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הוראות הפעלה ובטיחות

 CD רסיבר 
CS-265

רמקולים
D-T25

אנו מודים לכם על הצטרפותכם לקהל לקוחותינו. 

ברסיבר  השימוש  לפני  זה  מדריך  לקרוא  הקפידו  אנא 
ושימרו עליו לשימוש עתידי.
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כללי
הקפידו למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות הבטיחות.. 1

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.. 2

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים )ספק חשמל, מסגרת תלייה וכו'( שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. כמו כן . 3
.500mA -למשל, אסור שיעביר זרם גבוה מ USB עליהם לעמוד בכל תקן שנקבע עבורם. כבל

הזהרו מחשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או מרמקול עלול לגרום לאבדן . 4
שמיעה!

ניקוי המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.. 5

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. . 6

יש לפנות למעבדת השרות המוסמכת במקרים הבאים:. 7

קרע בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל.	 

שבר בגוף המכשיר.	 

חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר.	 

פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו.	 

 מכשיר המחובר לשקע חשמלי
הגנה מרטיבות: אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים למכשיר דרך פתחי האוורור ואין . 1

להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטלים.

הגנה מחום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום. אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים.. 2

הבטחת אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום את פתחי האוורור ואין . 3
להכשיל את האוורור על ידי כסוי פתחי האוורור בפריטים כגון: עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'. כמו כן אסור למקם את 

המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.

העמדה: יש לַקֵּבַע את המכשיר על גבי בסיס יציב ולנייד אותו אך ורק בעגלה או במעמד שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. . 4
יש להרחיק כל דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה להימשך.

תלייה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא באמצעות התקן תלייה מתאים שהומלץ על ידי היצרן או היבואן.. 5

קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.. 6

גישה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר )כבל החשמל( מרשת החשמל.. 7

אבטחה:  יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את . 8
כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על 

ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

חיבור וניתוק: אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו . 9
במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

התאמה: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. כברירת . 10
מחדל, וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקת הגנה )שקע עם 3 חורים(. השקע 

צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התוית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע 
החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים 

בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה ובהארקת הגנה. 

אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. . 11

ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. . 12

הוראות בטיחות
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מכשיר הפועל על סוללות )שלט רחוק(
זהירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. . 1

 חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ!. 2

יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ!. 3

סוללות מכילות חומרים מסוכנים – יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן . 4
איסוף ייעודי.

כשהמכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות.. 5

מכשיר המפיק קרינת לייזר )נגן תקליטורים(
קרינת לייזר - אין להביט הישר לתוך הקרן או להתבונן ישירות בעזרת מכשירים אופטיים.. 1

חשיפת העור סמוך לִמְפַתח עלולה לגרום לכוויות.. 2

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם 
לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל 
אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה 
לחבר אותו לרשת החשמל. 

הוראות בטיחות
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הדלקה למצב פעולה וכיבוי למצב 1
המתנה

2INPUTדפדוף בין כניסות

תקשורת בלוטות'3

דילוג אחורה4

דילוג קדימה5

הפסקת ניגון6

עצירת ניגון וחידוש ניגון7

הנמכת עוצמת קול8

הגברת עוצמת קול9

En-9

Getting to Know the CD receiver

For detailed information, see the pages in parentheses.

a 8 Power button (17, 31)

b INPUT button (17, 22)

c  button (23)

d Previous [7] button (19, 22, 27)

e Next [6] button (19, 22, 27)

f Stop [2] button (19, 22, 31)

g Play/Pause [1/3] button (19, 20, 28)

h VOLUME [+]/[–] buttons (17, 22)

i NFC mark

j Headphones [ ] jack (17)

k USB port (28)

l Display (10)

m Disc tray (19)

n Remote control sensor (6)

o Open/Close [0] button (19)

Top and Front Panels

j k l nm o

ia hb c d e gf

Top Panel

Front Panel

ראש המכשיר
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9NFC

שקע אוזניות10

11USB חיבור להתקן זיכרון

תצוגה12

מגש תקליטורים13

חיישן לשלט רחוק14

פתיחת וסגירת מגש תקליטורים15

En-9

Getting to Know the CD receiver

For detailed information, see the pages in parentheses.

a 8 Power button (17, 31)

b INPUT button (17, 22)

c  button (23)

d Previous [7] button (19, 22, 27)

e Next [6] button (19, 22, 27)

f Stop [2] button (19, 22, 31)

g Play/Pause [1/3] button (19, 20, 28)

h VOLUME [+]/[–] buttons (17, 22)

i NFC mark

j Headphones [ ] jack (17)

k USB port (28)

l Display (10)

m Disc tray (19)

n Remote control sensor (6)

o Open/Close [0] button (19)

Top and Front Panels

j k l nm o

ia hb c d e gf

Top Panel

Front Panel

חזית המכשיר
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1SLEEPקוצב זמן לכיבוי אוטומטי

