁízení del‰í dobu
nepouÏíváte, vytáhnûte kabel ze zásuvky.

ChraÀte zaﬁízení pﬁed vlhkostí, vodou a prachem.

Tento CD pﬁehrávaã je vybaven polovodiãov˘m laserem. Abyste mohli vychutnávat hudbu pﬁi konstantnû kvalitní produkci, pouÏívejte jej v místnosti
pﬁi teplotû 5 °C – 35 °C.
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V¯STRAHA

UPOZORNùNÍ
• Zachovejte správnou ventilaci pﬁístroje. Proto nezakr˘vejte ventilaãní otvory napﬁ. novinami, ubrusem, záclonou
apod.
• Na pﬁístroj nepokládejte pﬁedmûty s otevﬁen˘m ohnûm,
jako jsou svíãky apod.
• Pﬁístroj by mûl b˘t bûhem pouÏívání chránûn pﬁed jakoukoliv vlhkostí ãi de‰tûm.
• Na pﬁístroj nepokládejte pﬁedmûty obsahující tekutinu,
jako jsou vázy apod.

1. Zacházejte s pﬁívodním síÈov˘m kabelem opatrnû
Nepo‰kozujte nebo nedeformujte pﬁívodní síÈov˘ kabel.
Pokud se po‰kodí, mÛÏe zpÛsobit úraz elektrick˘m proudem nebo zpÛsobit závadu. KdyÏ jej odpojujete ze zásuvky, drÏte ho za zástrãku a netahejte za kabel.
2. Neotevírejte kryt pﬁístroje
Abyste pﬁede‰li úrazu elektrick˘m proudem, neotevírejte
horní kryt pﬁístroje.
Pokud se objeví problém, kontaktujte nejbliÏ‰ího prodejce
DENON.
3. Nedávejte Ïádné pﬁedmûty do pﬁístroje
Nedávejte kovové pﬁedmûty a zabraÀte vniknutí tekutin do
pﬁístroje.
Mohlo by dojít k úrazu elektrick˘m proudem nebo zpÛsobit
závadu.

• Bûhem pﬁehrávání CD text diskÛ obsahujících textové informace (anglická znaková sada) mÛÏe tento pﬁístroj tyto
informace zobrazit na displeji.
CD text disky obsahují oznaãení zobrazené v˘‰e.
POZNÁMKA:
• Tento pﬁístroj umí zobrazit následující typy znakÛ.
Ostatní znaky nebudou zobrazovány.
• Písmena:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• âísla:
0123456789
• Symboly:

• PouÏívejte kompaktní disky obsahující oznaãení
.
Speciálnû tvarované disky (ve tvaru srdce, osmiúhelníky
apod.) na tomto pﬁístroji nepouÏívejte, vyhnete se tak jeho
po‰kození.

otﬁep

• Pokud obsahuje hrana stﬁedového otvoru disku pozÛstatky materiálu (otﬁep), disk moÏná nepÛjde pﬁehrát.
• KdyÏ se s takov˘m pﬁípadem setkáte, odstraÀte otﬁep pomocí tuÏky apod.

UPOZORNùNÍ K INSTALACI
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Tento CD pﬁehrávaã má zabudovan˘ mikropoãítaã, jenÏ ﬁídí
vnitﬁní elektronické obvody. Pokud se pﬁi provozu nachází
v blízkosti zapnutého tuneru nebo televizoru, mÛÏe v nûkter˘ch pﬁípadech dojít k ru‰ení zvuku respektive obrazu. Abyste
tomu zamezili, uãiÀte prosím následující:
• Umístûte pﬁehrávaã co moÏná nejdál od tuneru nebo televizoru.
SíÈovou ‰ÀÛru a spojovací kabel pﬁehrávaãe poloÏte co nejdál od antény tuneru respektive televizoru.
• K ru‰ení dojde s nejvût‰í pravdûpodobností tehdy, pouÏíváte-li pokojovou anténu nebo 300Ω anténní vedení (obr. 1).
Z tohoto dÛvodu se doporuãuje instalovat venkovní anténu
a pouÏívat 75Ω koaxiální kabel (obr. 2).

300Ω anténní vedení
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75Ω koaxiální kabel

P¤EDNÍ PANEL

ZADNÍ PANEL

DISPLEJ
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Dûkujeme, Ïe jste si koupili CD/MP3 pﬁehrávaã z produkce firmy DENON.
Pﬁeãtûte si prosím peãlivû návod k obsluze, abyste byli dobﬁe obeznámeni s v˘robkem a docílili uspokojivého v˘sledného poslechu.
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Zkontrolujte, zda jsou souãástí pﬁístroje následující
poloÏky:
Návod k obsluze ...........................................................1
Propojovací kabely .......................................................1

UPOZORNùNÍ
• I kdyÏ je síÈov˘ vypínaã pﬁístroje v poloze OFF (vypnuto),
stále je pﬁipojen k síÈovému okruhu.
• Proto pokud opou‰títe domov na del‰í dobu, ﬁeknûme na
prázdniny, odpojte síÈov˘ kabel ze zásuvky.
• DN-C615 bude fungovat správnû, pokud je instalován
v rozmezí 10 stupÀÛ ve svislé rovinû pﬁedního panelu.
Pokud je zaﬁízení naklonûno pﬁíli‰, disk moÏná nepÛjde
správnû zasunout nebo vysunout.
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POPIS âÁSTÍ A FUNKCÍ (Viz strana 4.)

(1) Pﬁední panel
SíÈov˘ vypínaã (POWER)
• KdyÏ je tlaãítko pﬁepnuto z polohy OFF (
ON ( ), pﬁístroj se zapne.
• KdyÏ je tlaãítko pﬁepnuto z polohy ON (
OFF ( ), pﬁístroj se vypne.

Tlaãítko +10
• Toto tlaãítko stisknûte jako první pﬁi v˘bûru skladeb
s ãíslem nad 10.
• Tlaãítko pouÏívejte spoleãnû s ãíseln˘mi tlaãítky .
Napﬁíklad, k v˘bûru skladby ã. 15 stisknûte „+10“
a poté „5“.
K v˘bûru skladby ã. 33 stisknûte tlaãítko „+10“ tﬁikrát
a poté „3“.

) do polohy
) do polohy

Nosiã disku
• Disk umísÈujte do tohoto nosiãe. Nosiã se otevírá a zavírá maãkáním tlaãítka OPEN/CLOSE ( ) .
Disky vkládejte pﬁesnû do vodítka na nosiãi.

Tlaãítko ovládání rychlosti CD (–, +)
• Toto tlaãítko stisknûte k nastavení pﬁehrávací rychlosti
v rozsahu od +12 % do –12 %.
• Nastavená pﬁehrávací rychlost se zobrazí na displeji.

Tlaãítko otevírání/zavírání nosiãe disku
( OPEN/CLOSE)
• Maãkejte k zajíÏdûní a vyjíÏdûní disku. Po kaÏdém
stisknutí se nosiã disku otevﬁe a zavﬁe .

Tlaãítko programování/pﬁímé volby
(PROG./DIRECT)

âidlo dálkového ovládání
(REMOTE SENSOR)

• Toto tlaãítko stisknûte, kdyÏ chcete vkládat skladby pro
programované pﬁehrávání. (Podrobnosti najdete na
stranû 12.)
• KdyÏ tlaãítko stisknete, rozsvítí se kontrolka „PROG“.

• Ohlednû bezdrátového dálkového ovládání se prosím
spojte s va‰ím prodejcem nebo distributorem DENON.

Tlaãítko náhodného pﬁehrávání skladeb
(RANDOM)

Displej

• KdyÏ toto tlaãítko stisknete, nastaví se reÏim náhodného pﬁehrávání a rozsvítí kontrolka „RAND“.

• Podrobnosti najdete na stranû 7.

Tlaãítko pﬁehrávání (

PLAY)

Tlaãítko opakování (REPEAT)

• Toto tlaãítko pouÏijte k spu‰tûní pﬁehrávání.

Tlaãítko zastavení (

• Toto tlaãítko stisknûte k provedení opakovaného pﬁehrávání.

STOP)

• Toto tlaãítko stisknûte k zastavení pﬁehrávání.

Tlaãítko pauza (

Tlaãítko ãasu (TIME)
• Po kaÏdém stisknutí tohoto tlaãítka se pﬁepíná displej.
• BûÏnû je na displeji ãasu zobrazeno „ELAPSED“ a je
zobrazován právû pﬁehrávan˘ ãas.
• KdyÏ tlaãítko stisknete jednou, na displeji ãasu se zobrazí „REMAIN“ a bude zobrazován zb˘vající ãas souãasné skladby.
KdyÏ stisknete znovu, zobrazí se zb˘vající ãas do
konce disku.

