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odtwarzaczem CD/MP3, USB i SD/MMC 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 



 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Aby osiągnąć jak najlepszy efekt odtwarzania i wykorzystać wszystkie dostępne funkcje urządzenia, przed uruchomieniem produktu 
dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zapoznaj się 
z właściwościami urządzenia. Urządzenie będzie Ci służyć długo i niezawodnie, dostarczając radości ze słuchania muzyki. 
 
  Ważne uwagi: 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wglądu. 
Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody i nie ustawiaj na urządzeniu przedmiotów napełnionych 
płynem (na przykład wazonu). Nie umieszczaj urządzenia w niżej podanych miejscach: 
* - Miejsca wystawione na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub znajdujące się w pobliżu urządzeń będących 
źródłem ciepła, jak np. grzejniki elektryczne. Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach stereo, emitujących duże 
ilości ciepła. 

* - Miejsca ze złą wentylacją i pomieszczenia zapylone. 
* - Miejsca, gdzie dochodzi do ciągłej wibracji, mokre lub wilgotne. 
Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. świeczka. Podczas likwidacji baterii 
należy przestrzegać zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
Upewnij się, że nie są blokowane otwory wentylacyjne i że wokół urządzenia jest co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni, 
zapewniającej właściwą wentylację. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusami, zasłonami itd. Używaj 
urządzenia wyłącznie na terenach z łagodnym klimatem. Z elementów sterowania i przełączników należy korzystać zgodnie z 
instrukcją obsługi. 
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy kabel sieciowy jest należycie podłączony. 
Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające i z tego względu musi być łatwo dostępna. Jeśli chcesz całkowicie 
odłączyć urządzenie od zasilania, musisz wyciągnąć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdka sieciowego. 
Normalne działanie urządzenia może zostać zakłócone przez silne pole elektromagnetyczne. Jeśli do tego dojdzie, należy 
ponownie dokonać ustawień zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli działania urządzenia nie można odnowić, nalezy przesunąć 
urządzenie na inne miejsce. 
Nie próbuj usuwać śrub lub otwierać pokrywy urządzenia; wewnątrz nie ma żadnych części, które można samodzielnie 
naprawić. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom serwisowym. 
 
 
 
 
UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAJ POKRYWY 
URZĄDZENIA.WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 
WSZELKIE SERWISOWANIE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKOM. 
 

NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE 
Obecność nieizolowanego niebezpiecznego napięcia, którego wysokość może dla użytkownika stanowić ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym. 
UWAGA 
Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji urządzenia. 
Zapoznaj się z nią uważnie. 

 
OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU LUB NIEBEZPIECZEŃSTWU PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE KAPIĄCEJ LUB PRYSKAJĄCEJ WODY. 
 
Uwaga:Urządzenie się zagrzewa, jeśli pracuje przez dłuższy czas. Jest to normalne zjawisko. To urządzenie zawiera 
mikroprocesory, które mogą działać nieprawidłowo pod wpływem zewnętrznych zakłóceń elektrycznych, sygnału 
wywołującego zakłócenia lub wyładowań elektrostatycznych. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, odłącz go od źródła 
napięcia i podłącz ponownie. Nadmierna siła głosu ze słuchawek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. 
 

Schemat podłączenia urządzenia i głośników 
1. Przymocowanie płyty montażowej do ściany 
Przybij do ściany dwa gwoździe (rozmiary: 
3,5*25BA) w płaszczyźnie równoległej. (Odległość 
pomiędzy gwoździami powinna wynosić 182 mm) 
 
 
 
 
2. Podłączanie głośników 

 
 
 
 
 
 
 

Max. odległość podłączenia głośników wynosi 2 metry  
 
 

PL-1 



FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.GŁOŚNIK 
2.KONEKTOR LINE IN (WEJŚCIE LINIOWE) 
3.ANTENA FM 
4.DRZWICZKI NAPĘDU CD 
5.PRZYCISK FUNKCJI 
6.PRZYCISK MEM/C-ADJ. (Ustawienia stacji 
   radiowych/Ustawienia czasu)  
7.PRZYCISK TIMER (Minutnik) 
8.PRZYCISK VOLUME (Głośność) (+ lub -) 
9.PRZYCISK PRESET/FOLDER (Ustawienia wstępne) 
   (DO PRZODU lub WSTECZ) 
10.PRZYCISK SKIP/TUNE SEARCH 
    (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub WSTECZ) 
11.PRZYCISK PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) 