חיווי ניגון או עצירת ניגון2

3USBפעיל USB חיווי חיבור

4MP3חיווי פורמט הקידוד

מצב שיוך בלוטות'5

6FOLDERניגון תיקיה

7S.BASSהדגשת צלילים נמוכים

8MUTINGחיווי השתקת קול

91FOLDERניגון חוזר

10MEMORYתחנה שבזיכרון

חיווי מצב ניגון11

12TIMERקוצב זמן להפעלה

13FMFM קליטת תחנת

14FILEניגון קובץ

15TRACKניגון רצועה

הודעות16

שם השיר, המבצע והאלבום17

זמן ניגון כולל וזמן ניגון שנותר18

En-10

Getting to Know the CD receiver—Continued

a SLEEP indicator

b Play 1 and Pause 3 indicators

c USB indicator

d MP3 indicator

e  indicators

f FOLDER indicator

g S.BASS indicator

h MUTING indicator

i 1FOLDER indicator

j MEMORY indicator

k Playback mode indicators

l TIMER indicators

m FM Tuning indicators

n FILE indicator

o TRACK indicator

p Message area

q TITLE, ARTIST, and ALBUM indicators

r DISC, TOTAL, and REMAIN indicators

a AC INLET

b FM ANTENNA jack

c LINE IN jacks

d SPEAKERS terminals

Display

a c d g h i j kb f

l pn o rqm

e

Rear Panel

a b c d

See pages 14 to 16 for connection information.

תצוגה
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1AC INLETחיבור לחשמל

2FM ANTENNAחיבור אנטנה

3LINE INכניסת אודיו אנלוגי סטראופוני

4SPEAKERSחיבורים לכבלי רמקולים

En-10

Getting to Know the CD receiver—Continued

a SLEEP indicator

b Play 1 and Pause 3 indicators

c USB indicator

d MP3 indicator

e  indicators

f FOLDER indicator

g S.BASS indicator

h MUTING indicator

i 1FOLDER indicator

j MEMORY indicator

k Playback mode indicators

l TIMER indicators

m FM Tuning indicators

n FILE indicator

o TRACK indicator

p Message area

q TITLE, ARTIST, and ALBUM indicators

r DISC, TOTAL, and REMAIN indicators

a AC INLET

b FM ANTENNA jack

c LINE IN jacks

d SPEAKERS terminals

Display

a c d g h i j kb f

l pn o rqm

e

Rear Panel

a b c d

See pages 14 to 16 for connection information.

גב המכשיר



8

1SLEEPקוצב זמן לכיבוי אוטומטי

2 
הדלקה למצב פעולה וכיבוי 

למצב המתנה

כפתורי בחירת כניסה3

4MENUפתיחת וסגירת חלון תפריט

5  
ENTER

כפתור ניווט בתפריט: בחירת 
אפשרויות ואישור

6FOLDERניגון תיקיה

כפתורי בקרת ניגון וסריקת/בחירת תחנות רדיו7

8CLEARמחיקה

9CLOCK CALLהצגת שעון

אפשרויות ניגון חוזר10

11DIMMERעמעום תאורת הצג

פתיחת וסגירת מגש תקליטורים12

13DISPLAYשינוי המידע על הצג

14MUTINGהשתקת קול

15TIMERהפעלה מתוזמנת מראש

16VOLUME ]+[/]–[כיוון עוצמת הקול

17MODE מעבר בין ניגון רגיל לניגון תיקיה
או בין מונו לסטראו

18TONEשינוי סגנון הקול

19S.BASSהדגשת הצלילים הנמוכים

ניגון אקראי20

החלפת סוללה
השתשו בסוללה CR2025 או שוות ערך	 

הקפידו על כיוון הסוללה פלוס ומינוס!	 

שמרו על שלמות הסוללה.	 

הוציאו את הסוללה אם אין בכוונתכם להשתמש 	 
במכשיר תקופה ממושכת.

פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף ייעודי.	 

טווח שליטה

בהפעלה ראשונה הוציאו את סרט הבידוד

En-11

Getting to Know the CD receiver—Continued

For detailed information, see the pages in parentheses.

a SLEEP button (29)

b Power [8] button (17, 31)

c Input Selector buttons (17, 22, 26, 27, 28)

d MENU button (22)

e Arrow [q]/[w]/[e]/[r] buttons and ENTER 
button

f FOLDER button

g Stop [2] (19, 22), 

Play/Pause [1/3] (19, 20, 22, 28), 

[7]/[6] (19, 22, 27), 
[5]/[4], TUNING [e]/[r] (19, 22, 26) 
buttons

h CLEAR button (20, 21)

i CLOCK CALL button (29, 34)

j REPEAT [] button (21, 22)

k DIMMER button (18)

l Open/Close [0] button

m DISPLAY button (19, 20, 27)

n MUTING button (17)

o TIMER button (29, 30)

p VOLUME [+]/[–] buttons (17, 22)

q MODE button (20, 26)

r TONE button (17)

s S.BASS button (18)

t SHUFFLE [] button (21, 22)

Remote Controller

a

f

g

b

c

d

e

l

k

p

n

m

o

s

q

r

t

h

j

i

שלט רחוק
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שימו לב!
חברו לחשמל רק לאחר השלמת חיווט הכניסות והיציאות !	 

 	! R - וימין  L - הקפידו על התאמת ערוצי הסטריאו: שמאל

הקפידו על הקוטביות הנכונה: -/+ ! 	 

אם קצות הגידים אינם חשופים, קלפו את הבידוד בקצות הגידים כמתואר 	 
ופתלו את החלק החשוף. 

הקפידו להשחיל את קצות הגידים החשופים עד הסוף.	 

הקפידו שקצות הגידים החשופים לא יגעו זה בזה למניעת קצר !	 