PAUSE)

• Toto tlaãítko pouÏijte k pﬁeru‰ení pﬁehrávání.

Tlaãítko vyhledávání skladeb (

,

)

• Tímto tlaãítkem volíte skladbu k pﬁehrávání.

Tlaãítko vyhledávání (
,
)
• Tato tlaãítka se pouÏívají k pﬁesnému vyhledání místa,
ze kterého zaãne pﬁehrávání.
âíselná tlaãítka
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0/CLEAR)
• Tato tlaãítka pouÏijte pro funkce pﬁímého vyhledávání
skladeb a programování.
• Pro pﬁímé vyhledávání stisknûte k poslechu napﬁ.
skladby ã. 3 tlaãítko „3“.
Pro skladbu ã. 12 stisknûte „+10“ a poté „2“.
K programování skladeb stisknûte tlaãítko PROG/DIRECT
k nastavení reÏimu programování.
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(3) Displej

Tlaãítko titulÛ (TITLE)
• KdyÏ tlaãítko stisknete, zobrazí se textová informace
(titul disku, titul skladby, interpret disku nebo interpret
skladby).
• KdyÏ tlaãítko stisknete bûhem reÏimu stop a je vloÏen
disk obsahující soubory MP3, je zobrazen název souboru. Pokud tlaãítko maãkáte bûhem pﬁehrávání, displej se pﬁepíná následnû:

Kontrolky pﬁehrávání CD
Oblast reÏimÛ CD
FILE

: Toto svítí, kdyÏ je zobrazen název souboru
MP3.
FOLDER : Toto svítí v reÏimu v˘bûru sloÏky.
TITLE
: Toto svítí, kdyÏ je zobrazen titul u MP3
nebo CD textu.
MP3
: Svítí, kdyÏ je vloÏen disk obsahující soubor
formátu MP3.
PROG
: Toto svítí v reÏimu programování.
RAND
: Toto svítí v reÏimu náhodného pﬁehrávání.
REPEAT, 1 : Toto svítí v reÏimu opakování.
CASCADE : Toto svítí v reÏimu kaskádového pﬁehrávání. (pﬁedvolená funkce)
ALBUM
: Toto svítí, kdyÏ je u MP3 formátu zobrazen
název alba.
ARTIST
: Toto svítí, kdyÏ je u MP3 formátu zobrazen
název interpreta.

Tlaãítko sloÏek (FOLDER)
Displej rychlosti CD

• KdyÏ je vloÏen disk obsahující soubory formátu MP3,
maãkejte tlaãítko v reÏimu stop k v˘bûru sloÏky (pokud
je reÏim sloÏek dostupn˘).

Displej pﬁehrávané pozice
• Informuje o souãasné pozici v rámci skladby.
• V reÏimu pﬁehrávání MP3 nemusí displej zobrazovat
správnû.

Sluchátkov˘ konektor
• Pro neru‰en˘ poslech mÛÏete k tomuto konektoru pﬁipojit sluchátka.

20místn˘ hudební kalendáﬁ
• V reÏimu pﬁehrávání jedné skladby svítí pouze konkrétní skladba.
• V reÏimu souvislého pﬁehrávání svítí v‰echny skladby
od souãasné.
• Zobrazena jsou ãísla skladeb aÏ do 20. Skladby nad 21
se nezobrazují.
• Soubory MP3 se nezobrazují.

(2) Zadní panel
Konektory ANALOG OUT
• Toto jsou nesymetrické v˘stupy pouÏívající konektory
typu RCA.
Z tûchto konektorÛ vystupují pﬁehrávací signály CD.

Hlavní displej
Konektor DIGITAL OUT

• Zde se zobrazuje ãíslo skladby na CD, pﬁehrávací ãas
CD, rÛzné informace obsluhy, textové zprávy atd.

• Toto je koaxiální digitální v˘stup pouÏívající konektor
typu RCA.
• Formát signálu: SPDIF nebo IEC-958 Type II

Kontrolky ãasového reÏimu
ELAPSED : Toto svítí, kdyÏ je zobrazován ubûhl˘ ãas.
REMAIN
: Toto svítí, kdyÏ je zobrazován zb˘vající
ãas.

Konektory externího synchronizovaného ovládání (EXT. SYNC.)
• Tyto konektory zapojte pro synchronizované nahrávání.

Kontrolka infraãerveného dálkového ovládání

Konektory kaskádového ovládání (CASCADE)
• Tyto konektory zapojte pro souvislou obsluhu na nûkolika pﬁístrojích.
• KdyÏ je kaskádov˘ reÏim nastaven na „ON“ (zapnuto ),
z konektoru OUT vystupuje po skonãení obsluhy spou‰tûcí signál. (pﬁedvolená funkce)

Kontrolky pﬁehrávacího reÏimu
• Pokud je zvolen reÏim pﬁehrávání jedné skladby, svítí
„SINGLE“.
• Pokud je zvolen reÏim souvislého pﬁehrávání (celého
disku), svítí „CONT.“.

Ovládací konektor RC IN
• Toto je stereofonní konektor typu mini jack pro kabelové dálkové ovládání.
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ZAPOJENÍ

Dokud neprovedete ve‰keré propojení mezi DN-C615 a ostatními pﬁístroji, ponechte cel˘ systém (vãetnû DN-C615) vypnut˘.
Opatﬁení bûhem zapojování
• Pﬁed jak˘mkoliv pﬁipojováním nebo odpojováním kabelÛ a síÈov˘ch kabelÛ se ujistûte, zda jsou v‰echny pﬁístroje systému vypnuté.
• Zajistûte, aby byly v‰echny kabely správnû propojeny – kanály L (lev˘) a R (prav˘).
• Koncovky kabelÛ zasunujte do terminálÛ peãlivû.
• V˘stupní konektory CD propojte se vstupními konektory CD nebo AUX na zesilovaãi.
Zapojení dálkového ovládání (RC IN)
• Pro kabelové dálkové ovládání pouÏijte obvod zobrazen˘ na nákresu níÏe.
• Obvod je navrÏen tak, aby byl odpor vedení 0,5 Ω/ohmÛ nebo men‰í.
<N=
<6
❈1 =
(„N“ je poãet pﬁipojen˘ch
DN-C615)

∅ 3,5 mm
Stereo mini jack
Zapojení dvou pﬁístrojÛ DN-C615 (N = 2)

• Jedním dálkov˘m ovladaãem mÛÏe b˘t najednou ovládáno aÏ 6 pﬁístrojÛ.
• Signál a zemnûní veìte jak je zobrazeno na nákresu
a pﬁipojte ke vstupÛm dálkového ovládání (C1, C2 a C3).
• Obvod je navrÏen tak, aby byl odpor jednotliv˘ch vedení
0,5 Ω/ohmÛ nebo men‰í.

Instalaãní opatﬁení
• Pokud je DN-C615 umístûn poblíÏ zesilovaãe, pﬁijímaãe nebo jin˘ch komponentÛ, mÛÏe do reprodukce proniknout ru‰ení (bzuãení) – obzvlá‰È bûhem pﬁíjmu AM nebo FM.
KdyÏ se to stane, oddûlte DN-C615 od ostatních komponentÛ nebo zmûÀte jeho umístûní.
POZNÁMKA:
• Tento pﬁístroj pouÏívejte ve vodorovné poloze.
Pokud by byl pﬁístroj pouÏíván s ãelním panelem smûrem nahoru (pﬁístroj ve svislé poloze) nebo pﬁíli‰ naklonûn, nebude fungovat správnû.
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OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ NOSIâE DISKU A VKLÁDÁNÍ DISKÒ

Otevírání a zavírání nosiãe disku
❈ Tato operace funguje pouze kdyÏ je pﬁístroj zapnut˘.
1. Stisknûte síÈov˘ vypínaã
k zapnutí pﬁístroje.
2. Stisknûte tlaãítko OPEN/CLOSE .

Jak vkládat disky
• Ubezpeãte se, Ïe je nosiã disku zcela vysunut.
• Uchopte disk po stranách a umístûte jej do vodítka disku.
(Nedot˘kejte se signálové plochy disku, tzn. lesklá strana).
• Pﬁi pouÏití 12cm diskÛ umístûte disk do vnûj‰ího vodítka, pokud pouÏijete 8cm disk, umístûte jej peãlivû do vnitﬁního vodítka.
• Stisknûte tlaãítko OPEN/CLOSE
k zavﬁení nosiãe
disku .
• KdyÏ je nosiã disku vysunut˘ a je do nûj vloÏen disk, mÛÏete k zavﬁení nosiãe stisknout také tlaãítko PLAY ( ) .
(Pokud stisknete tlaãítko PLAY ( ), pﬁehrávání zaãne okamÏitû po naãtení obsahu disku.)