12.CZUJNIK PODCZERWIENI PILOTA ZDALNEGO 
     STEROWANIA 
13.WSKAŹNIK LED TRYBU CZUWANIA 
14.WYŚWIETLACZ LCD 
15.PRZYCISK STANDBY / ON (Tryb czuwania / Włącz) 
16.PRZYCISK OPEN/CLOSE (Otwieranie/Zamykanie 
     drzwiczek mechanizmu CD) 
17.PRZYCISK STOP (Zatrzymanie) 
18.PODŁĄCZONE URZĄDZENIE USB 
19.PODŁĄCZONA KARTA PAMIĘCI SD/MMC 
20.WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 
21.ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE 
22.ZŁĄCZE GŁOŚNIKOWE (LEWY & PRAWY) 
23.PRZEWÓD ZASILAJĄCY 
24.OTWÓR MONTAŻOWY 

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

1.PRZYCISK STANDBY / ON (Tryb czuwania / Włącz) 
2.PRZYCISK ID3/MO. /ST. (Tagi ID3/Mono/Stereo) 
3.PRZYCISK OPEN/CLOSE (Otwieranie/Zamykanie drzwiczek mechanizmu CD) 
4.TIMER (Minutnik) 
5.PRZYCISK FUNKCJI 
6.PRZYCISK MEM/C-ADJ. (Ustawienia stacji radiowych/Ustawienia czasu)  
7.PRZYCISK SLEEP (Automatyczne wyłączanie) 
8.PRZYCISK SKIP/TUNE SEARCH DOWN (Pomijanie/Wyszukiwanie do tyłu) 
9.PRZYCISK INTRO (Odtwarzanie początków utworów) 
10.PRZYCISK EQ (Equalizer) 
11.PRZYCISK REPEAT (Powtarzanie) 
12.PRZYCISK MUTE (Wyciszenie dźwięku) 
13.PRZYCISK VOLUME "-" (Obniżanie głośności) 
14.PRZYCISK VOLUME "+" (Podwyższanie głośności) 
15.PRZYCISK RANDOM (Odtwarzanie przypadkowe) 
16.PRZYCISK PRESET/FOLDER UP (Ustawienia wstępne) (DO PRZODU) 
17.PRZYCISK PRESET/FOLDER DOWN (Ustawienia wstępne) (WSTECZ) 
18.PRZYCISK SKIP/TUNE SEARCH UP (Pomijanie/Wyszukiwanie do przodu) 
19.PRZYCISK PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) 
20.PRZYCISK STOP (Zatrzymanie) 
 
WKŁADANIE BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 

Wciśnij pokrywę zasobnika na baterie i wysuń ją. Włóż baterię typu CR2032 
zgodnie z oznaczoną biegunowością symbolem " + " do góry. Umieść pokrywę 
nad baterią i wciskaj ją, dopóki się nie zatrzaśnie. 
Uwaga: Nie łącz zwykłych baterii z akumulatorkami. Po wyładowaniu baterii 
pilot zdalnego sterowania przestanie działać. Wymień baterie na nowe. 
 

WYŚWIETLACZ LCD 

A.KONTROLKA SLEEP (Automatyczne wyłączanie) 
B.KONTROLKA TIMER (Minutnik) 
C.KONTROLKA ALBUM/RADIO MEMORY NUMBER (Album/Numer 
   stacji radiowej w pamięci) 
D.KONTROLKA REPEAT 1 & ALL (Powtarzanie 1 utworu & wszystkich 
   utworów) 
E.KONTROLKA STEREO 
F.KONTROLKA VOLUME HIGH/LOW (Wysoka/niska głośność) 
G.KONTROLKA TRACK/NUMBER/TIME (Ścieżka/Numer/Czas) 
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DYSK KOMPAKTOWY 

1.Używaj wyłącznie markowych dysków. 
2.Podczas wyjmowania dysków z opakowania i wkładania 
   ich do urządzenia należy zachować ostrożność. 

