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OSTRZEŻENIE
• ABY NIE DOSZŁO DO WYBUCHU POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE 

NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU ANI WILGOCI.
• URZĄDZENIA NIE NALEŻY NARAŻAĆ NA DZIAŁANIE PRYSKAJĄCEJ LUB KAPIĄCEJ WODY, NIE 

NALEŻY RÓWNIEŻ NA NIM STAWIAĆ PRZEDMIOTÓW WYPEŁNIONYCH WODĄ (NP. WAZONÓW).

Symbol błyskawicy 
umieszczony w 

trójkącie równobocznym 
ostrzega użytkownika 
przed nieizolowanym 

„niebezpiecznym napięciem“ 
wewnątrz produktu, które może 

być wystarczająco wysokie 
do spowodowania porażenia 

prądem elektrycznym.

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM- NIE 

OTWIERAĆ

OSTRZEŻENIE: ABY NIE 
DOSZŁO DO PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, 
NIE OTWIERAJ 

OBUDOWY (LUB TYLNEJ 
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. 

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA 
NIE MA ŻADNYCH 

CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE 
NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. 

SERWISOWANIE POWIERZAJ 
WYKWALIFIKOWANEMU 

PERSONELOWI.

Symbol wykrzyknika 
umieszczony w trójkącie 
równoramiennym zwraca 

uwagę użytkownika na ważne 
wskazówki dotyczące obsługi 

i konserwacji (serwisu), 
znajdujące się w dokumentacji 

przewodniej urządzenia.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytajcie te zalecenia.
2. Zachowaj te zalecenia do użytku w przyszłości.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia stosuj wyłącznie suchą ściereczkę.
7. Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami 

producenta.
8. Urządzenia nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, nagrzewnice, piecyki itp.) albo 

innych urządzeń (łącznie ze wzmacniaczami), które wytwarzają ciepło.
9. Nie demontuj elementów zabezpieczających lub wtyczki uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka jest 

wyposażona w dwa bolce, z których jeden jest szerszy niż drugi. Wtyczka ze stykiem ochronnym 
ma dwa bolce robocze i trzeci styk ochronny. Szeroki bolec lub trzeci bolec służą do zapewnienia 
bezpieczeństwa. Jeśli dostarczonej wtyczki nie można wsunąć do gniazdka w ścianie, zwróć się 
do wykwalifi kowanego elektryka z prośbą o jej wymianę.

10. Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, żeby nie można było po nim deptać, żeby nie 
był przyciśnięty szczególnie koło gniazdka i wtyczki oraz wyjść z urządzenia.

11. Należy stosować wyłącznie dodatki/wyposażenie zalecane przez producenta.
12. Używaj urządzenia wyłącznie z wózkiem, stojakiem, podstawą lub stołkiem zalecanym przez 

producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Przy użyciu wózka lub półki zachowaj 
podczas przemieszczania wózka z urządzeniem ostrożność, aby nie doszło do obrażeń na skutek 
jego przewrócenia.
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13. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego podczas burzy lub jeśli nie będziesz go używać przez 
dłuższy czas.

14. Wszelkie naprawy należy powierzyć odpowiednio wykwalifi kowanym technikom serwisowym. 
Serwis urządzenia jest wymagany, jeżeli nastąpiło jakieś uszkodzenie urządzenia, jak na 
przykład uszkodzenie sieciowego przewodu zasilającego albo wtyczki, jeżeli urządzenie zostało 
polane cieczą albo do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty obce lub jeśli urządzenie było 
wystawione na deszcz czy wilgoć, nie działa normalnie albo upadło na podłogę.

15. Uziemienie lub biegunowość - Ten produkt może być wyposażony w spolaryzowaną wtyczkę 
zasilania sieciowego (wtyczka z jednym bolcem szerszym niż pozostałe). Tę wtyczkę można 
podłączyć do gniazdka sieciowego wyłącznie w jeden sposób. Jest to środek bezpieczeństwa. 
Jeśli wtyczki nie można wsunąć do gniazdka, spróbuj ją obrócić. Jeśli wciąż nie można wsunąć 
wtyczki do gniazdka, zwróć się do elektryka z prośbą o wymianę starego gniazdka sieciowego. 
Nie lekceważ zastosowania bezpiecznej, spolaryzowanej wtyczki.

 Alternatywne ostrzeżenie - Ten produkt jest wyposażony w trójprzewodową wtyczkę uziemiającą, 
posiadającą trzeci (uziemiający) styk. Tę wtyczkę można podłączyć wyłącznie do uziemionego 
gniazdka sieciowego. Jest to środek bezpieczeństwa. Jeśli wciąż nie można wsunąć wtyczki do 
gniazdka, zwróć się do elektryka z prośbą o wymianę starego gniazdka sieciowego. Nie demontuj 
elementów zabezpieczających lub wtyczki uziemiającej.

16. Wentylacja - Wycięcia i otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapewnienia 
niezawodnej eksploatacji urządzenia oraz jego ochrony przed przegrzaniem - otworów tych nie 
należy blokować lub zakrywać. Otworów tych nie należy nigdy blokować poprzez umieszczanie 
urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub podobnego rodzaju powierzchni. Nie stawiaj tego 
urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, jak np. w biblioteczce lub na regale, jeśli nie będzie 
zapewnione porządne wietrzenie lub jeśli jest to sprzeczne ze wskazówkami producenta.

17. Tam, gdzie do odłączania urządzenia stosowana jest wtyczka SIECIOWA albo złącze w 
urządzeniu, należy zapewnić łatwy dostęp do tego urządzenia.

 UWAGA:  ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW STERUJĄCYCH, DOKONYWANIE 
PRZERÓBEK I KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z 
INSTRUKCJĄ STANOWI ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PROMIENIOWANIEM 
LASEROWYM.

Symbol urządzenia klasy ll
Ten symbol oznacza, że urządzenie jest 
wyposażone w podwójny system izolacji.
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Funkcje urządzenia
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1. Głośniki
2. Czujnik podczerwieni pilota zdalnego 

sterowania
3. Wyświetlacz LCD
4. Szufl ada na dysk CD
5. Przycisk BAND/ID3 (pasmo/ID3)
6. Stacja dokująca iPoda
7. Slot FLASH USB
8. Przycisk ALBUM/PRESET -/+ (Album/

Ustawienia wstępne)
9. Przycisk   

10. Przycisk 
11. Przycisk
12. Pokrętło VOLUME (Siła głosu)
13. Przycisk REPEAT/X-BASS (Ponowne 

odtwarzanie/X BASY)
14. Przycisk SOURCE (Źródło)
15. Przycisk EJECT  (Wysuwanie)
16. Przycisk PROGRAM
17. Przycisk TIMER (Minutnik)
18. Przycisk STANDBY (Tryb czuwania)
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19. Złącze zasilania prądem 
stałym (DC)