UPOZORNùNÍ:
• Na nosiã disku nepokládejte Ïádné cizí pﬁedmûty a nevkládejte nejednou více neÏ jeden disk. Mohlo by dojít
k poru‰e.
• Pokud je pﬁístroj vypnut˘, nesnaÏte se tlakem zavﬁít nosiã, do‰lo by k poru‰e pﬁehrávaãe.
• Tento CD pﬁehrávaã umí pﬁehrávat CD-R/RW disky,
ov‰em pokud jsou ukonãeny (finalizovány). Pﬁipomínáme, Ïe v závislosti na kvalitû nahrávky ãi disku nemusí b˘t pﬁehrávaã schopen pﬁehrát v‰echny CD-R/RW
disky.

Zprávy
Bûhem pouÏívání DN-C615 se na displeji mohou zobrazovat zprávy. Vysvûtlení tûchto zpráv najdete v tabulce níÏe.
Zpráva

V˘znam

No Disc

Není vloÏen disk, disk je neãiteln˘ nebo je vloÏen obrácenû.

TOC Error

Informace disku nebyly naãteny správnû.

Invalid CD

Jedná se o CD-ROM disk, kter˘ neobsahuje MP3 soubory.

Tray Error

Nosiã disku nemohl b˘t otevﬁen nebo zavﬁen správnû.
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BùÎNÉ P¤EHRÁVÁNÍ CD

(1) Spu‰tûní pﬁehrávání
1. Stisknûte síÈov˘ vypínaã

Auto Cue (pﬁedvolená funkce)
• Pomocí této funkce se automaticky vyhledá místo, kde
zaãíná zvuk.
Funkce vyhledá pﬁesnû místo se zaãátkem zvuku, nehledû na zaãátek skladby. ÚroveÀ, pﬁi které je zvuk poprvé detekován, lze nastavit v rozmezí od –36 do –48 dB
(3 kroky).

k zapnutí pﬁístroje.

2. VloÏte do nosiãe disk, kter˘ chcete pﬁehrávat.
3. Podle zpÛsobu vyuÏití proveìte nastavení pﬁedvoleb. (Viz
strana 19.)
• Zvolte reÏim ukonãení pﬁehrávání. (pﬁedvolené funkce)
Finish stop:
Po skonãení pﬁehrávání se nastaví reÏim stop (v‰echny
servo funkce se vypnou).
Finish next:
Po skonãení pﬁehrávání se nastaví pohotovostní reÏim
na zaãátek následující skladby.
❈ Po pﬁehrání poslední skladby se pohotovostní reÏim
nastaví na zaãátek první skladby.
Finish recue:
Po skonãení pﬁehrávání se nastaví pohotovostní reÏim
na místo, od kterého pﬁehrávání zaãalo.
• K nastavení pohotovostního reÏimu na bod, kde zaãíná
zvuk (pﬁedvolená funkce):
Nastavte úroveÀ „C Det“.
Po v˘bûru skladby se vyhledá místo, ve kterém zaãíná
zvuk a v tomto bodû se nastaví pohotovostní reÏim.
• Zvolte reÏim pﬁehrávání. (pﬁedvolené funkce)
SINGLE: (reÏim pﬁehrávání jedné skladby)
ReÏim stop se nastaví po pﬁehrání urãité skladby.
CONT.: (reÏim souvislého pﬁehrávání)
ReÏim stop se nastaví po pﬁehrání poslední skladby.
4.

Stisknûte tlaãítko PLAY (

)

Zpráva o konci – EOM (pﬁedvolená funkce)
• Na konci skladby bliká displej ãasu, coÏ vás vizuálnû upozorÀuje, Ïe se blíÏí konec skladby. Bod, ve kterém blikání
zaãíná lze nastavit v rozmezí od 0 do 60 sekund (7 krokÛ)
od konce skladby.

ReÏim spánku – Sleep (pﬁedvolená funkce)
• Pokud není v reÏimu pohotovosti, pauze nebo manuálním
vyhledávání v prÛbûhu nastaveného ãasu provedena
Ïádná operace, nastaví se reÏim sleep.
Pokud je pﬁístroj v reÏimu sleep a stisknete tlaãítko PLAY,
vyhledá se místo pﬁed nastavením reÏimu sleep a spustí
pﬁehrávání.

.

(2) Pﬁeru‰ení pﬁehrávání v urãitém bodû
(Pauza)
Pﬁehrávání mÛÏe b˘t doãasnû pﬁeru‰eno a následnû v nûm
pokraãováno ze stejného místa.
1. Bûhem pﬁehrávání stisknûte tlaãítko PAUSE (

)

2. K pokraãování v pﬁehrávání stisknûte tlaãítko PLAY (

.
)

.

(3) Zastavení pﬁehrávání
1.

Stisknûte tlaãítko STOP ( )

.
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POKROâILÉ P¤EHRÁVÁNÍ CD
(5) Pﬁehrávání v náhodném poﬁadí

(1) Pﬁehrávání konkrétní skladby
(Pﬁímé vyhledávání)

(Náhodné pﬁehrávání)

1. PouÏijte ãíselná tlaãítka
a tlaãítko +10
k zadání ãísla
poÏadované skladby.
• Napﬁíklad, k pﬁehrávání skladby ã. 4 stisknûte „4“ a k pﬁehrávání skladby ã. 12 stisknûte „+10“ a „2“.
Pﬁehrávání zaãne od dané skladby.

S touto funkcí mohou b˘t skladby nahrané na disku pﬁehrávány ve zcela náhodném poﬁadí.
• KdyÏ stisknete tlaãítko RANDOM
, rozsvítí se kontrolka
„RAND“ a automaticky zaãne náhodné pﬁehrávání.
• Pokud stisknete tlaãítko RANDOM
kdyÏ je nastavena
funkce opakování, v‰echny skladby budou pﬁehrány v náhodném poﬁadí, dále znovu v jiném poﬁadí atd.

(2) Postup na následující skladbu v prÛbûhu pﬁehrávání

POZNÁMKA:
• ReÏim náhodného pﬁehrávání nelze nastavit bûhem reÏimu pﬁehrávání nebo reÏimu programu.

(Automatické vyhledávání)
1. Bûhem pﬁehrávání stisknûte tlaãítko
.
• Snímací jednotka postoupí na zaãátek následující
skladby a pﬁehrávání bude pokraãovat.
Nûkolikanásobn˘m stisknutím tlaãítka snímací jednotka
postoupí dopﬁedu o odpovídající poãet skladeb.

(6) Opakované pﬁehrávání poÏadovaného
intervalu
(Opakování jedné skladby)
1. Pﬁehrávací reÏim nastavte do reÏimu pﬁehrávání jedné
skladby. (pﬁedvolená funkce)

(3) Návrat na zaãátek souãasné skladby v prÛbûhu
pﬁehrávání

2. Stisknûte tlaãítko REPEAT .
• Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT 1“ a nastaví se
reÏim opakování jedné skladby.

(Automatické vyhledávání)
1. Bûhem pﬁehrávání stisknûte tlaãítko
.
• Snímací jednotka se vrátí na zaãátek souãasné skladby
a pﬁehrávání bude pokraãovat.
Nûkolikanásobn˘m stisknutím tlaãítka se bude snímací
jednotka vracet o odpovídající poãet skladeb.

3. Pomocí tlaãítek automatického vyhledávání (
a
)
vyberte skladbu, která bude opakovanû pﬁehrávána.
4. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Zaãne pﬁehrávání.
• KdyÏ zvolená skladba skonãí, je pﬁehrávána znovu od zaãátku.
• ReÏim opakování jedné skladby mÛÏe b˘t nastaven také
stisknutím tlaãítka REPEAT
bûhem pﬁehrávání.
Opakovat se bude souãasná skladba.
• K zru‰ení reÏimu opakování jedné skladby maãkejte nûkolikrát tlaãítko REPEAT , dokud kontrolka „REPEAT 1“
nezhasne.

(4) Rychlé vyhledávání s pﬁíposlechem
(Manuální vyhledávání)
• Pomocí této funkce mÛÏete v rámci skladby rychle vyhledat
poÏadované místo, a to v obou smûrech.
• Po dosaÏení poÏadovaného místa povolte tlaãítko vyhledávání (
nebo
)
. Pokraãuje bûÏné pﬁehrávání.
• KdyÏ je stisknuto tlaãítko vyhledávání (
nebo
)
bûhem reÏimu pauza, probíhá vyhledávání a po povolení tlaãítka se zpátky nastaví reÏim pauzy.

(Opakování v‰ech skladeb)
1. Pﬁehrávací reÏim nastavte do reÏimu souvislého pﬁehrávání. (pﬁedvolená funkce)

Manuální vyhledávání vpﬁed
1. Bûhem pﬁehrávání stisknûte tlaãítko vyhledávání vpﬁed
(
) .
• Pﬁehrávání skladby se zrychlí.