רמקול ימני רמקול שמאלי

כבל רמקול

קו אדום בצד

חיבור רמקולים
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En-16

Connecting Other Components

About Connections

• Before making any connections, read the manuals 
supplied with your other components.

• Don’t connect the power cord until you’ve completed 
and double-checked all connections.

Push plugs in all the way to make 
good connections (loose 
connections can cause noise or 
malfunctions).

Note:
• Do not place anything on top of the CD receiver. 

Otherwise, ventilation may be blocked and heat may 
build up, causing a malfunction.

Connect the CD receiver’s LINE IN jacks to the 
OUTPUT (PLAY) jacks of your audio playback device.
Use an audio cable that is suitable for your playback 
device.
You will need a phono equalizer (optional) to connect a 
turntable. If your turntable features a built-in phono 
equalizer, you can connect it directly.

Connect the CD receiver’s power cord to a suitable wall 
outlet.
Note:
• Do not use any cord other than the included power 

cord.
Do not connect the included power cord to any other 
device. Doing so may cause malfunctions or 
accidents.

• Do not unplug the power cord from the AC INLET 
while the other end of the cord is still connected to an 
AC outlet. You may receive an electric shock if you 
accidentally touch the internal terminals of the power 
cord.

• Before connecting the power cord, connect all of your 
speakers and AV components.

• Turning on the CD receiver may cause a momentary 
power surge that might interfere with other electrical 
equipment on the same circuit. If this is a problem, 
plug the receiver into a different branch circuit.

• Plug the power cord into an AC outlet that is easily 
accessible so that you can quickly unplug it if 
necessary.

CD receiver

Analog audio 
cable (RCA)

Portable 
audio player

Turntable

To wall outlet

(Plug type varies from country to 
country.)

TV

RCA/Mini 
plug cable

Connecting an Audio Playback 
Device

Right!

Wrong!

Connecting the Power Cord

היזהרו שלא להפצע בעת שימוש בנעצים

תקעו את המחבר עד הסוף

אנטנת FM פנימית )מסופקת(

נעץ וכו'

חיבור לאנטנה חיצונית

החיבור לחשמל משתנה ממדינה למדינה

כבל אודיו אנלוגי 
RCA סטראופוני

ייתכן מצב שהמחברים )"קונקטורים"( בשני המכשירים 
אינם זהים למרות שמדובר באותם אותות. למשל: חיבור 

 RCA אודיו אנלוגי סטראופוני יכול להיות בצורת זוג תקעים
בצבעים אדום ולבן  או בצורת תקע יחיד מיני 

. במקרים כאלה יש צורך במתאם או בכבל  סטראו
)שלפעמים מסופק עם המכשיר( שקצה אחד שלו הוא בצורה 

שונה מהקצה השני. 

חיבור אנטנות

חיבורים נוספים
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הדלקה וכיבוי
לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר למצב פעולה ולכיבויו למצב המתנה.	 

ניתן להגדיר דרך התפריט כיבוי אוטומטי בהעדר אות או פעולה מעל 20 דקות: כבו את הרסיבר למצב המתנה ולחצו 	 
.On :ובחרו באפשרות ENTER תופיע על הצג. לחצו על כפתור Auto Standby הכתובית .MENU על כפתור

שימו לב!
ההוראה: "בחרו", בחוברת זו, משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו בכיוון הרצוי )▲ / ▼ 

או ► / ◄( כדי לנווט לאפשרות הרצויה ועל המרכז )ENTER( כדי לאשר.  

דפדוף בין כניסות
ניתן לבחור ישירות בכניסה הרצויה בלחיצה על הכפתור שבשלט רחוק עם השם שלה.	 

ניתן לדפדף בין הכניסות בלחיצות על כפתור INPUT שעל גוף המכשיר.	 

כיוון עוצמת הקול
ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות הכפתורים הייעודיים ]–[/]+[ VOLUME שבשלט רחוק ועל גבי גוף המכשיר.	 

 	.MUTING ניתן להשתיק את הקול בלחיצה על כפתור

הדגשת צלילים נמוכים או גבוהים
1 ..”Treble“ -  או הגבוהים ”Bass“ - לבחירת הצלילים הנמוכים TONE לחצו על כפתור

הנמיכו או הגבירו את עוצמת הצלילים שבחרתם באמצעות כפתור הניווט מעלה/מטה.. 2

לחצו על כפתור ENTER כדי לצאת ממצב הכיוון.. 3

לחילופין, לחצו על כפתור S.BASS להדגשת הצלילים הנמוכים בשני מצבים מוגדרים מראש:	 

S.Bass Off                   S.Bass 1                  S.Bass 2

תפעול כללי
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לחצו על כפתור  שעל גבי גוף הרסיבר כדי לפתוח את מגש התקליטורים.. 1

הניחו בתוכו תקליטור עם המדבקה כלפי מעלה. תקליטור קטן יש להניח באמצע ה"צלחת".. 2

3 .. להתחלת ניגון התקליטור לחצו על כפתור 

( ולדילוג . 4 ( וקדימה ) (, להרצה אחורה ) (, להפסקת ניגון ) העזרו בכפתורי השלט רחוק לעצירה במקום )
.) ( או באחת האפשרויות לניגון חוזר ) (. בחרו בניגון בסדר אקראי ) ( וקדימה ) בין הרצועות אחורה )