20. Złącze słuchawkowe 
(HEADPHONE)

21. Złącze AUX OUT (wyjście 
zewnętrzne)

22. Konektor AUX IN (Wejście 
zewnętrzne)

23. Gniazdo AM ANTENNA 
(antena AM)

24. Gniazdo FM ANTENNA 
(Antena FM)

19 212223 2420

Pilot zdalnego sterowania

Przycisk STANDBY/ON (Tryb czuwania)
2. Przycisk ST/MONO (Stereo/Mono)
3. Przycisk SOURCE (Źródło)
4. Przycisk REPEAT/PTY (Ponowne odtwarzanie/

Typ programu)
5. PRZYCISK INTRO (Odtwarzanie początków 

utworów)
6. Przycisk PRESET/ALBUM  (Ustawienia 

wstępne/Album)
7. Przycisk MUTE (Wyciszanie dźwięku)
8. Przycisk VOL- (Obniżanie głośności)
9. Przycisk /BAND (pasmo)
10. Przycisk 
11. Przycisk BASS (Basy)
12. Przycisk TIMER (Minutnik)
13. Przycisk SLEEP (Ustawianie zasypiania)
14. Przycisk TREBLE (soprany)
15. Przycisk 
16. Przycisk PLAY/PAUSE ►/ (odtwarzanie/

pauza)
17. 
18. Przycisk PRESET/ALBUM  (Ustawienia 

wstępne/Album)
19. Przycisk SELECT (Wybór)
20. Przycisk RANDOM/RDS (odtwarzanie w 

kolejności przypadkowej/RDS)
21. Przycisk PROG./CLK (program/zegar)
22. Przycisk MENU
23. Przycisk SNOOZE (Ponowne budzenie)
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Pilot zdalnego sterowania
Dostarczony pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę urządzenia na odległość.
Podczas obsługiwania urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania należy skierować pilot na 
czujnik umieszczony na panelu przednim urządzenia.

• Pomimo używania pilota z odpowiedniej odległości (5 m), może on nie działać, jeśli pomiędzy 
urządzeniem a pilotem znajdują się przeszkody.

• Jeśli używasz pilota zdalnego sterowania w pobliżu innych urządzeń generujących promienie 
podczerwone lub jeśli w pobliżu urządzenia korzystasz z pilotów zdalnego sterowania 
wykorzystujących promienie podczerwone, pilot może działać nieprawidłowo. Również inne 
urządzenia mogą działać nieprawidłowo.

Instalacja baterii
Baterie zostały włożone do pilota zdalnego sterowania przez producenta. 
Jeśli pilot zdalnego sterowania przestanie działać, wymień baterie na nowe.
1 Otwórz pokrywkę pojemnika na baterie.
2 Włóż 3V baterię litową “CR2032“. Przestrzegaj prawidłowej biegunowości 

(+ i -).
3 Zamknij pokrywkę zasobnika na baterie.

3

2

1

CR2032

Wymiana baterii
Jeśli dojdzie do skrócenia odległości niezbędnej do obsługi urządzenia za pomocą pilota zdalnego 
sterowania, oznacza to, że bateria jest rozładowana. W takim wypadku należy wymienić baterię na 
nową.

Uwagi dotyczące baterii
Baterii nie należy rozgrzewać ani demontować, nigdy nie należy ich likwidować poprzez wrzucenie do 
ognia.
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Zaczynamy
To urządzenie jest dostarczane z zainstalowanym 
adapterem iPod/iPhone z kolorowym 
wyświetlaczem (40 GB, 60 GB), „60 GB 
(kolorowy) + Photo 40 GB/60 GB“.
Jeśli chcesz odtwarzać ze swojego iPoda/iPhona 
za pośrednictwem tego urządzenia, musisz 
najpierw sprawdzić, czy adapter zainstalowany 
przez producenta odpowiada modelowi twojego 
iPoda/iPhona. Jeśli nie, należy go wymienić na 
odpowiedni model zgodnie z poniższym opisem.

1. Wyjmij adapter ze stacji dokującej 
urządzenia.

 Przytrzymaj adapter z lewej i z prawej strony 
i delikatnie go wyciągnij.

2. Wybierz adapter dokujący odpowiedni dla 
Twojego iPoda/iPhona.

 “nano“ dla 1. i 2. generacji iPodów nano.
 “iPhone / Classic 160GB“dla iPhonów i 

160GB iPodów Classic.
 “20GB + U2“dla 20GB iPodów z kółkiem 

klikającym, dla U2 iPod Special Edition, 
30GB iPodów z wideo i 80GB iPod Classic.

 “60GB (kolorowy) + Photo 40GB / 60GB“dla 
40GB iPodów z kółkiem klikającym, iPodów 
z kolorowym wyświetlaczem, 60GB iPodów z 
wideo i 160GB iPod Classic.

• Do odtwarzania z iPoda/iPhona ze złączem 
dokującym (z czterema przyciskami pod 
wyświetlaczem) użyj dostępnego na rynku 
adaptera.

3. Włóż adapter do stacji dokującej 
urządzenia.

 Włóż przednią krawędź adaptera do stacji 
dokującej, a następnie wciśnij tylną krawędź 
adaptera do stacji dokującej tak, aby się 
delikatnie „zatrzasnęła“, co oznacza, że 
została włożona prawidłowo.

• Jeśli chcesz wyjąć adapter, przytrzymaj 
go z lewej i z prawej strony i delikatnie go 
wyciągnij.

Kompatybilne oprogramowanie 
iPoda
Jeśli Twój iPod/iPhone po podłączeniu do 
urządzenia nie działa lub nie reaguje na pilota 
zdalnego sterowania, problem może rozwiązać 
aktualizacja oprogramowania.
Wejdź na stronę internetową Apple i pobierz 
najnowsze oprogramowanie iPoda/iPhona.

Dokowanie iPoda/iPhona w tym systemie 
Wyjście wideo z iPoda/iPhona
• Aby przenosić obraz do TV za pomocą 

stacji dokującej tego systemu, dokonaj 
następujących ustawień w menu Twojego 
iPoda/iPhona.

 W menu [Video] (Wideo) wybierz [Video 
Settings] (Ustawienia wideo). Ustaw opcję 
[TV OUT] (Wyjście TV) na [On] (Włączone) 
lub [Ask] (Pytanie).

 Jeśli ustawiłeś opcję [TV OUT] (Wyjście 
TV) na [Ask] (Pytanie), iPod/iPhone przy 
każdym odtwarzaniu wideo zada pytanie, 
czy chcesz je przesłać do TV.

UWAGA:
Jeśli wideo z Twojego iPoda/iPhona jest 
odtwarzane za pomocą TV, nie zostanie ono 
pokazane na wyświetlaczu Twojego iPoda/
iPhona.
iPod touch nie zawiera tego menu.
Przy każdym odtwarzaniu należy określić, czy 
chcesz odtworzyć wideo za pomocą TV.