2. Stisknûte tlaãítko REPEAT .
• Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT“ a nastaví se
reÏim opakování v‰ech skladeb.

Manuální vyhledávání vzad
1. Bûhem pﬁehrávání stisknûte tlaãítko vyhledávání vpﬁed
(
) .
• Zpûtné pﬁehrávání skladby se zrychlí.

3. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Zaãne opakované pﬁehrávání disku.
• ReÏim opakování v‰ech skladeb mÛÏe b˘t nastaven také
stisknutím tlaãítka REPEAT
bûhem pﬁehrávání.
• Pokud stisknete tlaãítko REPEAT
bûhem programovaného pﬁehrávání, skladby se pﬁehrávají opakovanû v naprogramovaném poﬁadí.
• K zru‰ení reÏimu opakování v‰ech skladeb maãkejte nûkolikrát tlaãítko REPEAT , dokud kontrolka „REPEAT“
nezhasne.
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4. Stisknûte tlaãítko PLAY ( )
• Displej se mûní následnû:
(Pﬁed zmûnou)
Prg1 OFF
➯
Prg2 OFF
➯
Prg3 OFF
➯

(7) Pﬁehrávání urãit˘ch skladeb v poÏadovaném
poﬁadí
(Programované pﬁehrávání)
• S touto funkcí mÛÏete vybrat libovolné skladby na disku
a naprogramovat jejich pﬁehrávání v urãitém poﬁadí.
• Naprogramovat mÛÏete aÏ 99 skladeb.

.
(Po zmûnû)
Prg1 ON
Prg2 ON
Prg3 ON

5. Stisknûte tlaãítko STOP ( ) .
• ReÏim nastavování pﬁedvoleb se zru‰í a vrátí se
bûÏn˘ reÏim.
• K pﬁehrávání pﬁedvoleného disku:
VloÏte do pﬁístroje disk, u kterého byl program pﬁedvolen.

Programování
• Programování je moÏné, kdyÏ je CD v reÏimu stop.
1. Stisknûte tlaãítko PROG./DIRECT , tak aby se rozsvítila kontrolka „PROG“, poté pomocí ãíseln˘ch tlaãítek a tlaãítka +10 naprogramujte skladby.
• Napﬁíklad, k naprogramování skladeb 3, 12 a 7 stisknûte „PROG./DIRECT, „3“, „+10“, „2“ a „7“.
• Po kaÏdém naprogramování skladby se na displeji
zobrazí ãíslo dané skladby a celkov˘ ãas programu.
Pokud celkov˘ ãas programu pﬁesáhne 99 minut, zobrazí se pouze první dvû ãísla minut. (Tﬁetí anebo
ãtvrté ãísla se nezobrazují.)
• Pokud stisknete tlaãítko PROG./DIRECT
, kdyÏ
není program nastaven, na displeji ãasu se zobrazí
„01--00m00s“.
• Pokud se pokusíte naprogramovat více neÏ 99 skladeb, na displeji ãasu se zobrazí „Full“.

6. Stisknûte tlaãítko PLAY (

)

.

POZNÁMKY:
• Programování není moÏné s otevﬁen˘m nosiãem disku.
• Bûhem programovaného pﬁehrávání mohou b˘t pomocí
ãíseln˘ch tlaãítek
a
pﬁehrávány skladby, které nejsou v programu.

(8) Editace programu
(Vyvolání programu)
KdyÏ jsou skladby naprogramovány, mÛÏete je vyvolat a zobrazit na displeji.

Pﬁehrávání naprogramovan˘ch skladeb
1. K pﬁehrání skladeb v naprogramovaném poﬁadí stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• KdyÏ jsou skladby vybrány tlaãítkem
nebo
, na displeji ãasu se zobrazí „01:**Tr“,
„02:**Tr“ atd.

1. KdyÏ stisknete tlaãítko
nebo
, zvolí se naprogramovaná skladba.
• Zobrazená skladba mÛÏe b˘t z programu vymazána
dvojnásobn˘m stisknutím tlaãítka 0/CLEAR
. Pokud
stisknete ãíselné tlaãítko , skladba s odpovídajícím ãíslem se vloÏí do programu pﬁed zobrazenou skladbu.
• Pokud tímto zpÛsobem vloÏíte skladbu do programu,
kter˘ jiÏ obsahuje 99 skladeb, poslední skladba programu se vymaÏe.

Mazání programu
1. Cel˘ program se vymaÏe, kdyÏ znovu stisknete tlaãítko
PROG./DIRECT . Program se také vymaÏe po stisknutí tlaãítka OPEN/CLOSE .
Pﬁedvolení programu
• Programy mÛÏete ukládat do pﬁedvolené pamûti. KdyÏ
je vloÏen disk, u kterého byl program pﬁedvolen, reÏim
programovaného pﬁehrávání se nastaví automaticky.
• Programy lze uloÏit aÏ pro 3 disky.

(9) Pﬁehrávání rÛznou rychlostí
(Regulace rychlosti)

1. K vloÏení programu postupujte podle ãásti „Programování“.

1. Stisknûte tlaãítko ovládání rychlosti PITCH + a –
k nastavení rychlosti pﬁehrávání.
• Pﬁehrávání zaãne v nastavené rychlosti a rozsvítí se
kontrolka „PITCH%“.

2. Podle kapitoly „(2) Postup pﬁedvolení“ nastavte reÏim
pﬁedvoleb. (Viz strana 20.)

POZNÁMKA:
• KdyÏ se mûní pﬁehrávací rychlost, mûní se také vzorkovací kmitoãet signálu digitálního v˘stupu, takÏe nemusí
b˘t moÏné tyto digitální signály pﬁijímat.

3. Stisknûte tlaãítko
nebo
k v˘bûru
„02:Prg1“ (nebo „03:Prg2“ nebo „04:Prg3“).
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P¤EHRÁVÁNÍ MP3 SOUBORÒ

Na internetu je celá ﬁada stránek, ze kter˘ch si mÛÏete stáhnout hudební soubory ve formátu MP3. Tyto soubory si mÛÏete podle
návodu stránek stáhnout a uloÏit na CD-R/RW disky, které pak mÛÏete pﬁehrávat na DN-C615.
Hudba originálních hudebních CD mÛÏe b˘t na poãítaãi pﬁevedena pomocí kódovacích MP3 programÛ do MP3 souborÛ. KdyÏ je to
provedeno, data se zredukují asi na 1/10 originální velikosti. Tato MP3 data mÛÏete uloÏit na CD-R/RW disk, coÏ vám umoÏní vytvoﬁit jeden 12cm CD-R/RW disk obsahující asi desetinásobnû více hudby, neÏ na bûÏném hudebním CD, tzn. nûjak˘ch 100 skladeb
nebo i více (*).
* Hodnoty, kdyÏ jsou 5minutové skladby pﬁevedeny standardní pﬁenosovou rychlostí 128 kb/s do souborÛ MP3 a pouÏívající CDR/RW disk s kapacitou 650 MB.
❈ Nahrávky, které provedete, jsou pro va‰i osobní potﬁebu a nemûly by b˘t pouÏívány v rozporu se zákonem.
POZNÁMKY:
• DN-C615 je kompatibilní se standardy „MPEG-1 Audio
Layer 3“, „MPEG-2 Audio Layer 3“ a „MPEG-2.5 Audio
Layer 3“. Není kompatibilní se standardy MP1 nebo MP2.

• Na DN-C615 mÛÏe b˘t pﬁehráváno maximálnû 255 sloÏek.
SloÏky pod 8. úrovní nelze pﬁehrát. Maximální poãet souborÛ je omezen na 999. Pokud je obsaÏeno 1000 souborÛ
a více, pﬁehrává se pouze prvních 999. (Soubory bez pﬁípony „.MP3“ se nepoãítají.)
• Na DN-C615 mohou b˘t názvy sloÏek a souborÛ zobrazovány jako tituly. Zobrazována jsou velká ﬁímská písmena
anebo ãíslice a „_“ (podtrÏítka). (Zobrazit lze maximálnû 31
znakÛ.) Názvy sloÏek a souborÛ pouÏívající jiné symboly
se nebudou zobrazovat správnû.
• DN-C615 je kompatibilní s ID3-tag (Ver. 1.*, Ver. 2.0).
• Díky vlastnostem disku, po‰krábání, neãistotû atd. nemusí
jít pﬁehrát nûkteré CD-R/RW disky.
• Na CD-R/RW disky nelepte etikety, pásky atd. Pokud se lepidlo dostane na plochu disku, disk se mÛÏe pﬁilepit uvnitﬁ
pﬁístroje a nepÛjde vysunout.
• DN-C615 je kompatibilní s vícesekãními disky.
Pokud je první sekce hudební CD, lze pﬁehrávat pouze hudební CD a pokud první sekce obsahuje MP3 soubory, lze
pﬁehrávat pouze MP3 soubory.
• DN-C615 je kompatibilní s pﬁehrávacími seznamy.
(.m3u – WINAMP) (pﬁedvolená funkce)

