
KARACHI CD SPELAREN 
1.   Sjunga - EN - Lång Mic  

PÅ / BORT Strömbrytare 
2.   Sjunga - EN - Lång Mikrofon 
3.  F. Rygg Knapp 
4.   Program 
5.   Förmåga PÅ / BORT Strömbrytare 
6.   Stoppa knappen 
7.   Lek Paus knappen 
8.   Upprepa 
9.   F.Fwd Knapp 
10. LCD Uppvisning 
11. Talför administrera Knopp 
12. Avkasta Dörr 
13. Hörlurar Domkraft 
14. DC Domkraft 9V 
15. Talaren 
16. Ackumulatom Kupé 

 

Installationen av batterierna 
Ställe sätten sammandrabbning på en plan yta. Pressa ned på tabs till öppen ackumulatom täcke. 
Sätta In 6 storlek "C"/UM-2/LR14 eller motsvarande Alkalisk Batterierna (inte omfattat) sa antyd insida 
ackumulatorn kupé. 
Nära ackumulatorn täcke. Skjuta `på den tabs på det täcke till nafsa In i skåp. 

Märka 
- Nyttade inte anklagat batterierna. 
- Inte - anklagat batterierna blandar inte till vara recharged. 
- Olik typen av batterierna eller ny och använd batterierna blandar inte till vara blandad. 
- Bara batterierna om det lika åldern eller motsvarande skriva på maskin så anbefallt de är till vara    
  använd. 
- Batterierna de är till vara satta in med det rätta polarity. 
- Uttömd batterierna de ar till vara flyttat från lekask. 
- Leveransen terminalen blandar inte till vara kort - kretsloppet. 
- Flytta alla batterierna när den leksak är inte i använda för en lång period. 
- Den emballering har till vara höll sedan dess den Innehåll viktig informationen. 
- Anklagat batterierna de är till vara flyttat från leksak framför varelse storma (om som kan tas av). 
- Anklagat batterierna de är bara till vara storma under vuxen överinseende (om som kan tas av). 

Försiktigheten:         Aldrig röra det hat llnsen.             
Aldrig blick för linsen direkt. 

TILL SÄTTA IN CD 
1. Skjuta `på den ÖPEN nyckel till öppen den avkasta locken. 
2. Lasta den CD in i CD kupé med det etikett ta parti mot någon fasadbeklädnad upp. 
3. Pressa och lokalisera den CD in använda riktig. 
4. Nära locken. 

TILL LEK Cd 
1. Vända den volym knopp till sätta förmåga på. 

Modell: 9520C 
2. ”lasta" förevisningarna och blinkar på det LCD. Spelaren vilja starta till läsa och lek den CD automatisk.  
3. I tillfället den spelte inte , behaga se oroa skjutning så nedan. 

LCD UPPVISNING OROA Skjutning 
Nej avkasta lastande och läsande. 
- Den CD dörr är inte stängt riktig , nära den CD dörr riktig.  
Nej avkasta är lokaliserat. 
- den avkasta är inte lokaliserat 
riktig , Lokalisera den avkasta 
Riktig. 

TILL FLYTTA CD 
1  Pressa stoppa knappen. 
2. Efter den CD stoppar spinn absolut , skjuta `på den ÖPPEN knapp till Öppen locken av CD kupé. 

3. Flytta den CD från kupé. 

ANNAN OPERATIONSEN / FUNTIONS : 

LEK / Paus 

I leker stallningen , pressa den LEK / PAUS nyckel till paus. Pressa den igen till återuppta leker. I Stopp 
eller Program ställningen, pressa den LEK / PAUS nyckel till lek den CD. 
F.BACK/B.SKIP 
1  Pressa den F.BACK/F.SKIP nyckel en gång till hoppa till föregående spår. 
2. Pressa och hålla den F.BACK/F.SLOP nyckel en gång till gå bakåtriktade snabbt. 
F.FWD/F.SKIP 
1. Pressa den F.FWD/F.SKIP nyckel en gång till hoppa till nästa spår. 
2. pressa och hålla den F.FWD/F.SKIP nyckel en gång till gå framöver snabbt. 
Stopp 
I leker / programmerande status, press stoppa knappen till stopp leker / programmerande. 
Program 
Pressa den P.MODE knapp till valde en om följande leker sätt:  
Normal → en → All → normal 
 
Normal:    lek den CD från ström spår till det sist spår i normal beordra , och da stopp automatisk. 
En: lek den ström spår upprepade gånger. 
All: lek all spåren i normal beordra upprepade gånger. 

LEKER MED SJUNGA - LÄNGS Mikrofon 
1. Switch På det CD spelaren till lek den Cd. 
2. Turn på det Sjunga - Iängs mikrofon och ratta den volym till bekväm nivå. 
3. Sing in i mikrofon längs med den sång. 

För A/C operation  
Använda en yttre omskapare (inte omfattat) med DC — 9V max. 500 mA, pressa den plugg in i DC Domkraft. 

Någon säkerhet isolering omskapare använd med det leksak har till vara regelmassig undersökat för skada till 
snore, plugg; inhägnad och annan del, och så pass i tillfället av sådan skada, den leksak må inte bli brukat med 
den hår omskapare till skadan er blitt reparera. Den leksak måste bara bli operera igenom en omskapare för 
leksak ge efter med CEE Publicering 15./ EN 61558. 

Varningen 
-  Den leksak måste bara bli brukat med det anbefallt omskapare. 
-  Den omskapare ar inte en smula leksak. 
-  Leksak ansvarig till vara rensade med vätska de/vi/du/ni är till vara avbröt från 

omskapare framför rensningen. 
-  Kvädande slump och intrasslande slump. 
-  Inte passande för barnen under 3 åren på grund av liten del och lång snore. 
-  Behaga hålla kvar den här informationen för framtida hänvisningen.  
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