Używanie budzika na iPod touch
• Jeśli nastawisz na iPodzie touch opcję 

[Slide to power off] (Przesuń, aby wyłączyć 
zasilanie), nie będziesz mógł korzystać 
z budzika, nawet jeśli iPod touch będzie 
podłączony do stacji dokującej tego 
systemu. Jeśli chcesz korzystać z budzika 
iPodu touch, nie ustawiaj opcji [Slide 
to power off] (Przesuń, aby wyłączyć 
zasilanie). (Ten ekran możesz bez 
problemu wyłączyć.)

• Jeśli na ekranie Twojego iPod touch 
będzie pokazywane Wideo, nie będziesz 
mógł korzystać z budzika, nawet jeśli 
iPod touch będzie podłączony do stacji 
dokującej tego systemu. Jeśli chcesz 
używać budzika Twojego iPod touch, 
wybierz jakąkolwiek inną opcję niż wideo.
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Funkcje podstawowe
1. Wciśnij przycisk STANDBY na urządzeniu 

lub przycisk STANDBY ON na pilocie 
zdalnego sterowania.

2. Wybierz źródło poprzez wciśnięcie 
przycisku SOURCE.

• Jeśli chcesz skorzystać z zewnętrznego 
źródła podłączonego do gniazda AUX IN, 
wybierz AUX.

• W trybach iPod i AUX na wyświetlaczu pojawi 
się zawsze czas.

3. Uruchom odtwarzanie źródła i ustaw 
głośność za pomocą przycisków i 
pokrętła VOLUME.

Wyciszanie dźwięku 
Jeśli chcesz tymczasowo wyciszyć dźwięk, 
wciśnij przycisk MUTE.
• Jeśli dźwięk jest wyłączony, na ekranie 

świeci MUTING.
• Jeśli podwyższysz wyłączony dźwięk, dojdzie 

do jego włączenia.

Timer zasypiania
Poprzez wciskanie przycisku SLEEP możesz 
ustawić odstęp czasowy (od 90 do 15 minut), po 
którym ma dojść do automatycznego wyłączenia 
urządzenia i jego przełączenia na tryb czuwania.

120 90 15

(wyłączone) 

• Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 
SLEEP.

• Jeśli chcesz sprawdzić pozostały czas, 
wciśnij jednokrotnie przycisk SLEEP. Na 
ekranie zostanie na kilka sekund pokazany 
pozostały czas.

Obsługa dźwięku
1. Wciśnij przycisk BASS lub TREBLE.
 Poziom dźwięku o niskiej częstotliwości 

można zmienić poprzez przytrzymanie 
przycisku REPEAT/X-BASS na urządzeniu 
lub BASS na pilocie zdalnego sterowania.

 Poziom dźwięku o wysokiej częstotliwości 
można zmienić poprzez wciśnięcie przycisku 
TREBLE.

2. Aby zmienić ustawienia, wciśnij w ciągu 3 
sekund przycisk VOLUME.

 Poziom można nastawić w zakresie od –4 do 
+4.

Odtwarzanie początków utworów
Jeśli na zatrzymanym odtwarzaczu wciśniesz 
przycisk INTRO, dojdzie do odtworzenia 
pierwszych 10 sekund każdego utworu.

Po ponownym wciśnięciu przycisku INTRO 
zostanie uruchomione odtwarzanie aktualnie 
wybranego utworu.
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Słuchanie iPoda
Włóż iPod/iPhone do stacji dokującej tego 
urządzenia.
Następnie wciśnij przycisk PLAY/PAUSE 
(►/) na iPodzie/iPhonie lub na urządzeniu.
Urządzenie włączy się automatycznie i uruchomi 
odtwarzanie z listy utworów w iPodzie/iPhonie.
• Jeśli podłączysz do stancji dokującej iPod/

iPhone w trybie odtwarzania, urządzenie 
włączy się automatycznie i uruchomi 
odtwarzanie iPoda/iPhona.

• Upewnij się, że używasz odpowiedniego 
adaptera dokującego (por. “Zaczynamy“na 
stronie 6).

• Jeśli iPod/iPhone znajduje się w stacji 
dokującej, a urządzenie jest włączone, 
bateria iPoda/iPhona się doładuje.

 W trybie czuwania urządzenie nie może 
ładować iPoda/iPhona ze względu na 
minimalizację zużycia energia, ze względu 
na kompatybilność z dyrektywami IEA. Jeśli 
potrzebujesz doładować iPod/iPhone, włącz 
urządzenie.

• Jeśli do iPoda/iPhona są podłączone 
słuchawki, dźwięk jest odtwarzany z obu 
głośników urządzenia.

• W trybie iPod/iPhone nie działa przycisk  
STOP ().

• W trybie AM nie można doładowywać iPoda/
iPhona.

Wybór trybu iPod
 Wybierz “iPod“za pomocą przycisku 

SOURCE. Jeśli iPod/iPhone jest już 
podłączony do stacji dokującej, odtwarzanie 
zostanie uruchomione.

 Jeśli iPod/iPhone nie znajduje się w stacji 
dokującej, na wyświetlaczu zacznie pulsować 
wskaźnik iPoda.

 W trybie iPod uruchom lub przerwij 
odtwarzanie poprzez wciśnięcie przycisku 
PLAY/PAUSE (►/).

Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania (tryb 
pauzy)
 W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk 

PLAY/PAUSE (►/). Odtwarzanie zostanie 
zatrzymane w aktualnym miejscu. Aby 
odnowić odtwarzanie, wciśnij ponownie 
przycisk PLAY/PAUSE (►/).

Przejście do następnego lub poprzedniego 
utworu
 W trakcie odtwarzania wciskaj przycisk 

SKIP ( lub ), dopóki nie znajdziesz 
szukanego utworu. Wybrany utwór zostanie 
odtworzony od początku.

• Jeśli w trakcie odtwarzania wciśniesz 
przycisk , odtwarzany utwór zostanie 
odtworzony od początku. Aby powrócić 
na początek poprzedniego utworu, wciśnij 
dwukrotnie przycisk .

Wyszukiwanie części utworu
 W trakcie odtwarzania przytrzymaj przycisk 

SKIP ( lub ) przez ponad 2 sekundy 
i zwolnij go po znalezieniu części, której 
chcesz słuchać.

Wybór opcji menu
 Poprzez wciśnięcie przycisku PRESET/

ALBUM (/) przesuń się na odpowiednią 
opcję menu, a następnie wciśnij przycisk 
SELECT.

Uruchomienie trybu odtwarzania w 
przypadkowej kolejności
 Aby przełączyć się na tryb odtwarzania w 

kolejności przypadkowej, wciśnij podczas 
odtwarzania przycisk RANDOM.

 Po każdym wciśnięciu przycisku RANDOM 
ustawienia RANDOM Twojego iPoda zmienią 
się w następujący sposób:

utwory wyłączoneTryb iPod/
iPhone/iPod 
touch 

Jeśli iPod/iPhone/iPod touch jest ustawiony na 
przypadkowe utwory lub albumy, na wyświetlaczu 
iPoda/iPhona pojawi się ikona przypadkowego 
odtwarzania (      ).