• KdyÏ zapisujete MP3 soubory na CD-R/RW disky, nastavte
formát zapisovacího programu na „ISO9660 level 2“,
„Joliet“ nebo „Romeo“. MP3 soubory zapsané v jin˘ch formátech moÏná nepÛjdou pﬁehrát. U nûkter˘ch zapisovacích programÛ není moÏné nahrávat ve formátu „ISO9660“.
PouÏívejte program s formátem „ISO9660“.
• Obecnû platí, ãím vy‰‰í je pﬁenosová rychlost MP3 souboru, tím vy‰‰í je zvuková kvalita. Na DN-C615 vám doporuãujeme pouÏívat MP3 soubory nahrané pﬁenosovou
rychlostí 128 kb/s nebo vy‰‰í.
• MP3 soubory moÏná nebudou pﬁehrávány v pﬁedpokládaném poﬁadí, ponûvadÏ zapisovací program mÛÏe zmûnit
pozici sloÏek a poﬁadí souborÛ bûhem jejich zapisování na
CD-R/RW disk.
• Ujistûte se, Ïe je u MP3 souborÛ pﬁípona „.MP3“. Soubory
nemohou b˘t pﬁehrávány, pokud mají nûjakou jinou pﬁíponu neÏ „.MP3“ nebo ji nemají vÛbec. (U poãítaãÛ
Macintosh mohou b˘t MP3 soubory pﬁehrávány pﬁiﬁazením
pﬁípony „.MP3“ po názvu souboru obsahují aÏ 8 písmen
nebo ãíslic a nahrání souborÛ na CD-R/RW disk.)
• K zabránûní kopírování nevystupují bûhem pﬁehrávání
MP3 souborÛ digitální signály.

POZNÁMKY:
• S nûkter˘mi zapisovacími programy se nemusí seznamy pﬁehrávat správnû. V tomto pﬁípadû prosím
nastavte „PLst=OFF“.
• Pﬁehrávací seznam mÛÏe vyÏadovat del‰í ãas pﬁi naãítání.
• Maximální poãet pﬁehrávacích seznamÛ je rovnûÏ
255. Pokud je jich více, provede se pouze prvních
255.

13

(1) Pﬁehrávání sloÏek nebo souborÛ

(2) Programované pﬁehrávání sloÏek nebo
souborÛ

1. VloÏte do pﬁístroje disk obsahující MP3 soubory.
• Pﬁíklad
KdyÏ je poãet sloÏek „120“ a poãet souborÛ „512“.

Tuto funkci pouÏijte k v˘bûru libovoln˘ch skladeb na disku a jejich naprogramování pro pﬁehrávání v urãitém poﬁadí.
Naprogramovat mÛÏete celkem 99 souborÛ a sloÏek.
(Programy mohou obsahovat jak soubory, tak sloÏky.)
Programování
1. V reÏimu stop stisknûte tlaãítko PROG./DIRECT
• Rozsvítí se kontrolka „PROG“.

2. (K v˘bûru sloÏky)
V reÏimu stop stisknûte tlaãítko FOLDER
k zapnutí
kontrolky „FOLDER“.
Stisknûte tlaãítko
nebo
k v˘bûru sloÏky,
kterou chcete poslouchat.
• Název sloÏky se roluje na displeji.
KdyÏ nyní stisknete tlaãítko TITLE , mohou b˘t vybírány soubory ze sloÏky.
• Postupujte podle ãásti „K v˘bûru souboru“.

.

2. (K v˘bûru sloÏky)
Stisknûte tlaãítko FOLDER
k zapnutí kontrolky
„FOLDER“.
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek
vyberte sloÏku,
kterou chcete naprogramovat.
• Pﬁíklad: KdyÏ je sloÏka „5“ naprogramovaná na
první místo

(K v˘bûru souboru)
V reÏimu stop stisknûte tlaãítko TITLE
k zapnutí
kontrolky „FILE“.
❈ Toto je nutné pouze kdyÏ svítí kontrolka „FOLDER“.
Stisknûte tlaãítko
nebo
k v˘bûru souboru, kter˘ chcete poslouchat.
• Název souboru se roluje na displeji.
3. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
❈ KdyÏ je bûhem pﬁehrávání stisknuto tlaãítko TIME
,
kontrolka „FOLDER“ nebo „FILE“ zhasne a zobrazí se
ubûhl˘ ãas skladby.
❈ Po kaÏdém stisknutí tlaãítka TITLE
vání se displej pﬁepíná takto:

(K v˘bûru souboru)
Stisknûte tlaãítko TITLE
k zapnutí kontrolky
„FILE“.
❈ Toto je nutné pouze kdyÏ svítí kontrolka „FOLDER“.
Pomocí ãíseln˘ch tlaãítek
vyberte soubor,
kter˘ chcete naprogramovat.
• Pﬁíklad: KdyÏ je skladba ã. 21 naprogramovaná
na druhé místo

v prÛbûhu pﬁehrá-

Název souboru (Svítí kontrolka „FILE“.)

Název titulu (Svítí kontrolka „TITLE“.)

Název interpreta (Svítí kontrolka „ARTIST“.)

Název alba (Svítí kontrolka „ALBUM“.)

Ubûhl˘ ãas právû pﬁehrávané skladby

3. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Skladby se pﬁehrávají v naprogramovaném poﬁadí.
❈ KdyÏ je bûhem pﬁehrávání stisknuto tlaãítko TIME
,
kontrolka „FOLDER“ nebo „FILE“ zhasne a zobrazí se
ubûhl˘ ãas skladby.
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Editace programu

(3) Pﬁehrávání v náhodném poﬁadí

❈ Po kaÏdém stisknutí tlaãítka
nebo
se na displeji zobrazují naprogramované skladby v nastaveném poﬁadí.

Náhodné pﬁehrávání v‰ech skladeb
Tuto funkci pouÏijte k jednomu pﬁehrání v‰ech skladeb na
disku v náhodném poﬁadí.

❈ K vymazání ãásti programu
Pomocí tlaãítek vyhledávání (
,
)
vyberte
soubor nebo sloÏku, kterou chcete vymazat. Po zvolení se zobrazí obsah daného programu.
K vymazání zobrazeného souboru nebo sloÏky stisknûte dvakrát tlaãítko 0/CLEAR .

1. Pﬁehrávací reÏim nastavte na reÏim souvislého pﬁehrávání. (pﬁedvolená funkce)
2. V reÏimu stop (kontrolka „FOLDER“ nesvítí) stisknûte
tlaãítko RANDOM .
• Rozsvítí se kontrolka „RAND“.

❈ Pﬁidávání do programu
Pomocí tlaãítek vyhledávání (
,
)
vyberte
soubor nebo sloÏku, kterou chcete pﬁidat.
Nyní postupujte podle ãásti „K v˘bûru sloÏky“ nebo
„K v˘bûru souboru“ a dan˘ v˘bûr pﬁidejte do programu.

3. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Skladby se automaticky pﬁehrávají v náhodném poﬁadí.
❈ K zru‰ení reÏimu náhodného pﬁehrávání v‰ech skladeb
stisknûte znovu tlaãítko RANDOM .

❈ K vymazání celého programu stisknûte v reÏimu stop tlaãítko PROG./DIRECT .
❈ K pouÏívání funkce pﬁímého pﬁehrávání nejprve stisknûte
v reÏimu stop tlaãítko PROG./DIRECT
k zru‰ení reÏimu
programování.

Náhodné pﬁehrávání jedné sloÏky
Tuto funkci pouÏijte k jednomu pﬁehrání v‰ech skladeb
jedné sloÏky v náhodném poﬁadí.
1. Pﬁehrávací reÏim nastavte na reÏim pﬁehrávání jedné
skladby. (pﬁedvolená funkce)

POZNÁMKA:
• Programování není moÏné v reÏimu pﬁehrávání nebo
pauzy.

2. V reÏimu stop stisknûte tlaãítko RANDOM
Rozsvítí se kontrolka „FOLDER“.

3. Stisknûte tlaãítko
nebo
k v˘bûru sloÏky,
která bude pﬁehrávána v náhodném poﬁadí.
• Na displeji se roluje název sloÏky.

Pﬁedvolení programu
• Programy mÛÏete ukládat do pﬁedvolené pamûti. KdyÏ
je vloÏen disk, u kterého byl program pﬁedvolen, reÏim
programovaného pﬁehrávání se nastaví automaticky.
• Programy lze uloÏit aÏ pro 3 disky.