להצגת מידע על תכולת התקליטור לחצו על כפתור DISPLAY. כל לחיצה מציגה נתון אחר.. 5

ניגון תקליטור קבצים
לחצו על ▲/▼ לדפדוף בין התיקיות.. 1

לחצו על ►/◄ לדפדוף בין הקבצים שבתיקיה.. 2

. אם בחרתם תיקיה, ינוגנו הקבצים שבה החל מהקובץ הראשון ואם בחרתם . 3 להתחלת ניגון לחצו על כפתור 
קובץ הניגוד יתחיל בו. כדי להגביל את הניגון לתיקיה אחת בלבד, לחצו עוד קודם, במצב הפסקת ניגון, על כפתור 

.1FOLDER :עד לבחירת האפשרות  MODE

( ולדילוג . 4 ( וקדימה ) (, להרצה אחורה ) (, להפסקת ניגון ) העזרו בכפתורי השלט רחוק לעצירה במקום )
.) ( או באחת האפשרויות לניגון חוזר ) (. בחרו בניגון בסדר אקראי ) ( וקדימה ) בין הרצועות אחורה )

להצגת מידע על תכולת התקליטור לחצו על כפתור DISPLAY. כל לחיצה מציגה נתון אחר.. 5

ניגון רשימת השמעה )בכל סוג תקליטור(
1 ..MEMORY :עד לבחירת האפשרות  MODE במצב הפסקת ניגון, על כפתור

En-20

Playing CDs—Continued

1 While playback is stopped, press the [q]/
[w] buttons to select a folder.
The name of the folder will appear.
Press the [q] button to select the previous folder, 
and press the [w] button to select the next folder.
To play back from the first song of the folder, skip 
to step 3.

2 Use the arrow [e]/[r] buttons to select the 
MP3 files within the folder.
The name of the MP3 file inside the folder is 
displayed.
To select a different folder, press the [q]/[w] 
buttons. (Restart from step 1.)

3 Press the [ENTER] button or [1/3] 
button. 
Playback starts.
During playback, press the [q] button to play the 
first song of the previous folder. Alternatively, 
press the [w] button to play the first song of the 
next folder.
You can also select a folder by pressing the 
[FOLDER] button, the [q]/[w] buttons, and then 
the [ENTER] button.

■ Pausing Playback
To pause playback, press the Play/Pause [1/3] 
button.
To resume playback, press it again.

You can display various information about the MP3 file 
currently playing, such as title, artist, and album.

During playback, press the [DISPLAY] button 
repeatedly to display the following MP3 
information.
The information is shown in the following order.

• Song title (or file name, if there is no ID3 tag)
• Artist name
• Album title (or folder name, if there is no ID3 tag)

Note:
• Only single-byte alphanumeric characters can be 

shown.
• Unsupported characters on the display are replaced 

with “•” .

During 1-Folder mode, the range of playback will be 
restricted to the current folder.
While the CD receiver is stopped, press the 
[MODE] button repeatedly to display 
“1FOLDER.”
While playback is stopped during 1-Folder mode, the 
selected folder name is shown.
Normal playback will stop after playing the last song in 
the current folder. Repeat playback and random 
playback will be limited to the current folder.
To play back the entire disc, press the [MODE] button 
repeatedly to turn the “1FOLDER” indicator off.

With the memory playback function, the CD receiver 
stores a list of up to 25 songs and plays them back from 
memory.

1 While the unit is stopped, press the 
[MODE] button repeatedly until the 
“MEMORY” indicator lights up.

Music CD

MP3 disc

2 Use the [e]/[r] buttons to select a song to 
play, then press the [ENTER].
If you play an MP3 disc, use the [q]/[w] buttons 
to select the desired folder, use the [e]/[r] 
buttons to select a song, then press the [ENTER] 
button.
Repeat this step to store the desired songs (up to 
P-25) in memory. 
Press the [CLEAR] button repeatedly to delete 
songs in memory starting with the one stored 
most recently.

3 Press the [1/3] button.
Memory playback starts.
You can also combine memory playback, repeat 
playback and random playback.

Selecting a Folder or File on an MP3 
Disc

Displaying MP3 Information

1-Folder mode

Memory Playback

-

בחרו כל פעם רצועה או קובץ באמצעות כפתור הניווט עד 25 להרכבת רשימת השמעה שתכלול עד 25 רצועות או . 2
קבצים.

3 .. להתחלת ניגון רשימת ההשמעה לחצו על כפתור 

ניגון תקליטור
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לחצו על כפתור USB או דפדפו לכניסה USB/iPod בלחיצות על כפתור . 1
.INPUT

2 .USB חברו את ההתקן לרסיבר באמצעות כבל

3 .. להתחלת ניגון לחצו על כפתור 

(, להרצה . 4 (, להפסקת ניגון ) העזרו בכפתורי השלט רחוק לעצירה במקום )
 .) ( וקדימה ) ( ולדילוג בין הקבצים אחורה ) ( וקדימה ) אחורה )

.) ( או באחת האפשרויות לניגון חוזר ) בחרו בניגון בסדר אקראי )

לחצו על כפתור MENU להצגת תפריט iPod ובחרו את הפריט הרצוי . 5
באמצעות כפתור הניווט.