Uruchomienie trybu ponownego odtwarzania
 Po wciśnięciu przycisku REPEAT w trakcie 

odtwarzania przełączysz się na tryb 
ponownego odtwarzania.

 Po każdym wciśnięciu przycisku REPEAT 
ustawienia REPEAT Twojego iPoda zmienią 
się w następujący sposób:

One 
(Jeden) 

All 
(Wszystkie)

(wyłączone) 

Jeśli ustawisz iPod/iPhone na ponowne 
odtwarzanie jednego utworu, na wyświetlaczu 
iPoda pokaże się ikona ponownego odtwarzania 
jednego utworu ( ).

Jeśli ustawisz iPod/iPhone na ponowne 
odtwarzanie wszystkich utworów, na wyświetlaczu 
iPoda/iPhona pokaże się ikona ponownego 
odtwarzania wszystkich utworów ( ).
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Słucjanie dysku
1. Poprzez wciśnięcie przycisku SOURCE 

wybierz „ “.
2. Wciśnij przycisk EJECT.
3. Włóż dysk na środkowy wał odtwarzacza 

tak, aby strona z nadrukiem była 
skierowana w Twoim kierunku.

 Przyciśnij wał na dysk tak, aby się delikatnie 
„zatrzasnął“, co oznacza, że dysk jest 
założony prawidłowo.

• Nigdy nie wkładaj do mechanizmu więcej niż 
jednego dysku jednocześnie.

• Zadbaj o to, aby dysk był prawidłowo 
osadzony na wale i zablokowany w 
odpowiedniej pozycji.

4. Poprzez wciśnięcie przycisku EJECT 
zamkniesz drzwiczki mechanizmu CD.

• Na wczytanie dysku urządzenie potrzebuje 
kilku sekund; po wczytaniu zawartości (TOC) 
uruchomi się automatycznie odtwarzanie. 
Podczas wczytywania nie działają żadne 
przyciski.

• Jeśli nie włożysz do odtwarzacza CD 
żadnego dysku, pokaże się komunikat “NO 
DISC“(brak dysku).

Audio CD

numer aktualnego 
utworu 

upływający czas 
aktualnego utworu 

Dysk MP3/WMA 

numer 
aktualnego pliku 

upływający czas 
aktualnego pliku 

numer 
aktualnego 

katalogu 

Odtwarzanie uruchamia się od pierwszego 
utworu na dysku.

• Pliki MP3/WMA zapisane poza katalogami 
są automatycznie identyfi kowane tak jak w 
katalogu “001 (ROOT)“i odtwarzanie jest 
uruchamiane od pierwszego pliku.

• Po odtworzeniu wszystkich utworów/plików 
odtwarzacz zatrzyma się automatycznie.

• Jeśli w urządzeniu znajduje się dysk, 
nie przechylaj go.Mogłoby dojść do 
uszkodzenia dysku i usterki.

5. Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij 
przycisk STOP ().

Kiedy odtwarzanie dysku CD jest zatrzymane 

całkowita liczba 
utworów

całkowita długość 
odtwarzania 

Kiedy odtwarzanie dysku MP3/WMA jest 
zatrzymane 

całkowita liczba 
utworów 

całkowita 
liczba 

katalogów 

Wyjmowanie dysku
 Poprzez wciśnięcie przycisku EJECT 

zamkniesz drzwiczki mechanizmu CD.

• Jeśli chcesz ponownie włożyć dysk, zrób to 
po całkowitym wysunięciu dysku.
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Słuchanie z USB
• To urządzenie nie współpracuje z twardym 

dyskiem USB o dużej pojemności.

1. Poprzez wciśnięcie przycisku SOURCE 
wybierz „ “.

2. Przesuń pokrywkę slotu USB w lewo.
3. Podłącz pamięć USB do slotu USB.
• Uważaj na kierunek podczas podłączania.
• Aby wczytać pamięć USB urządzenie 

potrzebuje kilku sekund; po wczytaniu 
zawartości (TOC) uruchomi się 
automatycznie odtwarzanie. Podczas 
wczytywania nie działają żadne przyciski.

numer 
aktualnego 

pliku 

upływający czas 
aktualnego pliku

numer 
aktualnego 

katalogu

Odtwarzanie uruchamia się od pierwszego 
utworu w pamięci USB.
• Pliki MP3/WMA zapisane poza katalogami 

są automatycznie identyfi kowane tak jak w 
katalogu “001 (ROOT)“i odtwarzanie jest 
uruchamiane od pierwszego pliku.

• Po odtworzeniu wszystkich utworów/plików 
odtwarzacz zatrzyma się automatycznie.

4. Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij 
przycisk STOP ().

całkowita 
liczba plików 

całkowita 
liczba 

katalogów 

Podstawowe odtwarzanie (dysk/USB)
Tymczasowe przerwanie 
odtwarzania (tryb pauzy)
 W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk 

PLAY/PAUSE (►/). Odtwarzanie zostanie 
zatrzymane w aktualnym miejscu. Aby 
odnowić odtwarzanie, wciśnij ponownie 
przycisk PLAY/PAUSE (►/).

Zatrzymywanie odtwarzania
 Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk 

STOP ().

Wyszukiwanie części utworu/pliku
 W trakcie odtwarzania przytrzymaj przycisk 

SKIP ( lub ) i zwolnij go po 
znalezieniu części, której chcesz słuchać.

Przejście do następnego lub 
poprzedniego utworu/pliku
 W trakcie odtwarzania lub w trybie pauzy 

wciskaj przycisk SKIP ( lub ), do 
momentu znalezienia poszukiwanego utworu/
pliku.

 Wybrany utwór/plik zostanie odtworzony od 
początku.

 Na zatrzymanym odtwarzaczu znajdź 
odpowiedni utwór/plik wciskając przycisk 
SKIP ( lub ), a następnie wciśnij 
przycisk PLAY/PAUSE (►/).

• Jeśli w trakcie odtwarzania wciśniesz 
przycisk , odtwarzany utwór/plik zostanie 
odtworzony od początku.

 Aby powrócić na początek poprzedniego 
utworu/pliku, wciśnij dwukrotnie przycisk 
.

• W trakcie zaprogramowanego odtwarzania 
zostanie odtworzony następny lub poprzedni 
utwór/plik.
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Podstawowe odtwarzanie (dysk/USB)
Wybór katalogu (MP3/WMA)
Po wciśnięciu przycisku PRESET ( lub ) 
przejdziesz do następnego lub poprzedniego 
katalogu.

Pokazywanie informacji MP3/WMA
W trakcie odtwarzania dysku MP3/WMA/pamięci 
USB wciśnij przycisk ID3. Zostaną pokazane 
następujące informacje o aktualnym utworze:

Nazwa pliku (przewijanie)

TYTUŁ

INTERPRET

ALBUM

• Nazwa katalogu/pliku zostanie pokazana 
w zakresie pierwszych 15 znaków. TYTUŁ/
WYKONAWCA/ALBUM zostaną pokazane w 
zakresie pierwszych 30 znaków.