4. Stisknûte jednou tlaãítko RANDOM .
• Na displeji svítí kontrolky „RAND“ a „FOLDER“.

1. K vloÏení programu postupujte podle ãásti „Programování“.

5. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Skladby zvolené sloÏky se automaticky pﬁehrávají
v náhodném poﬁadí.
• Po pﬁehrání v‰ech skladeb ze sloÏky se automaticky
nastaví reÏim stop.
❈ KdyÏ je bûhem pﬁehrávání stisknuto tlaãítko TIME ,
kontrolka „FOLDER“ zhasne a zobrazí se ubûhl˘ ãas
skladby.

2. Podle kapitoly „(2) Postup pﬁedvolení“ nastavte reÏim
pﬁedvolby. (Viz strana 20.)
3. Stisknûte tlaãítko
nebo
k v˘bûru
„02:Prg1“ (nebo „03:Prg2“ nebo „04:Prg3“).
4. Stisknûte tlaãítko PLAY ( )
• Displej se mûní následnû:
(Pﬁed zmûnou)
Prg1 OFF
➯
Prg2 OFF
➯
Prg3 OFF
➯

.
❈ K zru‰ení reÏimu náhodného pﬁehrávání jedné sloÏky
stisknûte znovu tlaãítko RANDOM .

(Po zmûnû)
Prg1 ON
Prg2 ON
Prg3 ON

POZNÁMKA:
• ReÏim náhodného pﬁehrávání nelze nastavit bûhem reÏimu pﬁehrávání nebo reÏimu programu.

5. Stisknûte tlaãítko STOP ( ) .
• ReÏim nastavování pﬁedvoleb se zru‰í a vrátí se
bûÏn˘ reÏim.
• K pﬁehrávání pﬁedvoleného disku:
VloÏte do pﬁístroje disk, u kterého byl program pﬁedvolen.
6. Stisknûte tlaãítko PLAY (

)

.

.
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4. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Zaãne pﬁehrávání.
• Po skonãení zvolené skladby se pﬁehrává znovu od
zaãátku.
• ReÏim opakování jedné skladby mÛÏe b˘t nastaven
také stisknutím tlaãítka REPEAT
bûhem pﬁehrávání.
Opakovat se bude souãasná skladba.
• K zru‰ení reÏimu opakování jedné skladby maãkejte
opakovanû tlaãítko REPEAT , dokud kontrolka „REPEAT 1“ nezhasne.

(4) Opakované pﬁehrávání
Opakované pﬁehrávání v‰ech skladeb jedné sloÏky
1. Pﬁehrávací reÏim nastavte na reÏim pﬁehrávání jedné
skladby. (pﬁedvolená funkce)
2. V reÏimu stop stisknûte tlaãítko FOLDER
• Rozsvítí se kontrolka „FOLDER“.
3. Stisknûte tlaãítko
nebo
kterou chcete poslouchat.
• Název sloÏky se roluje na displeji.

.

k v˘bûru sloÏky,

8

4. Stisknûte tlaãítko REPEAT .
• Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT 1“ a nastaví
se reÏim opakování jedné skladby.

O KOMPAKTNÍM DISKU

Upozornûní k zacházení s kompaktními disky
5. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Pﬁehrávání zaãne od první skladby zvolené sloÏky.
• Po pﬁehrání poslední skladby zvolené sloÏky pﬁehrávání pokraãuje od zaãátku první skladby této sloÏky
a skladby se opakují.
❈ KdyÏ je bûhem pﬁehrávání stisknuto tlaãítko TIME ,
kontrolka „FOLDER“ zhasne a zobrazí se ubûhl˘ ãas
skladby.

• ChraÀte povrch disku pﬁed otisky prstÛ, mastnotou a prachem. Je-li strana, která je nosiãem signálu (tj. nepoti‰tûná
strana disku) zneãi‰tûná, otﬁete ji such˘m mûkk˘m hadﬁíkem. Otírejte ji krouÏiv˘mi pohyby smûrem od stﬁedu k okrajÛm.
• K ãi‰tûní diskÛ nepouÏívejte vodu, benzin, odma‰Èovaãe, spreje na gramodesky, antistatické chemikálie ani hadﬁíky napu‰tûné silikonov˘m olejem.
• Pﬁi manipulaci s disky dbejte vÏdy na to, abyste nepo‰kodili
jejich povrch (zvlá‰È pﬁi vyndávání z obalu a ukládání do
obalu).
• Disky neoh˘bejte.
• Nevystavujte je vysok˘m teplotám.
• Nezvût‰ujte otvor uprostﬁed disku.
• Nepi‰te po disku a nelepte na nûj nálepky.
• Pﬁinesete-li disk z chladu do teplé místnosti (napﬁíklad
v zimû), zkondenzují na nûm páry. Poãkejte, aÏ opar sám
zmizí. Nikdy disk neosu‰ujte fénem na vlasy ani jin˘m zaﬁízením.

Opakované pﬁehrávání v‰ech skladeb
1. Pﬁehrávací reÏim nastavte na reÏim souvislého pﬁehrávání. (pﬁedvolená funkce)
2. V reÏimu stop stisknûte tlaãítko TITLE
kontrolky „FILE“.

k zapnutí

3. Stisknûte tlaãítko REPEAT .
• Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT“ a nastaví
se reÏim opakování v‰ech skladeb.

Upozornûní ke skladování

4. Stisknûte tlaãítko PLAY ( ) .
• Disk bude opakovanû pﬁehráván.
• Po pﬁehrání poslední skladby na disku pﬁehrávání pokraãuje od zaãátku první skladby.

• Po pﬁehrání disku ho vÏdy uloÏte do obalu.
• Nechcete-li disk právû pﬁehrávat, mûjte ho stále v obalu.
Tím jej chráníte pﬁed prachem, neãistotou a prodluÏujete
jeho Ïivotnost.
• Disky neskladujte:
1. del‰í dobu na pﬁímém slunci,
2. na pra‰n˘ch nebo vlhk˘ch místech,
3. na místech vystaven˘ch vysoké teplotû, napﬁ. poblíÏ radiátorÛ.

Opakované pﬁehrávání jedné skladby
1. Pﬁehrávací reÏim nastavte na reÏim pﬁehrávání jedné
skladby. (pﬁedvolená funkce)
2. Stisknûte tlaãítko REPEAT .
• Na displeji se rozsvítí kontrolka „REPEAT 1“ a nastaví
se reÏim opakování jedné skladby.

8

3. Pomocí tlaãítek automatického vyhledávání (
a
)
vyberte skladbu, která bude pﬁehrávaná
opakovanû.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO
SPOU·TùNÍ P¤EHRÁVÁNÍ

Díky této funkci zaãne pﬁehrávání automaticky po zapnutí pﬁístroje.
• Funkci automatického spou‰tûní pﬁehrávání mÛÏete nastavit v kapitole „P¤EDVOLENÉ FUNKCE A OPERACE“. (Viz
strana 19.)
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10 ROZ·I¤UJÍCÍ FUNKCE
Pro del‰í dobu pﬁehrávání, souãasné nahrávání a jiné funkce je moÏné pouÏít nûkolik DN-C615 nebo jin˘ch pﬁístrojÛ DENON (DN780R atd.)
KASKÁDOVÁ (VÍCENÁSOBNù NAVAZUJÍCÍ) OPERACE
• Zapojení proveìte podle obr. 1.
• K propojení konektorÛ CASCADE OUT a CASCADE IN pouÏijte samostatn˘ RCA kabel.
• Pokud je první a poslední zaﬁízení propojeno jak je ukázáno na obr. 1, pﬁehrávání je nekoneãné.
• Pokud první a poslední zaﬁízení není propojeno, obsluha se zastaví na posledním zaﬁízení.