לחצו על כפתור USB או דפדפו לכניסה USB/iPod בלחיצות על כפתור . 1
.INPUT

חברו את ההתקן לכניסת USB של הרסיבר.. 2

3 .. להתחלת ניגון לחצו על כפתור 

4 . ,) (, להפסקת ניגון ) העזרו בכפתורי השלט רחוק לעצירה במקום )
 ) ( ולדילוג בין הקבצים אחורה ) ( וקדימה ) להרצה אחורה )

.) ( או באחת האפשרויות לניגון חוזר ) (. בחרו בניגון בסדר אקראי ) וקדימה )

1 ..INPUT בלחיצות על כפתור LINE או דפדפו לכניסה LINE לחצו על כפתור

חברו נגן או כל מכשיר אחר שיש לו אפילו רק יציאת אוזניות לכניסת LINE של הרסיבר באמצעות כבל אודיו . 2
 . אנלוגי סטריאופוני שבקצהו מחבר )"קונקטור"( יחיד "סטראו מיני" 3.5 מ"מ:   

תפעלו את הנגן להשמעת מוסיקה. הקפידו לכוון לעוצמת קול מינימלית למניעת "פיצוץ" מחריש אוזניים.. 3

להתאמת עוצמת האות הנכנס לרסיבר, לחצו על כפתור MENU ובחרו באפשרות: Input Level. תוך כדי השמעת . 4
מוסיקה, כוונו את העוצמה באמצעות כפתור הניווט. לחצו על כפתור ENTER כדי לצאת ממצב הכיוון.

En-22

Playing Your iPod/iPhone/iPad

• Before using your iPod/iPhone/iPad with the CD 
receiver, be sure to update your iPod/iPhone/iPad 
with the latest software.

• Depending on your iPod/iPhone/iPad, or the type of 
content being played, some functions may not work 
as expected.

Compatible iPod/iPhone/iPad models
Made for:
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, 
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
iPad Air, iPad mini with Retina display, iPad (4th 
generation), iPad (3rd generation), iPad 2, iPad, iPad 
mini
iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th generations)
iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th generations)
(as of August 2014)

1 Press the [USB] button to change the input 
source to “USB/iPod.”
You can also change the input source by pressing 
the [INPUT] button on the CD receiver 
repeatedly.

2 Connect the USB cable that comes with 
the iPod/iPhone/iPad to the USB port on 
the front of the CD receiver.
While loading your iPod/iPhone/iPad, the CD 
receiver indicates “Connecting…” on the display. 
If your iPod/iPhone/iPad is not connected 
properly, “No USB” appears.

3 Press the Play/Pause [1/3] button.
Playback starts. 
You can also operate your iPod/iPhone/iPad to 
play back audio.

■ Pausing Playback
To pause playback, press the Play/Pause [1/3] 
button.
Press the Play/Pause [1/3] button again to resume 
playback. You can also pause playback by pressing the 
[2] button.

■ Selecting Tracks
To return to the beginning of the track that’s currently 
playing or paused, press the Previous [7] button.
Press the Previous [7] button repeatedly to select 
earlier tracks.
Press the Next [6] button repeatedly to select 
subsequent tracks.

■ Fast-Forward or Fast-Reverse
During playback, press and hold the Fast Forward 
[4] button to fast forward, or the Fast Reverse [5] 
button to fast reverse.

■ Random Playback
Press the SHUFFLE [] button repeatedly to switch 
the random function of your iPod/iPhone/iPad.

■ Repeat Playback
Press the REPEAT [] button repeatedly to switch the 
repeat function of your iPod/iPhone/iPad.

You cannot navigate the iPod menus using the remote 
controller if the OS is iOS7 or later.

1 Press the [MENU] button to display the 
iPod menu.

2 Use the Arrow [q]/[w] buttons to select an 
item on the menu, and then press the 
[ENTER] button.

Note:
• The volume level is adjusted by using the VOLUME 

[+]/[–] buttons on the CD receiver.
• Some functions might not be available depending on 

playback content, or the model or version of iPod/
iPhone/iPad.

This manual describes the procedure for using the 
remote controller, unless otherwise specified.

Playing an iPod/iPhone/iPad via 
USB

Navigating the iPod Menus with the 
Remote Controller

En-28

Playing a USB Flash Drive

1 Press the [USB] button to change the input 
source to “USB/iPod.”

2 Insert a USB flash drive in the USB port.

3 To start playback, press the [1/3] 
button.
The procedure for selecting folders and files, and 
using 1-Folder mode, repeat playback, and 
random playback is the same as for playing back 
MP3 discs (see page 20).

About the Resume function:
The Resume function is enabled during audio playback 
from a connected USB flash drive.
During playback, press the [2] button once. The 
“Resume” message appears and the stop position is 
stored.
Press the [1/3] button again to resume playback 
from the stop position.
Alternatively, to stop playback completely, press the 
[2] button again.

Note:
• Do not connect your USB flash drive via a USB hub.
• When connecting or disconnecting a USB flash drive, 

use your hand to support the CD receiver so that it 
does not move.

• For details on the usable formats for a USB flash 
drive, refer to page 12 “Playback from USB Flash 
Drives”.

• Do not connect the CD receiver’s USB port to a USB 
port on your computer.

Playing an External Device

1 Press the [LINE] button to change the 
input source to “LINE.”

2 Play back the external device.
If the volume level is substantially different than 
the that of other audio sources, adjust the LINE 
input level.

Adjusting the LINE input level

The volume level of the earphone output on some 
mobile music players may be substantially lower than 
that of other audio sources. Therefore, if you switch the 
input source from such a player (connected to the LINE 
IN jacks) to another input source, you may notice the 
level variance. In such a case, follow the steps below to 
adjust the LINE input level.