• Wyświetlacz tego urządzenia pokazuje 
wyłącznie znaki jednobajtowe (litery i cyfry). 
Jeśli informacje znajdujące się w pliku 
wykorzystują język japoński, chiński lub inne 
znaki dwubajtowe, można je odtwarzać, ale 
nazwa nie zostanie pokazana prawidłowo.

Zaprogramowane odtwarzanie (1)
Aby odtwarzać w zaprogramowanej kolejności, 
skorzystaj z możliwości zaprogramowania do 64 
utworów.

1. Poprzez wciśnięcie przycisku SOURCE 
wybierz , .

2. Wciśnij przycisk PROGRAM.

 

Audio 
CD

 

MP3/
WMA

Na wyświetlaczu zacznie świecić  „MEM“. 

• Aby anulować tryb programowania, wciśnij 
przycisk STOP ().

3. Wciskając przycisk SKIP ( lub ) 
wybierz katalog MP3/WMA dysku lub 
pamięci USB, a następnie wciśnij przycisk 
PROGRAM.

• Pliki MP3/WMA zapisane poza katalogami są 
identyfi kowane jak w katalogu “001“ (ROOT).

• Podczas odtwarzania audio CD należy 
pominąć ten krok.

 

MP3/
WMA

4. Wciskając przycisk SKIP ( lub ) 
wybierz utwór/plik, a następnie wciśnij 
przycisk PROGRAM.

 

Audio 
CD

MP3/
WMA

Utwór/plik zostaną zaprogramowane i pokaże się 
numer następnego zaprogramowanego utworu 
“P-02“.
• Po powtórzeniu kroków 3 i 4 zaprogramujesz 

kolejne utwory/pliki.
• Możesz zaprogramować do 64 utworów.
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Zaprogramowane odtwarzanie (2)
5. Po zakończeniu wyboru utworów/plików 

uruchom zaprogramowane odtwarzanie 
poprzez wciśnięcie przycisku PLAY/
PAUSE (►/).

• Po odtworzeniu wszystkich 
zaprogramowanych utworów lub po 
wciśnięciu przycisku STOP () zgaśnie 
wskaźnik MEM i tryb zaprogramowanego 
odtwarzania zostanie anulowany. Program 
zostanie zapisany w pamięci, dopóki nie 
wyjmiesz dysku lub nie odłączysz pamięci 
USB lub nie dojdzie do przerwy w zasilaniu 
urządzenia.

 Odtwarzanie zaprogramowane można 
włączyć ponownie poprzez wciśnięcie 
przycisku PROGRAM i PLAY/PAUSE (►/).

• W trakcie odtwarzania zaprogramowanego 
nie działa odtwarzanie w kolejności 
przypadkowej.

Pokazywanie kolejności programu
 Na zatrzymanym odtwarzaczu wciskaj 

przycisk PROGRAM. Na wyświetlaczu 
pokaże się numer utworu i programu.

Dodanie utworu na koniec programu
1. Na zatrzymanym odtwarzaczu wciskaj 

przycisk PROGRAM tak, aby na 
wyświetlaczu pokazał się symbol “00“.

2. Przy programowaniu plików MP3/WMA 
wybierz numer katalogu za pomocą przycisku 
SKIP ( lub ), a następnie wciśnij 
przycisk PROGRAM.

3. Wybierz nowy numer utworu/pliku za pomocą 
przycisku SKIP ( lub ), a następnie 
wciśnij przycisk PROGRAM.

 Utwór/plik zostanie dodany na koniec 
zaprogramowanej listy utworów.

Zmiana programu
1. Na zatrzymanym odtwarzaczu wciskaj 

przycisk PROGRAM do momentu pokazania 
się na wyświetlaczu numeru programu, który 
chcesz zmienić.

2. Przy programowaniu plików MP3/WMA 
wybierz numer katalogu za pomocą przycisku 
SKIP ( lub ), a następnie wciśnij 
przycisk PROGRAM.

3. Wybierz nowy numer utworu/pliku za pomocą 
przycisku SKIP ( lub ), a następnie 
wciśnij przycisk PROGRAM.

 Program zostanie zastąpiony nowym 
programem.

Usuwanie programu
 Aby anulować program, wciśnij na 

zatrzymanym odtwarzaczu przycisk 
PROGRAM lub STOP () przez 2 sekundy.

• Do anulowania programu dojdzie również po 
wysunięciu dysku, wyjęciu pamięci USB lub 
odłączeniu urządzenia od źródła energii.
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Ponowne odtwarzanie
Wciśnij na urządzeniu przycisk REPEAT/X-BASS, 
poprzez przytrzymanie przez dłuższą chwilę tego 
przycisku dojdzie do uruchomienia funkcji X-BASS, 
a po jego krótkim wciśnięciu - do uruchomienia 
funkcji REPEAT. Po każdym wciśnięciu przycisku 
REPEAT tryb przełączy się w następujący sposób:

Kiedy jest włożony dysk audio CD:
REP 

(Powtarzanie)
REP ALL 

(Powtarzanie 
wszystkiego)

(wyłączone)

Kiedy jest włożony dysk MP3/WMA, 
podłączona pamięć USB:

REP 
(Powtarzanie)

REP ALBUM 
(Powtarzanie 

albumu)

REP ALL 
(Powtarzanie 
wszystkiego)

(wyłączone)

• Po wciśnięciu jednego z poniższych przycisków 
dojdzie do anulowania trybu powtarzania:
STOP, SOURCE, EJECT, STANDBY/ON 

(w trakcie odtwarzania dysku)

Ponowne odtwarzanie jednego utworu
W trakcie odtwarzania wciśnij jeden raz przycisk 
REPEAT. Zacznie świecić “REP“.

Aktualnie odtwarzany utwór będzie odtwarzany 
ponownie. Jeśli wciśniesz przycisk SKIP ( 
lub ) i wybierzesz inny utwór, wybrany utwór 
będzie odtwarzany ponownie.

Na zatrzymanym odtwarzaczu wciśnij przycisk 
REPEAT, wybierz utwór wciskając przycisk 
SKIP ( lub ), a następnie uruchom 
odtwarzanie poprzez wciśnięcie przycisku PLAY/
PAUSE (►/).

Powtarzanie wszystkich utworów
Wciśnij dwukrotnie przycisk REPEAT (lub 
trzykrotnie w przypadku MP3/WMA). Zacznie 
świecić “REP ALBUM“i wszystkie utwory będą 
odtwarzane ponownie.

W przypadku odtwarzania zaprogramowanego 
będą odtwarzane ponownie wszystkie 
zaprogramowane utwory.

Ponowne odtwarzanie katalogu 
(MP3/WMA)
Wciśnij dwukrotnie przycisk REPEAT.
Zacznie świecić “REP ALBUM“ i wszystkie 
utwory w katalogu będą odtwarzane ponownie.