* Nie dotykaj lśniącej powierzchni z nagraniem. 
* Nie naklejaj niczego ani nie pisz na powierzchni dysku. 
* Nie zginaj dysku. 

3.Save (Zapisz) 
* Przechowuj dysk w opakowaniu. 
* Nie wystawiaj dysku na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych 
lub wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub zapylonego środowiska. 

4.Czyszczenie dysku 
*Jeśli dojdzie do zabrudzenia dysku, wytrzyj kurz, zabrudzenia i odciski     
palców miękką ściereczką. 

* Dysk należy czyścić od środka do krawędzi. 
* Nigdy nie używaj do czyszczenia benzenu, rozpuszczalnika, płynów czyszczących ani sprejów antystatycznych. 
* Upewnij się, że drzwiczki mechanizmu CD są zamknięte i nie dochodzi do zakurzenia soczewki. 
* Nie dotykaj soczewki. 

 
OBSŁUGA URZĄDZENIA 
Po pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci włączy się tryb czuwania. 
Aby włączyć urządzenie lub uruchomić tryb czuwania wciśnij przycisk STANDBY/ON (Tryb czuwania/Włącz) na urządzeniu lub 
pilocie zdalnego sterowania. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie, wciśnij główny wyłącznik i wyciągnij wtyczkę z 
gniazdka. 
 
POWER/STANDBY (Zasilanie/Tryb czuwania) 

1.Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk STANDBY/ON (Tryb czuwania/Włącz) na urządzeniu lub na pilocie zdalnego 
sterowania. 

2.Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION wybierz źródło odtwarzania (CD, USB, SD CARD, AUX lub TUNER). Zacznie 
świecić odpowiednia kontrolka. 

3.Nastaw głośność za pomocą przycisku VOLUME (Głośność) (+ lub -) na urządzeniu albo (+ lub -) na pilocie zdalnego 
sterowania. 

4.Po kolejnym wciśnięciu przycisku STANDBY/ON (Tryb czuwania/Włącz) dojdzie do wyłączenia urządzenia. 
Uwaga:  
1. Jeśli w trybie CD/USB/SD & MMC CARD nie ma sygnału, dojdzie do automatycznego wyłączenia urządzenia po 15 

minutach. 
2.Jeśli w trybie czuwania wciśniesz dowolny przycisk/klawisz, wyświetlacz będzie świecić przez 10 sekund. 
3.Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyłącz wyłącznik główny w ramach oszczędności energii. 
 
USTAWIANIE ZEGARA 

W trybie czuwania. 
1.Wciśnij i przytrzymaj przycisk MEM/C-ADJ. do momentu pojawienia się pulsującej liczby z 12-godzinnym (lub 24-godzinnym) 

formatem czasowym. 
2.Wciśnij przycisk SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub DO TYŁU) w celu 

ustawienia danych czasowych. 
3.Wciśnij ponownie przycisk MEM/C-ADJ. (Na wyświetlaczu zacznie pulsować liczba określająca GODZINĘ) i ustaw 

GODZINĘ poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU 
lub DO TYŁU). 

4.Wciśnij ponownie przycisk MEM/C-ADJ. (Na wyświetlaczu zacznie pulsować liczba określająca MINUTY) i ustaw MINUTY 
poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub DO 
TYŁU). 

5.Poprzez wciśnięcie przycisku MEM/C-ADJ. zapisz ustawiony czas. 
6.Każde z wprowadzonych ustawień zostanie anulowane, jeśli nie wciśniesz przycisku w ciągu 10 sekund. 
 
USTAWIENIA MINUTNIKA 
W trybie włączenia/czuwania. 

1.Po ustawieniu zegara wciśnij na kilka sekund przycisk TIMER (Minutnik)," ON ", a na wyświetlaczu pojawi się pulsująca 
liczba określająca GODZINĘ "00:00". (F1) 

2.Wciśnij przycisk SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub DO TYŁU) w celu 
ustawienia danych czasowych. 

3.Wciśnij ponownie przycisk TIMER (Minutnik), a na wyświetlaczu pojawi się pulsująca liczba określająca MINUTY, które 
nastawisz za pomocą przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub  
WSTECZ). 