1. Press the [LINE] button to change the input 
source to “LINE.”

2. Press the [MENU] button to display “Input 
Level >”, then press the [ENTER] button.

3. Play back music, while adjusting the volume 
level using the [q]/[w] buttons. 
You can ajust the input level in a range from –6 
to +12.
Press the [ENTER] button to return to the 
previous display.

Note:
• This adjustment affects only the speaker volume; the 

headphone volume cannot be adjusted.
• If the volume level of your mobile music player is 

substantially low, this adjustment may not be 
sufficient. In such a case, raise the volume level on the 
mobile music player.

• If the input level is raised excessively, the sound may 
distort. If this occurs, adjust the input level 
appropriately.

This manual describes the procedure for using the 
remote controller, unless otherwise specified.

USB flash drive

Playing Back from an External 
Device Connected to the LINE IN 
Jacks

iPod/iPhone/iPad ניגון מ-

USB זיכרון  ניגון מהתקן 

ניגון מנגן חיצוני
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בלוטות' )Bluetooth( היא טכנולוגית תקשורת אלחוטית בין מכשירים קרובים יחסית )עד 15 מ'( בחיבור אוטומטי )לאחר הכנה 
חד פעמית( ללא כבלים וללא קו ראייה.

היא פועלת בתדר דומה לזה של תקשורת אלחוטית Wi-Fi אבל הטווח והקצב שלה נמוכים יותר ולכן היא צורכת פחות חשמל 
ומפיקה פחות קרינה. יש לה גם יכולת ניהול ערוצים שמבטיחה תקשורת ללא הפרעה.

כדי לכונן תקשורת בלוטות' בין מכשירים התומכים בכך, צריך בפעם הראשונה לבצע תהליך של צימוד/שיוך )Pairing( בין 
המכשירים )בתנאי שההתקן תומך פרופיל A2DP(. ניתן לשייך עד 8 התקנים כמו סמארטפון וכו'.

שיוך ראשוני
הדליקו רסיבר זה ואת התקן הבלוטות'. שימו לב! אסור שהמרחק בין שני המכשירים יהיה גדול ממטר אחד.. 1

לחצו ארוכות על כפתור   לבחירת תקשורת בלוטות' )ולהפיכת הרסיבר לגלוי להתקני בלוטות'(. על הצג תופיעה . 2
ההודעה "...Pairing" והחיווי  יהבהב. 

פתחו בהתקן הבלוטות' )נגן תומך, סמארטפון, טאבלט וכו'( את תפריט Bluetooth  )דרך תפריט הגדרות, כפתור . 3
מגע או כפתור פיזי( וברשימת המכשירים/ההתקנים הזמינים שנפתחת, בחרו ברסיבר זה. הסיסמה )אם נדרשת( 

היא  "0000".

לאחר שהשיוך הושלם, ההודעה "...Pairing" נעלמת והחיווי  מתייצב.. 4

ניגון
הפעילו תקשורת בלוטות' בהתקן בלוטות' שכבר שוייך לרסיבר.. 1

לחצו ברסיבר על כפתור   לבחירת התקן בלוטות' כמקור.. 2

תפעלו את התקן הבלוטות' לבחירת רסיבר זה כיעד להשמעת מוסיקה.. 3

תפעלו את התקן הבלוטות' לניגון מדיה השמורה בו. שימו לב לכוון עוצמת קול סבירה בהתקן הבלוטות'.. 4

כדי שהתקן בלוטות' פעיל המשוייך לרסיבר יבחר אוטומטית כמקור המדיה, לחצו על כפתור MENU לאחר בחירת 	 
התקן בלוטות' כמקור ובחרו באפשרות: Auto Change ואחר כך באפשרות: On )זוהי הגדרת היצרן אם לא שונתה(.

ניגון מהתקן בלוטות'
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NFC שיוך באמצעות
תקשורת טווח אפס Near Field Communication( NFC( היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית בסיסית בין שני התקנים 

שנמצאים ב"מרחק נגיעה" זה מזה.  

יש לה מגוון שימושים )כמו למשל לקרוא נתונים מכרטיס רב קו( אבל במקרה שלנו היא מזהה את ההתקן החיצוני ומבצעת 
אוטומטית את שלב הצימוד/שיוך בתקשורת "בלוטות'".

בהתקנים התומכים בתקשורת טווח אפס צריך לחפש את הסמל  שמסמן את המקום אליו יש לקרב את ההתקן השני.

לאחר השלמת כינון תקשורת בלוטות' ניתן להרחיק בין ההתקנים.

הפעילו את התכונה NFC בהתקן הנייד )סמארטפון או טאבלט(.. 1

2 .. הצמידו בין המכשירים באזור  הסמל 

עיקבו אחר ההוראות בהתקן הנייד.. 3

לאחר שהשיוך הושלם, החיווי  מתייצב.. 4

הפעלת מצב המתנת בלוטות'
הפעלת מצב המתנת בלוטות' תגרום לכך שהפעלת התקן בלוטות' המשוייך לרסיבר תגרום לרסיבר להדלק אוטומטית למצב 

פעולה ולבחור אוטומטית את התקן הבלוטות' כמקור.

הדליקו את הרסיבר למצב פעולה ולחצו על כפתור   לבחירת התקן בלוטות' כמקור.. 1

2 ..BT Standby :ובחרו באפשרות MENU לחצו על כפתור

3 ..On :בחרו  באפשרות

כבו את הרסיבר למצב המתנה.. 4

שימו לב שבמצב זה צריכת החשמל עולה.	 