Odtwarzanie w kolejności 
przypadkowej

W trakcie odtwarzania lub na zatrzymanym 
odtwarzaczu wciśnij przycisk RANDOM.
Zacznie świecić “RAND“i utwory będą 
odtwarzane w kolejności przypadkowej.
• Jeśli w trakcie odtwarzania w kolejności 

przypadkowej wciśniesz przycisk , 
zostanie wybrany i odtworzony przypadkowy 
kolejny utwór.

 Jeśli w trakcie odtwarzania w kolejności 
przypadkowej wciśniesz przycisk , 
aktualnie odtwarzany utwór rozpocznie się 
od początku.

 Jeśli wciśniesz dwa lub więcej razy przycisk 
, zostanie wybrany i odtworzony 
przypadkowy inny utwór. W trakcie 
odtwarzania w kolejności przypadkowej 
nie można ponownie odtworzyć utworów 
odtworzonego przed chwilą, nawet jeśli 
zostanie wciśnięty przycisk .

• Aby anulować odtwarzanie w kolejności 
przypadkowej, wciśnij przycisk RANDOM.

 Aby zatrzymać odtwarzanie w kolejności 
przypadkowej, wciśnij przycisk STOP ().
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Odtwarzanie zewnętrznego źródła
Oprócz podłączenia kolejnych urządzeń audio 
możesz skorzystać ze złącza AUX IN do 
słuchania iPoda, który nie ma żadnego złącza 
dokującego lub jeśli nie masz do dyspozycji 
odpowiedniego adaptera dokującego.

1. Za pomocą dostarczonego kabla ze 
złączem stereo mini podłącz złącze 
PHONES (złącze wyjścia audio) na 
urządzeniu audio do złącza AUX IN na tym 
urządzeniu.

2. Poprzez wciśnięcie przycisku SOURCE 
wybierz „ “.

3. Uruchom odtwarzanie źródła i nastaw 
głośność tego urządzenia i podłącz 
urządzenie audio.

• Jeśli skorzystasz ze złącza słuchawkowego 
na tym urządzeniu i nie ustawisz głośności, 
urządzenie być może nie będzie odtwarzać 
żadnego dźwięku.

• Na skutek nadmiernego podwyższenia 
głośności na podłączonym urządzeniu 
możesz spowodować deformację dźwięku 
odtwarzanego z tego odtwarzacza. W takim 
przypadku obniż głośność podłączonego 
urządzenia, aby deformacja znikła, a 
następnie zmień głośność na tym urządzeniu 
według własnej potrzeby.

Słuchanie radia
1. Poprzez wciśnięcie przycisku SOURCE 

wybierz „ “.
2. Poprzez wciśnięcie przycisku BAND 

wybierz pasmo FM lub AM.
3. Wybierz stację, której chcesz słuchać 

(automatyczne wyszukiwanie).

• Przytrzymaj przycisk  lub , dopóki 
nie zacznie się zmieniać pokazywana 
częstotliwość.

 Po dostrojeniu stacji strojenie zostanie 
automatycznie zatrzymane.

• Po wciśnięciu przycisku  lub  
dojdzie do automatycznego zatrzymania 
wyszukiwania.

Wybór stacji, której nie można dostroić 
automatycznie (wyszukiwanie ręczne)

Po krótkim wciśnięciu przycisku  lub  
częstotliwość zacznie się stopniowo zmieniać 
krok po kroku.
Wciskaj przycisk  lub  do momentu 
znalezienia poszukiwanej stacji.

Przycisk ST/MONO
Wciśnięcie tego przycisku powoduje przełączanie 
pomiędzy trybami STEREO i MONO.

STEREO
Sygnał FM stereo jest odbierany stereofonicznie, 
a na wyświetlaczu świeci wskaźnik „ST“.

• Jeśli dźwięk jest zdeformowany, a wskaźnik 
„ST“ pulsuje, oznacza to, że sygnał nie jest 
na tyle silny, aby zapewnić wysokiej jakości 
odbiór stereofoniczny. W takim wypadku 
należy przełączyć urządzenie na tryb MONO.

MONO
Poprzez wybranie tego trybu zostanie 
zrekompensowany słaby odbiór stereofonicznego 
sygnału FM. W ten sposób dojdzie do 
przełączenia odbioru na monofoniczny, przez co 
zostanie zredukowany niepożądany szum.
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Strojenie ustawień wstępnych
Możesz wybrać do 20 ustawień wstępnych stacji 
FM i 10 ustawień wstępnych stacji AM.

W przypadku odłączenia od źródła energii, 
ustawienia zapisane w pamięci zostaną 
usunięte (czas, ustawienia wstępne, 
ustawienia minutnika).

1. Nastaw stację, której chcesz słuchać.
2. Wciśnij przycisk PROGRAM.
3. W ciągu 5 sekund wybierz ustawienia 

wstępne, na których chcesz zapisać 
stację za pomocą przycisku PRESET.

4. W ciągu 5 sekund wciśnij przycisk 
PROGRAM.

 Jeśli chcesz zapisać w ten sposób więcej 
stacji, powtórz kroki od 1 do 4.

ustawienia 
wstępne 

Jak wybrać ustawienia wstępne
1. Wybierz pasmo poprzez wciśnięcie 

przycisku BAND.
2. Wciskaj przycisk PRESET, dopóki nie 

znajdziesz odpowiedniego ustawienia 
wstępnego.

RDS (Radio Data System - 
system danych radiowych)

RDS jest usługą radiową umożliwiającą stacjom 
nadawanie dodatkowych informacji równocześnie 
ze zwykłym sygnałem radiowym.

RDS działa wyłącznie w paśmie fal FM w Europie.

1. Nastaw stację FM z RDS.
2. Wciśnij przycisk RDS.
 Po każdym wciśnięciu przycisku RDS tryb 

przełączy się w następujący sposób:

RT (Radio Text)

Informacje

Częstotliwość

RT (Radio Text - Wiadomości radiowe)
Po wybraniu RT zostaną pokazane wiadomości 
danej stacji składające się z maks. 64 symboli. 
Jeśli dana stacja nie nadaje informacji RT, 
pokaże się komunikat „RT“.



PL - 114

RDS (Radio Data System - 
system danych radiowych)

PS (Program service - Usługa 
programowa)
Po wybraniu PS pokaże się nazwa usługi 
programowej lub nazwa stacji.

Częstotliwość
Po wybraniu Frequency pokaże się kanał i 
częstotliwość aktualnie wybranej stacji.

Automatyczne ustawianie czasu
Zegar nastawi się automatycznie według 
danych CT (Clock Time - Czas i data). Aby 
włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację 
zegara, przytrzymaj wciśnięty przycisk RDS 
tak długo, dopóki nie pojawi się komunikat 
„RDS CLOCK SYNC“ (RDS synchromizacja 
zagara). Następnie za pomocą przycisku SKIP 
( lub ) należy wybrać ON (włączone) 
lub OFF (wyłączone) i ponownie wcisnąć 
przycisk RDS.