4.Poprzez wciśnięcie przycisku TIMER (Minutnik) zapisz nastawiony czas włączenia. 

5.Po ustawieniu "TIMER ON (WŁĄCZANIE MINUTNIKA)"  na wyświetlaczu pojawi się symbol " OFF" z pulsującą liczbą 
oznaczającą GODZINĘ. (F2) 

6.Powtórz wyżej wymienione kroki 2 i 3, a następnie wciśnij przycisk TIMER (Minutnik), aby potwierdzić wybór "TIMER OFF 
(WYŁĄCZANIE MINUTNIKA)". 

7.Na wyświetlaczu pojawi się pulsujący symbol "TUNER". Za pomocą przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) 
(Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub WSTECZ) ustaw "TUNER, CD, USB lub SD CARD". 
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8.Wciśnij ponownie przycisk TIMER (Minutnik). Na wyświetlaczu pojawi się pulsująca kontrolka "VOL" (Głośność). Poprzez 
wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub WSTECZ) nastaw 
wysoką lub niską głośność. 

9.Każde z wprowadzonych ustawień zostanie anulowane, jeśli nie wciśniesz przycisku w ciągu 10 sekund. 
10.Po ustawieniu "TIMER ON (WŁĄCZANIE MINUTNIKA)" i "TIMER OFF (WYŁĄCZANIE MINUTNIKA)" wciśnij przycisk 

TIMER (Minutnik). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat " ". 
11.Urządzenie włączy się automatycznie i uruchomi odtwarzanie w czasie "TIMER ON (WŁĄCZANIE MINUTNIKA)", a w 

czasie "TIMER OFF (WYŁĄCZANIE MINUTNIKA)" automatycznie się wyłączy. 
Uwaga: Jeśli w trakcie ustawiania czasu włączania pojawi się komunikat "ERROR (BŁĄD)", oznacza to, że został nastawiony 
taki sam czas włączanie i wyłączania. W takim wypadku należy najpierw ustawić czas wyłączania. 
 

 F1                                            F2 
 
 
 
OBSŁUGA EQUALIZERA (na pilocie zdalnego sterowania) 
EQ (equalizer) pokazuje ustawienia aktualnego spektrum akustycznego. Po wciśnięciu przycisku EQ spektrum dźwiękowe 
zmienia się w następującej kolejności: 
 
 
 

USTAWIENIA FUNKCJI SLEEP (na pilocie zdalnego sterowania) 
1. Jeśli chcesz usnąć przy muzyce, wciśnij przycisk SLEEP (Automatyczne wyłączanie). 
2.Tę funkcję można ustawić w trybie TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC lub AUX i ustawić odtwarzanie o długości 90, 80, 70 do 

10 minut do momentu automatycznego wyłączenia. 
 
 
 

WYBÓR FUNKCJI 
Poprzez wciskanie przycisku wybierz odpowiednią funkcję. Kolejność opcji jest następująca: 
 
 

 

OBSŁUGA RADIA 
1. Poprzez wciśnięcie przycisku funkcji na urządzeniu (lub na pilocie zdalnego sterowania) wybierz tryb TUNER, umożliwiający 

odbiór stacji radiowych. 
2.Poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub WSTECZ) 

na urządzeniu (lub pilocie zdalnego sterowania) wybierz odpowiednią częstotliwość stacji. 
 
Wybór Mono/Stereo 
To urządzenie może odbierać sygnał wyłącznie w trybie FM (VKV). 
1.Jeśli chcesz wybrać stację stereo FM, wciśnij jeden raz na pilocie zdalnego sterowania przycisk ID3/MONO/ST. Na 

wyświetlaczu pojawi się kontrolka "ddd", oznaczająca odbiór sygnału najlepszej jakości. 
2.Jeśli ponownie wciśniesz przycisk ID3/MONO/ST., kontrolka FM STEREO zgaśnie i przełączy się na FM MONO. 
 
Automatyczne strojenie 
1. Wciśnij na kilka sekund przycisk SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub DO 

TYŁU), a następnie zwolnij go. Tuner automatycznie wyszuka pierwszą stację z dostatecznie intensywnym sygnałem. 
2.Powtórz wyżej wymienione kroki, aby wybrać kolejne stacje. 
 