ניגון מהתקן בלוטות'
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בחירת תחנת רדיו מהזכרון 
1 .."FM" לבחירת TUNER לחצו על כפתור

( כדי להגיע לתחנה הרצויה.. 2 ( וקדימה ) לחצו על כפתורי הדפדוף אחורה )

הצגת מידע נוסף 

מחיקת תחנת רדיו מהזכרון 
( כדי להגיע לתחנה הרצויה.. 1 ( וקדימה ) לחצו על כפתורי הדפדוף אחורה )

2 . .PresetErase :ובחרו באפשרות MENU לחצו על כפתור

3 ..ENTER אשרו בלחיצה נוספת על כפתור

חיפוש תחנות רדיו ושמירתן בזיכרון
1 .."FM" לבחירת TUNER לחצו על כפתור

לחצו על כפתור TUNING ]►[/]◄[ לחיפוש ידני. הסריקה תעצר מאליה כאשר הרסיבר ימצא תחנת רדיו משדרת. . 2
כמו כן החיווי  יידלק. אם תחנת הרדיו חלשה מדי, לחצו על כפתור MODE כדי לקלוט אותה במונו.

כדי לשמור את התחנה בזיכרון, לחצו על כפתור MENU, בחרו באפשרות: PresetWrite ואחר כך במספר הזיכרון . 3
בו ברצונכם לשמור את התחנה.

לחילופין, לחצו על כפתור MENU ובחרו באפשרות: ?AutoPreset. הרסיבר יבצע סריקה אוטומטית של כל תחום 	 
שידורי הרדיו וישמור אוטומטית בזיכרון, על פי סדר הסריקה, כל תדר בו הוא מוצא שידור של תחנת רדיו. הזיכרון 

יכול להכיל עד 30 תחנות ותחנות קודמות השמורות בזיכרון ימחקו! 

תדר תחנה

שם תחנה

מידע נוסף

 FM מידע נוסף שתחנת רדיו :)Radio Data System ר"ת של( RDS רסיבר זה תומך בזיהוי
יכולה לשדר לצורך זיהוי התחנה או התוכן שהיא משדרת עד לרמת השיר המשודר. כדי להציג 

מידע זה על גבי הצג, לחצו על כפתור DISPLAY עד להצגת המידע המבוקש )אם משודר(.

האזנה לתחנות רדיו
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כיוון שעון הרסיבר
1 ..ENTER ואשרו בלחיצה על כפתור "Clock" פעמים אחדות עד לבחירת TIMER לחצו על כפתור

2 ..ENTER כוונו את היום בלחיצות על ]▲[/]▼[ ואשרו בלחיצה על כפתור 

3 ..ENTER כוונו את השעה בלחיצות על ]▲[/]▼[ ואשרו בלחיצה על כפתור

4 ..ENTER כוונו את הדקה בלחיצות על ]▲[/]▼[ ואשרו בלחיצה על כפתור

 	.CLOCK CALL להצגת השעה, לחצו על כפתור

הפעלה וכיבוי אוטומטיים במועד רצוי
הכינו את המקור להשמעה )כוונו תחנת רדיו, הכניסו תקליטור או התקן USB וכו'(.. 1

לחצו על כפתור TIMER פעמים אחדות לבחירת אחד מתוך ארבעת קוצבי הזמן.. 2

3 ..On :בחרו באפשרות

בחרו במקור המוסיקה שהכנתם קודם.. 4

בחרו במספר הזיכרון הרצוי.. 5

6 .Once - או חד פעמית Every - אחת ל ,Everyday - בחרו במחזוריות הרצויה: כל יום

בחרו בשעת ההפעלה ובדקת ההפעלה.. 7

ניתן לבחור באפשרות Off ולתזמן מועד לכיבוי באותו אופן בו תיזמנתם את מועד ההדלקה.. 8

כוונו את עוצמת הקול.. 9

כבו את הרסיבר למצב המתנה.. 10

לביטול ההפעלה האוטומטית או להפעלתה מחדש, לחצו על כפתור TIMER פעמים אחדות לבחירת אחד מתוך 	 
.Off או On :ארבעת קוצבי הזמן ואח"כ בחרו עבורו את האפשרות

כיבוי אוטומטי לאחר פרק זמן
לחצו פעמים אחדות על כפתור SLEEP לבחירת משך הזמן הרצוי עד לכיבוי. כל לחיצה מקצרת את הזמן בין 90 דקות ל-10 

דקות בקפיצות בנות 10 דקות.

תזמון פעולה מראש
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במקרה של פעולה לא תקינה של הרסיבר, כאשר לא ברורה הסיבה לכך, מומלץ לאפס את הרסיבר להגדרות היצרן לפני פניה 
לשרות.

לאיפוס הרסיבר:

כבו אותו כרגיל.. 1

. יש להשתמש בכפתורים שעל גוף . 2 לחצו על כפתור  תוך כדי לחיצה על כפתור 
המכשיר.

3 ..”RESET“ :הרפו מהלחיצה על הכפתורים כאשר מופיעה ההודעה

האיפוס ימחק כל מידע שנוסף ע"י המשתמש כמו למשל תחנות הרדיו השמורות בזיכרון.	 