RDS (Wyszukiwanie PTY 1)
Możesz wyszukiwać stacje według typu ich 
programu. Ta funkcja jest dostępna tylko w 
ramach usługi RDS pasma fal FM w Europie.

1. Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku 
SOURCE wybierz „ “.

2. Wciśnij przycisk PTY.
 Na wyświetlaczu zacznie pulsować „PTY 

SEL“:

3. Wybierz odpowiedni typ programu za 
pomocą przycisku SKIP ( lub ).

 Możesz dokonać wyboru spośród 31 
rodzajów programów PTY.

• Typ programu możesz również wybrać za 
pomocą przycisku SKIP ( lub ).

4. Wciśnij ponownie przycisk PTY.
 Odtwarzacz rozpocznie wyszukiwanie.
• Jeśli chcesz zatrzymać wyszukiwanie, wciśnij 

przycisk SKIP ( lub ).
• Jeśli chcesz anulować menu PTY, wciśnij 

przycisk RDS.
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RDS (Wyszukiwanie PTY 2)
PTY (Programme Type - Typ programu)
NEWS: krótkie informacje, wydarzenia, opinia publiczna, wiadomości, aktualna sytuacja.
AFFAIRS: rodzaj tematyki łącznie z praktycznymi informacjami innymi niż wiadomości, 

dokumenty, dyskusje, analizy itp.
INFO: codzienne informacje lub referencje, takie jak prognoza pogody, wskazówki dla 

konsumentów, pomoc lekarska itp.
SPORT: programy ukierunkowane na sport.
EDUCATE: informacje edukacyjne i kulturalne.
DRAMA: wszelkiego rodzaju koncerty radiowe, słowo mówione.
CULTURE: wszelkie aspekty kultury narodowej lub lokalnej, w tym wydarzenia religijne, ze sfery 

fi lozofi i, nauk społecznych, językoznawstwa, teatru itp.
SCIENCE: programy dotyczące nauk przyrodniczych i technologii.
VARIED: programy popularne, takie jak quizy, rozrywka, wywiady, komedia, satyra itp.
POP M: program komercyjny, muzyka popularna, płyty na sprzedaż itp.
ROCK M: muzyka nowoczesna, zazwyczaj komponowana i grana przez młodych muzyków.
EASY M: muzyka popularna trwająca zazwyczaj max. 5 minut.
LIGHT M: muzyka klasyczna, instrumentalna, kameralna i muzyka poważna lubiana przez 

laików.
CLASSICS: muzyka orkiestralna, w tym wielkie opery, symfonie, muzyka kameralna itp.
OTHER M: pozostałe style muzyczne (Rhythm & Blues, Reggae itp.)
WEATHER: wiadomości o pogodzie, prognozy.
FINANCE: wiadomości fi nansowe i handlowe.
CHILDREN: programy dla dzieci.
SOCIAL A: tematyka społeczna.
RELIGION: programy religijne.
PHONE IN: program, w którym słuchacze mogą przedstawić swoje poglądy w rozmowie 

telefonicznej.
TRAVEL: programy podróżnicze.
LEISURE: programy ukierunkowane na rekreację.
JAZZ: muzyka jazzowa.
COUNTRY: muzyka country.
NATIONAL: muzyka narodowa.
OLDIES: muzyka z tzw. złotych czasów muzyki popularnej.
FOLK M: muzyka folkowa.
DOCUMENT: programy dokumentalne.
TEST ALARM: program ostrzegający przed nadzwyczajnymi wydarzeniami lub klęskami 

żywiołowymi.
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Ustawienia czasu
W przypadku odłączenia od źródła energii, 
ustawienia zapisane w pamięci zostaną 
usunięte (czas, ustawienia wstępne, 
ustawienia minutnika).
1. Jeśli odtwarzacz jest włączony, przełącz 

go za pomocą przycisku STANDBY na 
tryb czuwania.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM 
na odtwarzaczu lub przycisk PROG/CLK 
na pilocie zdalnego sterowania.

 Zacznie pulsować „12Hour“ (12 godzin) albo 
„24Hour“ (24 godziny). Jeśli chcesz zmienić 
tryb pokazywania czasu, wciśnij przycisk 
 lub .

• Jeśli w ciągu 10 sekund nie wciśniesz 
żadnego przycisku, tryb ustawień czasu 
zostanie anulowany.

3. Wciśnij ponownie przycisk PROGRAM na 
odtwarzaczu lub przycisk PROG/CLK na 
pilocie zdalnego sterowania.

 Zacznie pulsować wartość „godzin“.

4. Wciskając przycisk SKIP (/) ustaw 
odpowiednią godzinę.

5. Wciśnij przycisk PROGRAM na 
odtwarzaczu lub przycisk PROG/CLK na 
pilocie zdalnego sterowania.

 Zacznie pulsować wartość „minut“.

6. Wciskając przycisk SKIP (/) ustaw 
odpowiednie minuty.

7. Wciśnij przycisk PROGRAM na 
odtwarzaczu lub przycisk PROG/CLK na 
pilocie zdalnego sterowania.

 Zostanie pokazany ustawiony czas.
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Ustawienia minutnika 1
• Odtwarzacz można zaprogramować tak, aby w 

określonym czasie włączył się lub się wyłączył.
• Przed nastawieniem minutnika ustaw 

dokładny czas.
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER, 

dopóki na wyświetlaczu nie pokaże 
się wskaźnik TIMER (Minutnik) i „ON“ 
(włączone).

 Zacznie pulsować wartość „godzin“.

• Jeśli w ciągu 10 sekund nie wciśniesz 
żadnego przycisku, tryb ustawień minutnika 
zostanie anulowany.

2. Wciskając przycisk SKIP (/) ustaw 
czas rozpoczęcia (godzinę), a następnie 
wciśnij przycisk TIMER.

 Zacznie pulsować wartość „minut“. 

3. Wciskając przycisk SKIP (/) ustaw 
czas rozpoczęcia (minuty), a następnie 
wciśnij przycisk TIMER.

4. Wciskając przycisk SKIP (/) 
wybierz źródło (TUNER, CD, USB, iPod 
lub BUZZER), a następnie wciśnij przycisk 
TIMER.

5. Wciskając przycisk SKIP (/) ustaw 
głośność, a następnie wciśnij przycisk 
TIMER.

 Ustawienia minutnika są teraz kompletne i 
minutnik zostanie włączony.

 Zostaną kolejno pokazane ustawienia 
minutnika, a na wyświetlaczu zacznie świecić 
wskaźnik TIMER.

6. Przygotuj źródło.
 Jeśli w punkcie 4 wybrałeś „TUNER“, nastaw 

stację.
 Jeśli w punkcie 4 wybrałeś „CD“, włóż dysk.
 Jeśli w punkcie 4 wybrałeś „USB“, podłącz 

USB.
 Jeśli w punkcie 4 wybrałeś „iPod“, podłącz 

iPod/iPhone.
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Ustawienia minutnika 2
7. Poprzez wciśnięcie przycisku STANDBY 

wyłącz urządzenie (tryb czuwania).

