
Multimedijski MP3 predvajalnik 
Artikel: CNR-MPV18 
 
Previdno:  
Predvajalnik naj bo med polnjenjem vključen. Pred uporabo natančno 
preberite navodila za uporabo. 
Kratka navodila 
Ta kratka navodila vam predstavljajo le osnovne informacije. Za 
podrobna navodila si preberite navodila v angleškem jeziku.  
Dodatki 

  

*Slušalke   *USB kabel *CD medij   *Navodila za uporabo 
Spoznajte mp3 predvajalnik 

 
 



1. Vklop / izklop    

Preklopite stikalo na “ON”, da bi vključili predvajalnik.  
Preklopite stikalo na “OFF”, da bi izključili predvajalnik.  
2. Način  

Pritisnite ta gumb za vstop v meni ali podmeni za nastavitev 
posameznih funkcij predvajalnika. Pritisnite za potrditev. 
3. Predvajaj / Standby   
Pritisnite in držite za vstop v standby način, za ponovno predvajanje 
ga ponovno pritisnite.  
Pritisnite za predvajanje / pavzo / ponovno predvajanje datotek.  
4. REC   

Pritisnite za nastavitev ponavljajočega predvajanja med dvema 
točkama. Pritisnite in držite za pričetek snemanja.  
5/6. NAZAJ / NAPREJ  /  

Pritisnite za premik na predhodno / naslednjo datoteko.  
Pritisnite in držite za hitro predvajanje naprej ali nazaj med trenutnim 
predvajanjem.  
Izbira predhodne / naslednje opcije v meniju.  
7/8. Jakost zvoka (+)/(-)   /  

Pritisnite za povečanje, zmanjšanje izhodne jakosti zvoka na 
slušalkah.  
9.   Vgrajen mikrofon 

10.  Priključek za slušalke   

Vkljčite slušalke v priključek.  
11. USB priključek 
S pomočjo USB priključka lahko prenašate datoteke med 
računalnikom in predvajalnikom.  
Namestitev programske opreme 

Opozorilo 

1. Če uprobljate Windows ME / XP / 2000 ali Mac 9.2.2 ali novejše OS, 
ni potrebno nameščati gonilnikov. Kljub temu je potrebno namestiti 
gonilnike, če želite nadgraditi firmware ali formatirati predvajalnik. 



2. Če uprabljate 98 (2nd Edition), je potrebno namestiti gonilnike. V 
nasprotnem primeru vam predvajalnik ne bo deloval, saj Windows 
98 ne podpirajo USB naprav.  

 
Funkcije MP3 predvajalnika  

a. Meni   
Pritisnite kratko 
> Vstop v meni ali podmeni. 
> Izberite izbrane nastavitve / opcije v meniju ali podmeniju.  
> Shrani posneto glasovno datoteko 
Pritisnite in zadrži 

> Vrnitev v glavni meni. 
 
b. Predvajaj / Pavza   

Pritisnite in zadrži 

> Standby/ponoven zagon predvajalnika 
Pritisnite kratko 
> Predvajanje / ponovno predvajanje, ko je predvajalnik v statusu 
pavze ali stop 
> Začasna ustavitev predvajanja, ko predvajalnik predvaja 
> Preskoči do naslednje prednastavljene radijske postaje 
 
c. REC   

Pritisnite in držite za pričetek glasovnega snemanja, pritisnite in držite 
za zaključek snemanja in da bi shranili posneto datoteko.  

Med predvajanjem pritisnite ta gumb za nastavitev začetne točke za 
segmentno predvajanje. Na zaslonu se prikaže A. Ponovno pritisnite za 
nastavitev končne točke (B). Na zaslonu se prikaže A-B. Predvajalnik 
predvaja del datoteke med točkama ponavljajoče. Pritisnite za 
preklic funkcije A-B. Med predvajanjem A-B repeat pritisnite  / 

 za nastavitev hitrosti predvajanja.  
 



d. Naprej / Nazaj   /  

Naprej  

Pritisnite kratko 

> Preskok na naslednjo datoteko med predvajanjem  
> Ko ste predvajanje ustavili, iščite naprej  
> V načinu FM radio preskočite po korakih do naslednjih frekvenc.  
> Prestavite se naprej do naslednje funkcije v MENIJU  
Pritisni in drži 
> Hitro naprej znotraj trenutne pesmi med predvajanjem 
> Avtomatično iskanje postaj, ki so na voljo v FM radio načinu 
 
Nazaj 
Pritisnite kratko 

> Preskok na predhodno datoteko med predvajanjem 
> Iskanje predhodne datoteke ko predvajalnik ne predvaja 
> Preskok na predhodno frekvenco korak za korakom v FM radio 
načinu  
> Preskok nazaj na predhodno možnost v meniju 
Pritisni in drži 
> Hitro nazaj med predvajanjem 
> Avtomatično iskanje nazaj za postajo ki so na voljo v FM načinu 
 
e. Jakost zvoka (+)/(-)   /    
Pritisnite kratko 
> pritisnite za povečanje / zmanjšanje izhodne jakosti zvoka.  
 
Menijske nastavitve 

Ko je predvajalnik v statusu predvajanja ali v pavzi, lahko kadarkoli 
pritisnete  za vstop v MENI, omogoča vam, da spreminjate 
različne nastavitve. Znotraj MENIJA lahko pritisnete  /  za 
premik do naslednje / predhodne menijske nastavitve. Pritisnite 

 ponovno za vstop v podmeni. 