Programowanie stacji radiowych 
Do pamięci urządzenia możesz wpisać do 30 wybranych stacji radiowych. 
1.Nastrój odpowiednią stację. 
2.Wciśnij przycisk MEM/C-ADJ. 
3.Wciśnij przycisk PRESET/FOLDER (Ustawienia wstępne) (DO PRZODU lub WSTECZ), aby umieścić stację w odpowiednim 

miejscu. 
4.Wciśnij ponownie przycisk MEM/C-ADJ., aby potwierdzić wybór. 
5.Aby zapisać w pamięci więcej stacji, powtórz wyżej wymienione kroki od 2 do 4. 
6.Aby zmienić stacje zapisane w pamięci, powtórz wyżej wymienione kroki od 2 do 4. 
Uwagi: 1.Poprzez zapisanie nowej stacji w pamięci usuniesz stację, która była zapisana wcześniej na danym miejscu. 

2.Po wyłączeniu urządzenia nie dojdzie do usunięcia stacji zapisanych w pamięci. Powtórz procedurę ustawień dla 
wszystkich stacji radiowych. 

3.W trybie czuwania wciśnij przycisk PRESET/FOLDER UP (Ustawienia wstępne) (DO PRZODU) i PLAY/PAUSE 
(Odtwarzanie/Pauza), aby usunąć z pamięci wszystkie stacje. 

 
Wybór stacji radiowych 
1. Wciśnij przycisk PRESET/FOLDER (Ustawienia wstępne) (DO PRZODU lub WSTECZ), aby wybrać odpowiednią stację. 
2.Numer zapisanej stacji zostanie pokazany wraz z jej częstotliwością. 
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Antena dla zakresu FM 
Aby uzyskać lepszy odbiór, nastaw antenę FM. 
 
ODTWARZANIE CD/MP3/WMA 
Odtwarzanie dysków kompaktowych (CD/MP3/WMA) 
1.Wciśnij przycisk funkcji na urządzeniu, aby wybrać tryb CD. 
2.Na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania wciśnij przycisk OPEN/CLOSE (Otwieranie/Zamykanie drzwiczek 

mechanizmu CD), aby otworzyć drzwiczki mechanizmu CD. (F3) 
3.Włóż do odtwarzacz dysk CD/MP3 i wciśnij ponownie przycisk OPEN/CLOSE (Otwieranie/Zamykanie drzwiczek 

mechanizmu CD). Urządzenie automatycznie wczyta dysk CD/MP3. 
UWAGA:(1) To urządzenie odtwarza dyski CD, CD-R, CD-RW, MP3 i WMA. 

(2) Można użyć również dysków 8 cm i wieloczęściowych (Multi Section) dysków MP3. 
(3) "Prędkość przenoszenia odtwarzania" u MP3 i WMA. (a). Prędkość przenoszenia MP3: 8 - 256 kbps. (b). Prędkość 

przenoszenia WMA: 8 - 192 kbps. 
(4) "Wczytywanie max. 99 katalogów i 999 ścieżek". 
(5) Jeśli w odtwarzaczu nie jest umieszczony dysk lub jeśli jego zawartość jest nieczytelna, na wyświetlaczu pojawi 

się komunikat "NO DISC (BRAK DYSKU)". (F4) 
 
                  F3                                       F4 
 
 
 
 
Odtwarzanie całych dysków CD/MP3/WMA 
- CD 
1.Włóż do odtwarzacza CD dysk, a urządzenie automatycznie wczyta wszystkie katalogi i wszystkie ścieżki. 
2.Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza), a urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszej ścieżki 

na dysku CD. (F5) 
3.Wciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza), a zacznie pulsować kontrolka czasu, który upłynął od 

początku odtwarzania. (F6) 
4.Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub 

WSTECZ) wybierz kolejną ścieżkę, a poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przesuń utwór do przodu lub wstecz. 
5.Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) odnowisz odtwarzanie. 
6.Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania przycisk STOP. 
 