Kaskádové pﬁehrávání
1. Na v‰ech pﬁístrojích nastavte kaskádov˘ reÏim na „Cas=ON“. (pﬁedvolená funkce)
2. Stisknûte na pﬁístroji 1 tlaãítko PLAY ( ) . Zaãne pﬁehrávání.
• KdyÏ pﬁehrávání na pﬁístroji 1 skonãí, zaãne pﬁehrávání na pﬁístroji 2.
3. Pﬁehrávání se zastaví, kdyÏ stisknete na právû pﬁehrávaném pﬁístroji tlaãítko stop.
Obr. 1
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Externí synchronní nahrávání
KdyÏ je DN-C615 pouÏit v kombinaci s ostatními pﬁístroji DENON (DN-780R atd.), lze vyuÏít synchronního nahrávání.
KdyÏ je stisknuto tlaãítko pﬁehrávání (PLAY) CD pﬁehrávaãe, z konektoru EXT. SYNC. vychází spou‰tûcí synchronní signál pro
druh˘ komponent. KdyÏ je stisknuto tlaãítko zastavení (STOP) CD pﬁehrávaãe, synchronní signál vystupující z konektoru EXT.
SYNC. se pﬁeru‰í.
• Zapojení proveìte podle obr. 2.
• K propojení konektorÛ EXT. SYNC. OUT a EXT. SYNC. IN pouÏijte samostatn˘ RCA kabel.
❈ KdyÏ pouÏíváte tuto funkci, vypnûte „OFF“ na v‰ech komponentech infraãervená ãidla dálkového ovládání. RovnûÏ nastavte pro
v‰echny pﬁístroje stejné kódy infraãerveného dálkového ovládání. (Viz „P¤EDVOLENÉ FUNKCE A OPERACE“ na stranû 19.)
Chybné nastavení mÛÏe zpÛsobit nefunkãnost.
1. VloÏte do DN-C615 disk. VloÏte do v‰ech magnetofonÛ nenahranou magnetofonovou kazetu.
2. Na v‰ech magnetofonech nastavte reversní reÏim a Dolby NR.
3. Dolaìte nahrávací úroveÀ DN-780R. (Pﬁepínaã Master/Slave nastavte na OFF.)
4. Stisknûte na DN-780R tlaãítko dvojitého nahrávání.
5. Stisknûte na DN-C615 tlaãítko PLAY (

)

. Zaãne nahrávání na v‰ech magnetofonech.

POZNÁMKA:
• Pokud je to moÏné, pouÏívejte kazety se stejnou délkou.

6. K zastavení nahrávání na v‰ech pﬁipojen˘ch pﬁístrojích stisknûte tlaãítko STOP ( )

Obr. 2
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na DN-C615.

11 P¤ED VYPNUTÍM P¤ÍSTROJE
Pokud jiÏ nechcete CD pﬁehrávaã pouÏívat, pﬁed jeho vypnutím se pﬁesvûdãete, Ïe je nosiã diskÛ zavﬁen˘. Pokud ne, pouÏijte k zavﬁení nosiãe tlaãítko OPEN/CLOSE ( ).
UPOZORNùNÍ:
Pokud je pﬁístroj vypnut˘, nepokou‰ejte se nosiã disku zavﬁít tlakem ruky apod.

12 P¤EDVOLENÉ FUNKCE A OPERACE
(1) Seznam pﬁedvolen˘ch funkcí
• Funkce mohou b˘t pﬁedvoleny pomocí tlaãítek na pﬁedním panelu. Tyto pﬁedvolby se ukládají do trvalé pamûti, takÏe se nevymaÏou ani po vypnutí pﬁístroje.
• Pﬁedvoleny mohou b˘t funkce zobrazené v tabulce níÏe. Nastavení funkcí závisí na zpÛsobu pouÏití pﬁístroje.
• Na tomto zaﬁízení (verzi mikroprocesoru) mÛÏe b˘t zobrazena jedna z pﬁedvolen˘ch funkcí.

Popis

Typ pﬁedvolené funkce

Nastavení z v˘roby

â.

Typ pﬁedvolby

V˘bûr typu pﬁedvolby.

Typ 1

1

Program 1

Nastavení, zda-li se má pﬁehrávat program 1.

Vypnuto

2

Program 2

Nastavení, zda-li se má pﬁehrávat program 2.

Vypnuto

3

Program 3

Nastavení, zda-li se má pﬁehrávat program 3.

Vypnuto

4

ReÏim zapnutí

Nastavení obsluhy po zapnutí pﬁístroje.

Stop

5

ReÏim ãasu

Nastavení reÏimu ãasu po zapnutí pﬁístroje.

Ubûhl˘ ãas

6

Náhodné pﬁehrávání

Nastavení pﬁehrávacího reÏimu po zapnutí pﬁístroje.

Vypnuto

7

ReÏim ukonãení

Nastavení obsluhy po skonãení pﬁehrávání.

Stop

8

Rezervace následující
skladby

Nastavení obsluhy pﬁi v˘bûru skladby bûhem pﬁehrávání.

Vypnuto

9

Zámek pﬁehrávání

V˘bûr, zda-li se má v prÛbûhu pﬁehrávání zablokovat ovládání
pﬁedního panelu.

Vypnuto

10

Zámek pﬁedního panelu

V˘bûr, zda-li mají b˘t pﬁístupná tlaãítka pﬁedního panelu.

Vypnuto

11

Vypnuto

12

Automatické vyhledání za- Nastavení, zda-li chcete provádût operaci auto cue a nastaãátku zvuku
vení úrovnû pro zaãátek pﬁehrávání.
Pﬁehrávací rychlost

Nastavení standardní pﬁehrávací rychlosti.

Normální rychlost

13

Textov˘ displej

V˘bûr ãasového nebo textového displeje.

Vypnuto

14

Displej oken

V˘bûr, zda-li se mají zobrazovat okna.

Zapnuto

15

E.O.M.

Nastavení, zda-li se má na displeji zobrazovat zpráva o konci
skladby a nastavení ãasu displeje.

E.O.M. 10 s

16

Automatické zastavení

Nastavení, zda-li se mají automaticky zastavovat servo funkce.

Vypínání po 30 min.

17

RC kód

Nastavení ovládacího kódu.

RC DENON

18

IR ovládání

Nastavení ãidla infraãerveného dálkového ovládání.

Zapnuto

19

Pﬁehrávací reÏim

Nastavení pﬁehrávacího reÏimu po zapnutí pﬁístroje.

Souvislé pﬁehrávání

20

19

Typ pﬁedvolené funkce

Popis

Nastavení z v˘roby

â.

Kaskáda

V˘bûr, zda-li má vystupovat signál kaskádového pﬁehrávání.

Vypnuto

21

Vymazání pﬁedvoleb

Nastavení pro vymazání pﬁedvoleb na jejich základní hodnoty.

Základní pﬁedvolby

22

Informace o zaﬁízení

Zobrazení verze mikroprocesoru.

Ver. **** (* = ãíslo)

23

Pﬁehrávací seznam
(MP3)

Nastavení, zda-li se má provádût pﬁehrávací seznam.

Vypnuto
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(2) Postup pﬁedvolení
1.
2.
3.
4.

Bûhem stisknutí tlaãítka TITLE
stisknûte tlaãítko STOP ( ) .
Stisknûte tlaãítko
nebo
a vyberte pﬁedvolenou poloÏku.
Stisknûte tlaãítko PLAY ( )
ke zmûnû nastavení.
ReÏim pﬁedvoleb se zru‰í, kdyÏ stisknete tlaãítko STOP ( ) . V této dobû se nastavení zapí‰e do pamûti.

(3) Podrobn˘ popis pﬁedvolen˘ch funkcí
(* = základní nastavení)
1)

„Preset Type (*)“ (Pro rÛzné úãely mÛÏete provést tﬁi rÛzné nastavení (typy) pﬁedvoleb.)
* 01:P No=1
: Nastavení pﬁedvolby typu 1.
01:P No=2
: Nastavení pﬁedvolby typu 2.
01:P No=2
: Nastavení pﬁedvolby typu 3.

2)

„Program 1 OFF (ON)“
02:Prg 1

: KdyÏ je zapnut˘, ukládá obsah programu 1. (Základní nastavení – OFF)

„Program 2 OFF (ON)“
03:Prg 2

: KdyÏ je zapnut˘, ukládá obsah programu 2. (Základní nastavení – OFF)

„Program 3 OFF (ON)“
04:Prg 3

: KdyÏ je zapnut˘, ukládá obsah programu 3. (Základní nastavení – OFF)

„Power On (****)“
05:P On=Stb
05:P On=Ply
* 05:P On=Stp

: Po naãtení TOC se nastaví na urãitou skladbu reÏim pohotovosti.
: Po naãtení TOC zaãne pﬁehrávání v reÏimu opakování v‰eho.
: Po naãtení TOC se nastaví reÏim stop.

„Time Mode“
* 06:Time=ELA
06:Time=REM

: Po zapnutí pﬁístroje zobrazuje ãasov˘ displej ubûhl˘ ãas.
: Po zapnutí pﬁístroje zobrazuje ãasov˘ displej zb˘vající ãas.

„Random ON/OFF“
* 07:Rand=OFF
07:Rand=ON

: Po zapnutí pﬁístroje je nastaven normální pﬁehrávací reÏim.
: Po zapnutí pﬁístroje je nastaven reÏim náhodného pﬁehrávání.