Za prehod do naslednje / predhodne funkcije, ki je na voljo znotraj 
glavnega menija, pritisnite  / . Pritisnite  za 
potrditev vaše izbire. Znotraj MENIJA pritisnite  /  za prehod 
do predhodne in naslednje menijske nastavitve. Pritisnite  
ponovno za vstop v podmeni. 
 
Glavni 
način 

Pod-
način 

Funkcija Opcije / opis 

1. 
GLASBA 

Pavza 

Lokalna 
mapa 

Brskanje po mapah 

Izbriši 
datoteko Izbri ene datoteke 

Izbriši vse Izbris vseh datotek 

Pr
ed
va
ja
n
je
 

 

Pritisnite  za predvajanje glasbe. 
Pritisnite  za pavzo / ponovno 
predvajanje. 
Pritisnite /  za prehod med 
datotekami.  

Ponovitev 
Normalno, Ponovi enkrat, Mapa, 
Ponovitev mape, Ponovi vse, 
Naključno, Uvod 

Equalizer 
Normalno, Rock, Pop, Klasika, Nežno, 
Jazz in DBB 

SRS način 

SRS WOW: omogoči SRS WOW 
Uporabnikov način: za nastavitev 
SRS3D, TruBass, FOCUS 
Zapri SRS WOW: onemogoči SRS WOW 

Hitrost 
predvajan
ja 

Nastavitev hitrosti od -8 do +8 

Predvajan
je 

Pritisni  za nastavitev točke “A”, 
pritisni  ponovno za nastavitev 
točke “B”. Predvajalnik bo ponavljal 
predvajanje dela med točkama. Kratko 
pritisnite  za preklic “A – B” 
funkcije. 
Pritisnite  za preklic in vrnitev n 
normalno predvajanje.  

Število Število ponovitev predvajanj “A – B” 



ponovitev dela lahko nastavite od 1 do 10.  
Pavza 
med 
predvajan
jem 

Pavzo med predvajanjem lahko 
nastavite v intervalu od 1 do 10 s. 

2. FILM Predv
ajanje  

Pritisni  za predvajanje. 
Pritisni  za pavzo / ponovno 
predvajanje. 
Pritisni /  za preskok med filmi. 

3. 
Snemanj
e 

Snem
anje 

 

Pritisnite  za pričetek snemanja. 
Pritisnite  za pavzo / ponovno 
snemanje. 
Pritisnite in držite  za zaključek 
snemanja in shranitev posnete 
datoteke. 

Pavza 

Lokalna 
mapa Brskanje po mapah 

REC način 

Fine REC: boljša kakovost, format WAV 
Long REC: nižja kakovost, format ACT 
Fine VOR: boljša kakovost, krajši čas 
snemanja, omogočena funkcija 
zvočnega nadzora za WAV format 
Long VOR: nižja kakovost, daljši čas 
snemanja, omogočena funkcija 
zvočnega nadzora za ACT format 

4. Glas   Vse funkcije so iste kot pri točki 1 
GLASBA.  

5. FM 
Radio 

Predv
ajanje 

 

Pritisni /  za ročno iskanje 
frekvenc, ki so na voljo. 
Pritisni  za predajanje 
prednastavljenih kanalov.  

Avto 
iskanje 

Za avtomatično iskanje kanalov, ki so 
na voljo in shranitev le teh na 
spominska mesta od 1 do 20.  

Shrani 

Pritisni /  za izbiro željene 
frekvence. Pritisni  za vstop v 
meni, izberi “save” za shranitev. Do 20 
prednastavljenih kanalov je na voljo. 

Izbriši Izbris trenutne shranjene postaje. 



Izbriši vse Izbris vseh shranjenih postaj. 

Frekvenc
a 

Nastavitev ranga frekvence: 87. - 
108.0 MHz 

Japonska 
frekvenca 

Nastavitev ranga frekvence: 76 - 90.0 
MHz 

6. 
FOTOGRA
FIJA 

Prikaz 

 
Pritisni /  za premik do 
naslednje ali predhodne fotografije in 
nato pritisnite  za prikaz. 

Lokalna 
mapa Brskanje po mapah 

Nastavite
v 
prikazova
nja 

Ročno / avtomatično 

Izbriši Izbris ene datoteke 

Izbriši vse Izbris vseh datotek 

7. 
NASTAVI
TEV 

 

Čas 
snemanja Nastavitev časa sistema 

Nastavite
v LCD 

Nastavitev časa, kdaj se zaslon izključi 
(5 – 30 s). Funkcijo lahko tudi izključite 

Jezik Izbira jezika. 

Izklop 
Čas izklopa: Nastavitev po kolikem 
času, ko je predvajalnik v pavzi, naj se 
izključ. 

Način 
ponavljan
ja 

Ročna ponovitev: ročno nastavite točki 
A in B.  
Avtomatična ponovitev: predvajalnik 
avtomatično predvaja odlomek med A 
in B. 

Online 
način 

Multi drive: Vaš računalnik bo 
prepoznal 2 diska, eno normalno 
particijo in eno kriptirano.  
Normalo: računalnik prepozna le 
normalno particijo.  
Kriptirana: Računalnik prepozna le 
kriptirano particijo.  

Info o 
spominu Trenutno stanje 



Firmware 
verzija Trenutna verzija 

8. 
E-knjiga 

Predv
ajanje 

 
Pritisni /  za premik do 
naslednje / predhodne datoteke, nato 
pritisnite  za pričetek prikazovanja.  

Lokalna 
mapa 

Brskanje po mapah 

Nastavite
v 
predvajan
ja 

Ročno / avtomatično 

Izbris Izbris ene datoteke 
Izbris 
vsega Izbris vseh datotek 

9. Igre  
Mine  
Russia 
Block  

 