F5                                         F6 
 
 
 
 
- MP3/WMA 
1. Włóż do odtwarzacza dysk MP3/WMA, a urządzenie automatycznie wczyta wszystkie katalogi i wszystkie ścieżki. 
2.Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza), a urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszej ścieżki 

na dysku CD. (F7) 
3.Wciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza), a zacznie pulsować kontrolka czasu, który upłynął od 

początku odtwarzania. (F8) 
4.Wybierz kolejną ścieżkę poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO 

PRZODU lub DO TYŁU). Poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku możesz przesunąć się w ramach utworu do 
przodu lub do tyłu. 

5.Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) odnowisz odtwarzanie. 
 
                  F7                                          F8 
 
 
 
 
6.Wybierz kolejny plik utworów (album) poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) 

(Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub DO TYŁU). 
7.Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania przycisk STOP. 
Uwaga: Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, odłącz go od źródła napięcia i podłącz ponownie. 
 

OBSŁUGA ID3 (na pilocie zdalnego sterowania) 
W trybie MP3/WMA 
1. Wciśnij przycisk ID3/FM MONO/ST., aby udostępnić funkcję ID3. 
2.Jeśli plik MP3/WMA posiada funkcję "Tagi ID3", rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie informacji "NAZWA UTWORU", 

"WYKONAWCA" i "NAZWA ALBUMU", które pojawią się na wyświetlaczu. 
3.Wciśnij ponownie na pilocie zdalnego sterowania przycisk ID3/FM MONO/ST. Przywrócone zostanie normalne odtwarzanie. 
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OBSŁUGA USB/SD CARD  

W trybie czuwania 
1.Podłącz urządzenie USB lub włóż kartę pamięci SD/MMC. Poprzez wciśnięcie przycisku STANDBY (Tryb czuwania) na 

odtwarzaczu lub pilocie zdalnego sterowania włącz urządzenie. 
2.Poprzez wciśnięcie przycisku funkcji na urządzeniu (lub na pilocie zdalnego sterowania) wybierz tryb USB lub SD/MMC. 

Urządzenie automatycznie wczyta wszystkie katalogi i wszystkie ścieżki. (F9) 
3.Jeśli urządzenie USB zawiera więcej niż jeden katalog: 

a.Wciśnij przycisk PRESET/FOLDER (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub WSTECZ), aby wybrać 
poszczególne katalogi. 

b.Wciśnij przycisk SKIP/TUNE SEARCH (UP or DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO PRZODU lub WSTECZ), aby 
wybrać aktualną ścieżkę w odpowiednim katalogu. 

4.Jeśli plik MP3 i WMA posiada "Tagi ID3". 
a.W trakcie odtwarzania MP3 lub WMA: Wciśnij przycisk ID3/MO. /ST. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ID3 ON (Tagi 

ID3 są włączone)". Następnie zostanie uruchomione wyszukiwanie informacji (64 liter) "NAZWA UTWORU", 
"WYKONAWCA" lub "NAZWA ALBUMU", a wynik wyszukiwania będzie pokazywany na wyświetlaczu w kierunku od lewej 
strony do prawej. 

b.Wciśnij ponownie przycisk ID3/MO. /ST. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat OFF (Tagi ID3 są wyłączone)" i odtwarzanie 
będzie przebiegać normalnie. 

Uwaga: 1.W tym trybie urządzenie odtwarza wyłącznie pliki MP3 i WMA. 
2.Ten odtwarzacz obsługuje większość urządzeń USB. Pojemność pamięci wynosi max 32 GB. Jeśli odtwarzacz nie  

wczytuje urządzenia pamięci, skorzystaj z innego. 
3.Obsługuje wersję USB 1.1 i 2.0. 
4.Nie obsługuje kart pamięci "MMC Dual Voltage" i "MMC Plus". 
5.Urządzenie nie obsługuje plików WMA z ochroną "DRM". 