„Finish Mode“
* 08:Fin=Stop
08:Fin=Next
08:Fin=Recue

: Po skonãení pﬁehrávání se nastaví reÏim stop.
: Po skonãení pﬁehrávání se nastaví reÏim pohotovosti na následující skladbu.
: Po skonãení pﬁehrávání se nastaví reÏim pohotovosti na zaãátek pﬁehrávání.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

„Next Track Reserve“
* 09:Rsv=OFF
09:Rsv=ON

: KdyÏ stisknete bûhem pﬁehrávání tlaãítko automatického vyhledávání, zadaná skladba se vyhledá
okamÏitû.
: KdyÏ stisknete bûhem pﬁehrávání tlaãítko automatického vyhledávání, bude zadaná skladba pﬁehrávána po pﬁehrání souãasné skladby.
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10) „PlayLock“
10:Lock=ON
* 10:Lock=OFF
11) „Panel Lock ON/OFF“
* 11:Pane=ON
11:Pane=OFF

: Bûhem pﬁehrávání zabrání v obsluze v‰ech operací, kromû tlaãítek PLAY, PAUSE, TIME, STOP,
PITCH +, – a TITLE)
: Bûhem pﬁehrávání jsou v‰echny funkce pﬁístupné.

: Funkce v‰ech tlaãítek na pﬁedním panelu je pﬁístupná.
: Zabrání v obsluze v‰ech tlaãítek pﬁedního panelu, kromû tûch, které se pouÏívají pro obsluhu pﬁedvoleb a tlaãítka OPEN/CLOSE.

12) „CueDet. Level“
12:CDet.=–**
* 12:CDet.=OFF

: Nastavení úrovnû detekce zvuku pro vyhledávání zaãátku zvuku. (–48/–42/–36)
: Místo se zaãátkem zvuku se nevyhledává.

13) „CD Pitch“
* 13:Pit=Norm
13:Pit=+/–*.*

: Pﬁehrávání normální rychlostí.
: Pﬁehrávání rÛznou rychlostí. +
_(0,2/0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/2,8/3,0), 0Fix

14) „Text Display“
* 14:Text=OFF
14:Text=ON

: Po zapnutí pﬁístroje se displej nastaví do reÏimu ãasu.
: Po zapnutí pﬁístroje se displej nastaví do reÏimu textu.

15) „Frame Display“
* 15:Frm=ON
15:Frm=OFF

16) „E.O.M. Time“
16:EOM=**s
16:EOM=OFF
17) „Sleep ON (OFF)“
* 17:Sleep=**
17:Slp=OFF

: Na displeji ãasu se bûhem pﬁehrávání zobrazují okna.
: Bûhem pﬁehrávání se okna nezobrazují.
(Okna se zobrazují v reÏimech manuálního vyhledávání, pohotovosti, pauze a monitorování
konce.)

: Nastavení ãasu EOM. (/5/*10/15/20/30/60)
: Funkce EOM se nepouÏívá.

: Pokud se v prÛbûhu nastaven˘ch ** minut v reÏimech pauza, pohotovost nebo manuální vyhledávání neprovede Ïádná operace, automaticky se vypnou servo funkce. (1/2/5/10/15/*30)
: Servo funkce se automaticky nevypínají.

18) „IR Code“
* 18:RC=DENON
18:RC=RC5

: Pﬁijímá kódy Denon.
: Mohou b˘t pﬁijímány kódy RC-5.

19) „IR Remote“
* 19:IR=ON
19:IR=OFF

: Pﬁijímá signály infraãerveného dálkového ovládání.
: Nepﬁijímá signály infraãerveného dálkového ovládání.

20) „Play Mode“
* 20:Play=CON
20:Play=SIN

: Po zapnutí pﬁístroje se nastaví reÏim souvislého pﬁehrávání.
: Po zapnutí pﬁístroje se nastaví reÏim pﬁehrávání jedné skladby.

21) „Cascade ON/OFF“
21:Cas=ON
* 21:Cas=OFF

: Signál kaskádového pﬁehrávání vystupuje. (UmoÏÀuje kaskádovou operaci.)
: Signál kaskádového pﬁehrávání nevystupuje.

22) „Preset Clear (Ini. Preset)“
22:P Init?
: Vymazání pﬁedvoleb (nastavení na tovární hodnoty).
23) „Ver = xxxx“

: Zobrazení verze mikroprocesoru. („xxxx“ je ãíslo.)

24) „Play List“
* 24:PLst=OFF
24:PLst=ON

: Pﬁehrávací seznam se neprovede.
: Pﬁehrávání MP3 je provedeno podle pﬁehrávacího seznamu.
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13 ¤E·ENÍ PROBLÉMÒ
Pokud se objeví problém, nejdﬁíve provûﬁte následující:
1. Je v‰echno správnû propojeno?
2. Obsluhujete pﬁistroj podle návodu k obsluze?
3. Jsou reproduktory, gramofon nebo dal‰í komponenty správnû obsluhovány?
Pokud pﬁístroj nepracuje správnû, zkontrolujte poloÏky vypsané níÏe. KdyÏ problém pﬁetrvává, mÛÏe se jednat o poruchu.
Odpojte co nejrychleji pﬁívodní síÈov˘ kabel a obraÈte se na prodejce.

Problém

Pﬁíãina

Náprava

Nosiã diskÛ nejde otevﬁít ani zavﬁít.

• Je zapojen pﬁívodní síÈov˘ kabel?

• Zapojte pﬁívodní síÈov˘ kabel.

Po vloÏení disku se zobrazí „TOC
Error“ nebo „No Disc“.

• Je disk správnû vloÏen?

• VloÏte disk správnû.

Disk se nezaãne pﬁehrávat, i kdyÏ
jste stiskli tlaãítko PLAY.

• Není disk ‰pinav˘ nebo po‰krában˘?

• Otﬁete disk a odstraÀte ‰pínu nebo vymûÀte
disk.

• Jsou v˘stupní kabely ﬁádnû zapojeny?
• Je zesilovaã nastaven správnû
a má pﬁepnut˘ vstup na CD?

• Zkontrolujte konektory.

Není sly‰et Ïádn˘ zvuk nebo je zkreslen˘.

Urãitá ãást disku nejde pﬁehrát.

• Není disk ‰pinav˘ nebo po‰krában˘?

• Otﬁete disk a odstraÀte ‰pínu nebo vymûÀte
disk.

Programované pﬁehrávání nefunguje.

• Nastavil jste program správnû?

• Nastavte program znovu.
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• Nastavte ovládací prvky zesilovaãe.

14 TECHNICKÁ DATA
âÁST CD
Typ:
Audio kanály:
Vzorkovací frekvence:
Hodnota pﬁevzorkování:
Frekvenãní rozsah:
Celkové harmonické zkreslení:
Odstup S/·:
Dynamick˘ rozsah:
Pﬁeslech kanálÛ:
Analogov˘ v˘stup:
V˘stupní úroveÀ:
ZatûÏovací impedance:
Digitální v˘stup:
Formát signálu:
Variabilní ovládání rychlosti:
Pﬁesnost vyhledávání oken:
Disky:
Îivotnost údrÏby CD mechaniky:
OVLÁDÁNÍ
OBECNÉ
Sluchátkov˘ v˘stup:
V˘stupní úroveÀ:
ZatûÏovací impedance:
Napájení:
Spotﬁeba:
Rozmûry:
Instalace:
Váha:

Pﬁehrávaã kompaktních diskÛ s jednoduchou mechanikou
2 kanály (Stereo)
44,1 kHz pﬁi normální rychlosti
8násobné
20 Hz aÏ 20,000 Hz
0,007 %
107
98 dB
90 dB
Konektory RCA
2,0 V pﬁi 0 dB
10 kΩ/kohmÛ nebo více
Konektor RCA
IEC 958 Typ II nebo SPDIF
max. +
_12 %
1/75 sekundy
Standardní kompaktní disky (12 cm a 8 cm)
1000 hodin (souvislé pﬁehrávání)
Pﬁípojka kabelového dálkového ovládání (stereo mini jack)
âidlo infraãerveného dálkového ovládání
Stereo 6,3 mm
410 mW
33 Ω/ohmÛ
230 V (stﬁídav˘ proud), 50 Hz
13 W
482 (·) x 88 (V) x 280 (H) mm
MontáÏní otvory pro 19palcov˘ stojan (2U)
4,7 kg

• Obsah a technická data podléhají bez pﬁedchozího vyrozumûní zmûnám z dÛvodu inovací.
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14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-11, JAPAN
Telephone: (03) 3584-8111
Cable: NIPPON COLUMBIA TOKYO Telex: JAPANOLA J22591

OSVùDâENÍ O ZPÒSOBILOSTI (JEN PRO CZ VERZI):

EUROSTAR Ostrava s.r.o
DOBRONICKÁ 635, 148 25 PRAHA 4,
âESKÁ REPUBLIKA
tel.: 261 112 901–3 fax: 261 112 904
e-mail: info@eurostar-ostrava.cz
www.denon.cz

Dovozce garantuje, Ïe zaﬁízení popsané v tomto návodu k obsluze odpovídá technick˘m pﬁedpisÛm a je ve shodû se zákonem
ã. 22/1997, 168/1997 a 169/1997 Sbírky.
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