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Pakrovimas. Grotuvo komplektacijoje rasite laidą, kurio vieną galą įjunkite į grotuvo lizdą, esantį 

grotuvo nugarėlėje (14). Kitą laido galą įjunkite į elektros lizdą. Prašome atminti, kad grotuvu galite 

naudotis ir krovimo metu.  

Įjungti/Išjungti (8) mygtukas gali šviesti oranžine arba žalia šviesa. Oranžine spalva švies ir 

mirksės jeigu grotuvas yra išjungtas ir 

kraunasi iš elektros lizdo. Baterija bus 

pilnai įkrauta jeigu mygtukas nustos 

mirksėti. Norėdami įjungti grotuvą 

paspauskite ir palaikykite keletą sekundžių 

mygtuką Įjungti/Išjungti (8). Atleidę 

mygtuką, palaukite apie 15 sekundžių, kol 

grotuvas pasikraus. 

Grotuvo viršuje virš rankenos yra 

įmontuotas garsiakalbis. Garsiakalbio 

kairėje pusėje yra trys stulpeliai po du 

mygtukus, kuriais galima reguliuoti šiuos 

parametrus:  Tonas (1), Garsas (2), 

Greitis (3). 

Šių mygtukų apačioje yra telefono stiliaus 

klaviatūra  (4) su 12 mygtukų. Mygtukas 

5 yra pažymėtas iškiliuoju tašku. 

Naudodamiesi šiais mygtukais galima 

įvesti reikiamą puslapio ar pastraipos 

numerį. Mygtukai su numeriais 2, 4, 6 arba 

8 bus dažnai naudojami navigacijai: 

aukštyn, į kairę, į dešinę, žemyn. Ketvirtoje eilutėje pirmas mygtukas * atlieka funkciją atšaukti, o 

paskutinis mygtukas # atlieka funkciją patvirtinti. 

Grotuvo kairėje pusėje žemiau garsiakalbio yra išsidėstę trys mygtukai stulpeliu. Mygtuko viršuje Eiti 

į (5) pagalba nueisite į reikiamą poziciją - tam tikrą puslapį, failą ar knygos numerį. Mygtukas Žyma 

(6) atlieka žymeklio funkciją ir skirtas sukurti, pašalinti ar nueiti į sukurtų žymų sąrašą. Paskutinį 

mygtuką Atšaukti (7)  spauskite tuomet, kai norite išimti kompaktinį diską grotuve. 

Dvylikos mygtukų klaviatūros apačioje, centre yra Miego režimo (12) mygtukas, kuris leis nustatyti 

laikmatį, po kurio grotuvas išsijungs automatiškai. Paspaudus vieną kartą šį mygtuką išgirsite laiką ir 

datą. Paspauskite Miego režimo (12) mygtuką du kartus ir nustatysite 15 minučių miego laikmatį. 

Su kiekvienu papildomu Miego režimo (12) mygtuko paspaudimu prisidės po 15 minučių papildomo 

laiko. Maksimalus miego laikas yra 60 minučių. 

 

Trys mygtukai apačioje turi šias reikšmes: Atsukimas (9),  Pradėti/Sustabdyti (10), Prasukimas 

(11).  

 

Norėdami pradėti groti knygą, paspauskite mygtuką Pradėti/Sustabdyti (10). Norėdami sustabdyti 

knygos grojimą, vėl paspauskite mygtuką Pradėti/Sustabdyti (10). 

 

Paspauskite ir palaikykite mygtuką Atsukimas (9) arba Prasukimas (11) iki kol pasieksite norimą 

vietą. Kuo ilgiau laikysite paspaudę mygtuką, tuo greičiau pradės atsukti arba prasukti į priekį. Kas 

tris sekundes prasuksite 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 10 minučių, 15 minučių ir t.t. Didžiausias 

galimas šuolis yra 5 minutės. Grotuvas informuos apie prasukamą laiko šuolį. Jeigu tiesiog trumpai 

paspausite mygtuką Atsukimas (9) arba Prasukimas (11), vietoj paspaudimo ir palaikymo, įrašo 

atkūrimas prašoks atgal arba į priekį  5 sekundes. 

 



Grotuvo dešinėje nugarėlėje (13) rasite ausinių, USB atminties rakto ir SD atminties kortelės lizdus. 

Grotuvo nugarėlėje nukreiptoje į jus rasite plokščią angą (15) kompaktiniam diskui įdėti. 

Kaip pradėti skaityti knygą, įrašytą kompaktiniame diske?  

Visų pirma įjunkite grotuvą. Įspauskite ir palaikykite 3 sekundes Įjungti/Išjungti (8) mygtuką, 

išgirdę signalą atleiskite mygtuką ir palaukite apie 15 sekundžių, kol išgirsite sveikinimą prisijungus 

prie grotuvo. Įdėkite kompaktinį diską į angą (15), esančią grotuvo priekyje.   

Spauskite Pradėti/Sustabdyti (10) mygtuką, norint pradėti įrašų grojimą. Norėdami sustabdyti ar 

įjungti pauzę įrašo grojime dar kartą paspauskite tą patį mygtuką. 

Spauskite mygtukus Atsukimas (9) arba Prasukimas (11) , norėdami prasukti atgal arba į priekį 

grojamą įrašą 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 10 minučių, 15 minučių ir daugiau. 

Norėdami baigti skaityti, paspauskite ir palaikykite (kol išgirsite signalą) Įjungti/Išjungti (8) 

mygtuką. 

Dėmesio: jeigu kompaktinį diską įdėsite neteisinga puse, po 15 sekundžių grotuvas automatiškai 

gražins atgal. 

Dėmesio: jeigu grotuvas nebus įjungtas krovimuisi į elektros lizdą ir bus paspausta pauzė, grotuvas 

automatiškai išsijungs po 30 minučių.  

Norint ištraukti kompaktinį diską iš grotuvo, paspauskite mygtuką (7). 

Mygtukų apibūdinimai 

Klaviatūroje paspaudus skaičių 0 galite įjungti mygtukų apibūdinimą, kuris padės jums geriau 

susipažinti su grotuvu ir kiekviena mygtuko funkcija. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 0 kol išgirsite 

„mygtukų apibūdinimas“. Tuomet paspaudus bet kurį mygtuką, grotuvas įgarsins jo pavadinimą. 

Norint išjungti šią funkciją, spauskite mygtuką 0 kol išgirsite „mygtuko apibūdinimas išjungtas“. 

GARANTIJA 
Šiam gaminiui taikome: 

 36 mėnesių garantija grotuvui. Garantija taikoma tik gedimui atsiradusiam dėl gamintojo kaltės; 

 12 mėnesių garantija baterijai. 

 

Garantija suteikiama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas laikantis naudotojo instrukcijų; 

remontui naudojamos originalios atsarginės dalys, reguliariai atliekami priežiūros darbai. 

Garantija neapima paviršiaus pažeidimų, natūralaus nusidėvėjimo, gedimų atsiradusių dėl vartotojų 

kaltės. Garantija taip pat neapima gaminiui padarytos žalos dėl neatsakingo gaminio naudojimo, kai 

nesilaikoma gaminio naudojimo instrukcijoje nurodytų priežiūros reikalavimų. 

Pastebėjus gaminio gedimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą atstovą Lietuvoje. 

 

BIOMEDIKOS CENTRAS, UAB 

Antakalnio g. 36, Vilnius 

LT-10305, Lietuva 

Tel. +370 700 55440 

 
GARANTINIS TALONAS 

 

Modelio pavadinimas:  Pristatymo data: 

   

Įgalioto atstovo antspaudas: 

 

 

 