איפוס הרסיבר
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En-35

Specifications

Amplifier

Tuner

CD

USB

Bluetooth

Speakers D-T25

General

■ Audio input

■ Audio output

Specifications and features are subject to change 
without notice.

Rated output power 
(IEC)

2ch × 20 W (6 Ω, 1 kHz, 2ch driven)

THD + N (total harmonic distortion + N )

10% (Power Rated) 
0.1% (1 kHz 1W)

Input sensitivity and impedance

1000 mV/10 kΩ (LINE)

Frequency response 30 Hz - 22 kHz/+3 dB, –3 dB 

Tone control +7 dB, –7 dB, 80 Hz (BASS)
+7 dB, –7 dB, 10 kHz (TREBLE)

Signal to noise ratio 77 dB (LINE, IHF-A)

Speaker impedance 6 - 16 Ω

Tuning frequency range 87.50 MHz - 108.00 MHz

Channel presets 30

Signal Readout Optical non-contact

Frequency Response 30 Hz - 20 kHz

THD
(Total Harmonic Distortion)

0.1 %

Wow and Flutter Below threshold of 
measurability

Playable media CD and CD-R/CD-RW (music 
CDs and MP3 CDs)

Playable media USB Flash Drive (MP3)
iPod/iPhone/iPad

Communication system Bluetooth Specification 
version 4.0

Maximum communication 
range

Line of sight approx. 10 m (*)

Frequency band 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 
2.4835 GHz)

Modulation method FHSS (Freq Hopping Spread 
Spectrum)

Compatible Bluetooth 
profiles

A2DP 1.2 (Advanced Audio 
Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video 
Remote Control Profile)

Supported Codec SBC

Transmission range (A2DP)20 Hz - 20,000 Hz (Sampling 
frequency 44.1 kHz)

* The actual range will vary depending on factors such as 
obstacles between devices, magnetic fields around a 
microwave oven, static electricity, cordless phone, reception 
sensitivity, antenna’s performance, operating system, 
software application, etc.

Type 2 way bass-reflex

Impedance 6 Ω
Maximum input power 40 W

Output sound pressure level82 dB/W/m

Frequency response 80 Hz - 20 kHz

Crossover frequency 10.4 kHz

Cabinet capacity 3.4 liter (0.12 cubic feet)

Dimensions (W × H × D) 130 × 210 × 176 mm
(5-1/8" × 8-1/4" × 6-15/16")
(incl. grille and projection)

Weight 1.7 kg (3.7 lbs.)

Driver units 10 cm (3-15/16") Cone Woofer
2 cm (3/4") Balanced Dome 
Tweeter

Terminal Spring Type Color Coded

Other Magnetic shielding

Power supply AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Power consumption 32 W

No-sound power 
consumption

5 W 
(when not charging iPod/
iPhone/iPad)

Standby power 
consumption

0.4 W 
(when not charging iPod/
iPhone/iPad)

Dimensions (W × H × D) 215 × 99 × 273 mm 
(8-7/16" × 3-7/8" × 10-3/4")

Weight 1.9 kg (4.2 lbs.)

Analog input LINE IN

Speaker Outputs 2 (L/R)

Headphones 1

לתשומת הלב
המפרט אינו מחייב ועשוי להשתנות ללא הודעה 	 

מוקדמת על פי שיקולי יצרן. 

הממדים והמשקל הם לצרכי אומדן ואינם בהכרח 	 
מדוייקים.

חלק משרותי התוכן המוזכרים עלולים להיות לא 	 
זמינים בישראל.

מפרט טכני



סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000 

פקס: 03-7355023

תחנות שרות

אור יהודה - רח' היוצרים 6 אור יהודה 60204 טלפון: 03-6767675	 

   שעות פעילות: א - ה 9:00 – 19:00 יום ו 9:00 – 1:00

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה – רח' הנגר 52 אזה"ת, טלפון: 08-6317204	 

   שעות פעילות: א - ה  08:30 – 17:00  יום ו 08:30 – 13:00

אשדוד- חשמל קמי – רח' כנרת - מרכז מסחרי אזור חנות מס'  24, טלפון: 08-8525104	 

   שעות פעילות : א ב ד ה – 08:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00 יום ג 08:30-13:00

באר שבע – כוכב משולש -  רח' הדסה 31, טלפון: 08-6236487	 

   שעות פעילות : א ב ד ה – 08:30 – 13:00 יום ג  08:30 – 12:00

ירושלים – טופ סטנדרט –רח' כנפי נשרים 3 גבעת שאול, טלפון: 072-3125670	 

   שעות פעילות : א – ה 09:00 – 19:00  יום ו 09:00 – 13:00

חיפה – שרות רם - רחוב ביאליק 9  חיפה, טלפון: 0774002512	 

   שעות פעילות:  ימים א ב ד ה  8:00 – 18:00 יום ג  8:00 – 16:00 יום ו  8:00 – 13:30

קריות – שרות רם - שד' ההסתדרות 277 חיפה, טלפון: 04/8720642.	 

   שעות פעילות:  ימים  א ב ד ה      9:00 – 17:00 יום ג 8:00 – 13:00

עפולה – שרות רם - רחוב הולנד 17 עפולה, טלפון: 04/9531444	 

   שעות פעילות: ימים א ב ד ה  8:00 – 19:00  יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:00

שוהם - מעבדת שירות ראשית – רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900	 

טל: 03-735-5000, פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00 – 16:00 ימים א-ה יום ו' סגור