 Zostanie pokazany zegar i wskaźnik TIMER.
 Odtwarzacz będzie się codziennie włączać o 

określonej godzinie.

 Nie zapomnij o wyłączeniu odtwarzacza 
(tryb czuwania), w przeciwnym razie 
minutnik nie będzie działać.

 W przypadku odłączenia od źródła energii, 
ustawienia zapisane w pamięci zostaną 
usunięte (czas, ustawienia wstępne, 
ustawienia minutnika).

• Po włączeniu urządzenia za pomocą 
minutnika głośność odtwarzania będzie 
się powoli zwiększać aż do ustawionego 
poziomu.

• Jeśli ustawiłeś jako źródło “iPod, ale nie 
podłączyłeś żadnego iPoda, urządzenie 
włączy się w trybie TUNER.

• Jeśli ustawiłeś jako źródło “USB, ale nie 
podłączyłeś żadnej pamięci USB, urządzenie 
włączy się w trybie TUNER.

• Jeśli ustawiłeś jako źródło “CD, ale nie 
włożyłeś żadnego dysku, urządzenie włączy 
się w trybie TUNER.

• Jeśli ustawiłeś jako źródło „TUNER“, 
urządzenie się włączy i dostroi się na stację, 
którą wybrałeś ostatnio.

Włączanie lub wyłączanie minutnika
Jeśli nie używasz minutnika, wyłącz go poprzez 
wciśnięcie przycisku TIMER. (Na wyświetlaczu 
zgaśnie wskaźnik TIMER.)
 Możesz go ponownie włączyć poprzez 

wciśnięcie przycisku TIMER.

• Po włączeniu minutnika zaczną się 
pokazywać jedno po drugim ustawienia 
minutnika i na wyświetlaczu zacznie świecić 
wskaźnik TIMER.

Funkcja Snooze (ponowne budzenie)
 Po uruchomieniu budzika (BUZZER) możesz 

wyłączyć urządzenie na 6 minut poprzez 
wciśnięcie przycisku SNOOZE.

 Po 6 minutach budzik odezwie się ponownie.
 Z tej funkcji możesz skorzystać wielokrotnie 

w przeciągu 1 godziny.

• Jeśli czas budzika minie w okresie, kiedy 
jest uruchomiona funkcja snooze, dojdzie 
do automatycznego anulowania tej funkcji i 
odtwarzacz pozostanie w trybie czuwania.
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Rozwiązywanie problemów
Jeżeli w urządzeniu powstanie jakiś problem, to przed zwróceniem się o pomoc do specjalisty można 
spróbować następujących sposobów.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Radio
Przy odbiorze w paśmie AM 
albo FM słychać szum albo 
dźwięk ma zakłócenia.

Stacja AM albo FM jest źle 
dostrojona.

Ponownie dostrój stację 
nadającą w paśmie AM albo 
FM.

FM: Kabel anteny nie jest 
rozwinięty.

Rozciągnij kabel anteny dla 
pasma FM.

AM: Nieprawidłowa pozycja anteny 
ramowej.

Przesuń antenę ramową tak, 
aby odbiór był jak najlepszy.

Nie świeci wskaźnik FM 
STEREO.

Przycisk ST/MONO jest 
przełączony na opcję MONO.

Przełącz ST/MONO na FM 
STEREO.

Brak dźwięku przy odbiorze w 
paśmie AM albo FM.

Nie wybrałeś jako źródła opcji 
TUNER.

Wciśnij przycisk SOURCE i 
wybierz jako źródło TUNER.

Siła głosu jest na minimum. Ustaw wyższą głośność.
Odtwarzacz dysków kompaktowych
Odtwarzacz CD nie 
odtwarza.

Nie jest wybrane jako źródło CD. Wybierz jako źródło dźwięku 
CD.

Dysk CD nie jest włożony albo jest 
włożony nieprawidłowo.

Włóż dysk CD zadrukowaną 
stroną na zewnątrz.

Podczas odtwarzania CD 
dźwięk przeskakuje.

Dysk jest zabrudzony albo 
podrapany.

Wytrzyj dysk ściereczką albo 
użyj innego dysku.

Dysk jest włożony, ale 
odtwarzacz CD przeskakuje i 
nie odtwarza

Dysk włożono spodem do góry. Włóż dysk poprawnie.
Dysk jest brudny. Oczyść dysk.
Dysk ma niestandardowy kształt. Użyj odpowiedniego dysku.

Odtwarzacz USB
Odtwarzacz USB nie 
odtwarza.

Nie został wybrany tryb USB. Wybrać tryb USB.
Pamięć USB nie została 
podłączona lub nie zapisano w niej 
żadnych utworów.

Podłącz pamięć USB lub zapisz 
na niej utwory.

Odtwarzacz iPod/iPhone
Nie można włożyć iPoda/
iPhona.

Złącze dokujące iPoda jest 
niewłaściwe.

Sprawdź złącze dokujące.

Stacja dokująca jest zakurzona 
lub znajdują się w niej przedmioty 
obce.

Odkurz złącze lub usuń z niego 
przedmioty obce i podłącz 
ponownie iPod/iPhone.

Jeśli nie można odnowić normalnej czynności, odłącz kabel zasilający od źródła energii i 
podłącz go ponownie.
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Dane techniczne

1. Ogólne
Wymogi dotyczące zasilania Wyjście adaptera sieciowego: AC (zmienny) 100-240 V~, 50/60 Hz

WYJŚCIE: DC (stały) 12 V, 3 A
Pobór mocy 50 W (praca)

1 W (tryb czuwania)
Wymiary jednostki głównej 390(SZ) × 140(G) × 188(W) mm
Ciężar jednostki głównej 2,3 kg

2. Wzmacniacz
Moc wyjściowa 2 × 10 W na kanał, 10% zniekształceń THD

3. Tuner
Zakres dostrajania w paśmie FM 87,5 MHz do 108 MHz (interwał 50 kHz)
Zakres dostrajania w paśmie FM 522 kHz do 1620 kHz (interwał 9 kHz)
Ustawienia wstępne pamięci 
stacji

FM 20 / MW 10

4. Odtwarzacz CD
System odtwarzania Compact Disc Digital Audio
DAC 8-krotny oversampling, 1 bitowy przetwornik D/A
Zakres częstotliwości 100 -20 000 Hz

5. USB
Obsługa USB Urządzenie pamięci fl ash o pojemności do 2 GB

6. Audio
Moc wyjściowa 10 W × 2 (RMS)
Impedancja głośników 6 omów
Impedancja słuchawek 32 omów

7. Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania 1 szt
Instrukcja obsługi 1 komplet
Antena dla zakresu FM 1 szt
Antena dla zakresu AM 1 szt
Zasilacz 1 szt

(Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia).
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elek-
trycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu za-
pewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych 
składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można 
zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego 
produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i 
pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może 
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miej-
skie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą 
zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzy-
skanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub 
od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

  2011,   03/2011
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