  
F9 

 
 
 
Odtwarzanie flash dysku 
1. Aby rozpocząć odtwarzanie, wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza). Rozpocznie się odtwarzanie pierwszej 
ścieżki. Wyświetlacz pokaże aktualny numer ścieżki i czas, który upłynął od początku odtwarzania. (F10) 

2.Aby przerwać odtwarzanie, wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza). Zacznie pulsować kontrolka czasu, który 
upłynął od początku odtwarzania. (F11) 

3.Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) odnowisz odtwarzanie. 
4.Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk STOP. 
Uwaga:Urządzenie USB i kartę SD należy podłączać do urządzenia wyłącznie w trybie czuwania, aby nie dopuścić do jego 

uszkodzenia. 
 

F10                              F11 
 
 
 
 
PONOWNE ODTWARZANIE  
- CD 
1.Jeśli wciśniesz jeden raz przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT (Powtarzanie). 
Urządzenie będzie ponownie odtwarzać aktualną ścieżkę. (F12) 

2.Jeśli wciśniesz dwa razy przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT ALL (Powtarzanie 
wszystkiego). Urządzenie będzie ponownie odtwarzać wszystkie ścieżki. (F13) 

3.Jeśli wciśniesz trzykrotnie przycisk REPEAT (Powtarzanie), funkcja powtarzania zostanie anulowana. 
 

F12                                        F13 
 
 
 
- MP3/WMA 
1. Jeśli wciśniesz jeden raz przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT (Powtarzanie). 

Urządzenie będzie ponownie odtwarzać aktualną ścieżkę. (F14) 
2. Jeśli wciśniesz dwa razy przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT ALL (Powtarzanie 

wszystkiego). Urządzenie będzie ponownie odtwarzać wszystkie ścieżki. (F15) 
3.Jeśli wciśniesz trzy razy przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT ALBUM (Powtarzanie 

albumu). Urządzenie będzie ponownie odtwarzać aktualny album. (F16) 
4.Jeśli wciśniesz czterokrotnie przycisk REPEAT (Powtarzanie), funkcja powtarzania zostanie anulowana. 
 
F14                                  F15                                  F16 
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FUNKCJA ODTWARZANIA PRZYPADKOWEGO (na pilocie zdalnego sterowania) 
1.Jeśli wciśniesz jeden raz przycisk RANDOM (Odtwarzanie przypadkowe), na wyświetlaczu pokaże się komunikat RANDOM 

(Odtwarzanie przypadkowe). (F17) 
2.Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku RANDOM (Odtwarzanie przypadkowe) odnowisz normalne odtwarzanie. 
 
FUNKCJA ODTWARZANIA INTRO (na pilocie zdalnego sterowania) 
1. Jeśli wciśniesz jeden raz przycisk INTRO (Odtwarzanie początków utworów), na wyświetlaczu pokaże się komunikat INTRO 

(Odtwarzanie początków utworów). Urządzenie będzie odtwarzać pierwszych 10 sekund z każdej ścieżki. (F18) 
2.Poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku INTRO (Odtwarzanie początków utworów) odnowisz normalne odtwarzanie. 
 
            F17                              F18 
 
 
 
TRYB PROGRAMU 
Użytkownik może zaprogramować do 32 ścieżek w trybie CD lub do 64 ścieżek w trybie MP3/WMA/USB/SD CARD w dowolnej 
kolejności. Tryb programowania jest uruchamiany w trybie zatrzymania. 
 
1.Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności 
- CD 
1) Wciśnij przycisk MEM/C-ADJ i przejdź do trybu PROGRAM. (F19) 
2)Zmień numer ścieżki poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO 

PRZODU lub DO TYŁU). 
3)Poprzez wciśnięcie przycisku MEM/C-ADJ potwierdź numer ścieżki. 
 
- MP3/WMA/USB/SD CARD 
1) Wciśnij przycisk MEM/C-ADJ i przejdź do trybu PROGRAM. Zacznie pulsować numer albumu. (F20) 
2)Zmień numer albumu poprzez wciśnięcie przycisku PRESET/FOLDER (Ustawienia wstępne). 
3)Wciśnij przycisk MEM/C-ADJ.; zacznie pulsować numer ścieżki. (F21) 
4)Zmień numer ścieżki poprzez wciśnięcie przycisku SKIP/TUNE SEARCH (UP lub DOWN) (Pomijanie/Wyszukiwanie) (DO 

PRZODU lub DO TYŁU). 
5)Poprzez wciśnięcie przycisku MEM/C-ADJ potwierdź numer ścieżki. 
 

F19                                 F20                                 F21 
 
 
 
2. ODTWARZANIE W ZAPROGRAMOWANEJ KOLEJNOŚCI 
Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza) na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Rozpocznie się 
odtwarzanie pierwszej ścieżki z zaprogramowanej kolejności. Po odtworzeniu wszystkich ścieżek na wyświetlaczu urządzenia 
pojawi się liczba ścieżek i czas odtwarzania plików CD/MP3/WMA. 
 
3. ANULOWANIE PROGRAMU 
1. Wciśnij przycisk STOP lub wysuń i ponownie wsuń szufladę CD, a pamięć zostanie usunięta. 
2.Nastaw nowy program. Obecny program zostanie usunięty. 
 
Uwaga: W trybie programowania. 
1. Jeśli wciśniesz jeden raz przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT (Powtarzanie). 

Urządzenie będzie ponownie odtwarzać aktualną ścieżkę. 
2.Jeśli wciśniesz dwa razy przycisk REPEAT (Powtarzanie), na wyświetlaczu pojawi się symbol REPEAT ALL (Powtarzanie 

wszystkiego). Urządzenie będzie ponownie odtwarzać wszystkie ścieżki. 
3.Wciśnij ponownie przycisk REPEAT (Powtarzanie). Urządzenie powróci do trybu normalnego odtwarzania. 
 
ODTWARZANIE AUX- IN  
Gniazdko AUX-IN jest umieszczone po lewej stronie urządzenia. Za pomocą kabla łączącego stereo jack 3,5 mm podłącz 
urządzenie audio poprzez złącze LINE IN (wejście liniowe). 
1.Aby wybrać funkcję wejścia AUX-IN, wciskaj przycisk funkcji na urządzeniu (lub na pilocie zdalnego sterowania) do momentu 

pojawienia się na wyświetlaczu kontrolki AUX. 
2.nastaw wyjściowy poziom głośności poprzez wciśnięcie przycisku VOLUME (Głośność) (+ lub -). 
Uwaga: Kabel wejścia liniowego nie wchodzi w skład wyposażenia. 
 

FUNKCJA WYCISZANIA DŹWIĘKU (na pilocie zdalnego sterowania) 
1. Po wciśnięciu przycisku MUTE (Wyciszenie dźwięku) na pilocie zdalnego sterowania zacznie pulsować kontrolka poziomu 

głośności, a wyjście audio zostanie tymczasowo zablokowane. (F22) 
2.Po ponownym wciśnięciu przycisku MUTE (Wyciszanie dźwięku) poziom głośności i wyjście audio powróci do normalnego 

stanu. 
F22 
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SŁUCHANIE MUZYKI PRZEZ SŁUCHAWKI 

Podłącz słuchawki (stereo jack 3,5 mm) do złącza znajdującego się po prawej stronie urządzenia. Dźwięk popłynie przez 
słuchawki a nie przez głośnik. 
 
DANE TECHNICZNE 

ZASILANIE: 230 V AC (przemienne), -50 Hz 
MOC WYJŚCIOWA: 4,5 W × 2 
WYMIARY URZĄDZENIA: 232(SZ) × 89,5(G) × 186(W) mm 
WYMIARY GŁOŚNIKA: 120(SZ) × 80(G) × 186(W) mm 
CIĘŻAR NETTO: 
RADIO 

2,0 kg 

ZAKRES FAL: FM 87,5 – -108 MHz 
DYSK KOMPAKTOWY  
CZUJNIK OPTYCZNY: LASER 3-WIĄZKOWY 
PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI: 100 Hz - -16 kHz 

 
DANE TECHNICZNE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. 
Ostrzeżenie dotyczące wentylacji: "Podczas użytkowania nie wolno utrudniać normalnej wentylacji produktu." 
 
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako 
odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów. W krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach 
europejskich są  odrębne systemy segregacj i  odpadów przeznaczone do utyl izacj i  sprzę tu 
elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegają Państwo 
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby 
wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego produktu. Przez 
zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać  bardziej  
szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę   
skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu elektrycznego i  
elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. 
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