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WA NE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZE STWA

OSTRZE ENIE

NIE NARA AJ URZ DZENIA 
NA DZIA ANIE DESZCZU ANIE 
ZWI KSZONEJ WILGOTNO CI, 
ZAPOBIEGASZ W TEN SPOSÓB 

PODWY SZONEMU RYZYKU 
WYBUCHU PO ARU I PORA ENIA 

PR DEM ELEKTRYCZNYM.

UWAGA: PRZY ZDEJMOWANIU OBUDOWY URZ DZENIA 
(LUB JEGO TYLNEJ CZ CI) GROZI NIEBEZPIECZE STWO 
PO ARU LUB PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM. 
WEWN TRZ URZ DZENIA NIE MA ADNYCH CZ CI 
NADAJ CYCH SI  DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY. WSZELKIE 
NAPRAWY NALE Y POWIERZY  WYKWALIFIKOWANYM 
TECHNIKOM.

Symbol b yskawicy wewn trz trójk ta równobocznego ostrzega u ytkownika przed obecno ci  wewn trz urz dzenia nie 
izolowanych przewodów pod „niebezpiecznym napi ciem“, które mog  spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym.

Symbol wykrzyknika wewn trz trójk ta równobocznego zwraca uwag  u ytkownika na wa ne instrukcje zamieszczone w do czonej 
dokumentacji, dotycz ce u ytkowania i konserwacji urz dzenia.

UWAGA: Aby zapewni  prawid owe u ycie produktu, przeczytaj dok adnie instrukcje obs ugi i zachowaj j  do u ytku w przysz o ci. Je li urz dzenie b dzie 
wymaga  naprawy lub konserwacji, zwró  si  o pomoc do autoryzowanego serwisu. 

UWAGA: W razie konieczno ci zdj cia obudowy, wyci gnij najpierw wtyczk  kabla zasilaj cego z gniazdka.

1. Zapoznaj si  z instrukcj  obs ugi.
Po rozpakowaniu wyrobu przeczytaj uwa nie instrukcj  i przestrzegaj podanych w niej zalece  dotycz cych obs ugi i innych czynno ci.

2. Zasilanie
To urz dzenie mo na pod czy  wy cznie do ród a zasilania odpowiadaj cego informacjom podanym na tabliczce znamionowej. Je li nie jeste  pewien, 
jakie parametry maj  Twoje przewody elektryczne, skontaktuj si  ze swoim sprzedawc  lub zak adem energetycznym. W przypadku produktów zasilanych 
za pomoc  baterii lub innych róde  zasilania potrzebne informacje znajduj  si  w instrukcji obs ugi.

3. Wentylacja
Otwory i wyci cia w obudowie urz dzenia s u  do wentylacji. Chroni  urz dzenie przed przegrzaniem i zapewniaj  jego nale yte dzia anie. Nie blokuj 
ani nie zakrywaj tych otworów. Nie blokuj otworów wentylacyjnych poprzez stawianie urz dzenia na ó ku, kanapie, dywanie lub podobnej powierzchni. 
Urz dzenie mo na umie ci  w biblioteczce lub innym pomieszczeniu zamkni tym wy cznie w przypadku zapewnienia jego w a ciwej wentylacji 
i spe nienia warunków okre lonych przez producenta.

4. Wysokie temperatury
Nie umieszczaj urz dzenia w pobli u grzejników, pieców, kominków lub innych róde  ciep a (w tym wzmacniaczy). Na urz dzeniu nie mo na stawia  
otwartego ognia (np. pal cej si  wieczki).

5. Woda i wilgo
Nie u ywaj tego urz dzenia w pobli u wody – np. wanny, zlewozmywaka, w wilgotnej piwnicy, w pobli u basenu itp. Nie ustawiaj na urz dzeniu naczy  
(np. wazonów) nape nionych wod .

6. Czyszczenie
Przed rozpocz ciem czyszczenia wyjmij wtyczk  z gniazdka. Nie u ywaj rodków czyszcz cych w p ynie lub aerozolu. Czy  urz dzenie wilgotn  
ciereczk .

7. Ochrona kabli zasilaj cych
Umie  kable tak, aby nie mo na by o po nich chodzi  oraz by nie zosta y zniszczone przez przedmioty stoj ce nad nimi lub obok nich. Zwró  szczególn  
uwag  na miejsca, gdzie kabel wydostaje si  z gniazdka i z urz dzenia oraz w przypadku przed u aczy.

8. Przeci anie
Nie obci aj nadmiernie gniazdka przed u aczami lub panelami z gniazdkami, aby nie zwi ksza  ryzyka wybuchu po aru czy pora enia pr dem 
elektrycznym.
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9. Burza
Przed burz  lub je li urz dzenie nie b dzie przez d u szy czas u ywane wyci gnij wtyczk  z gniazdka. Zapobiegniesz w ten sposób uszkodzeniu 
urz dzenia na skutek uderzenia pioruna w przewód elektryczny lub przepi cia.

10. Przedostanie si  przedmiotów i cieczy
Nie próbuj wk ada  do urz dzenia jakichkolwiek przedmiotów przez otwory wentylacyjne. Gdyby dosz o do kontaktu z jak kolwiek cz ci  pod czon  do 
pr du lub do zwarcia, grozi oby to wybuchem po aru i pora eniem pr dem elektrycznym. Chro  urz dzenie przed przedostaniem si  do niego cieczy.

11. Pod czanie
Nie korzystaj z takich sposób pod czania, które nie s  zalecane przez producenta, mog oby doj  do zagro enia zdrowia i maj tku. Gniazdko, do którego 
zamierzasz wsun  kabel zasilaj cy pr du zmiennego lub zasilacz, musi by  atwo dost pny.

12. Akcesoria
Nie umieszczaj urz dzenia na niestabilnych wózkach, stojakach, pó kach czy stolikach. W razie jego upadku mo e doj  do obra e  dzieci lub 
osób doros ych oraz uszkodzenia urz dzenia. U ywaj wy cznie wózków, stojaków i stolików zalecanych przez producenta lub dostarczanych jako 
wyposa enie produktu. Podczas przymocowywania urz dzenia korzystaj wy cznie z oryginalnego wyposa enia i przestrzegaj zalece  producenta. 
Przesuwaj ostro nie urz dzenie umieszczone na wózku. W razie gwa townego zatrzymania wózka, u ycia nadmiernej si y lub poruszania si  po 
nierównej powierzchni mo e doj  do przewrócenia wózka wraz z urz dzeniem.

13. Obci anie
Nie depcz po urz dzeniu ani nie stawiaj na nim ci kich przedmiotów. gdyby taki przedmiot spad , móg by spowodowa  obra enia osób i uszkodzenie 
urz dzenia.

14. Pod czanie
Przed pod czeniem gramofonu do innego urz dzenia wy cz wszystkie pod czane urz dzenia i od cz je od sieci. Przed pod czeniem zapoznaj si  
dok adnie z instrukcj  pod czanego urz dzenia i post puj zgodnie z podanymi w niej wskazówkami.

15. G o no
Przed w czeniem urz dzenia nastaw g o no  na minimum. W przypadku odtwarzania zbyt g o nego d wi ku mog oby doj  do uszkodzenia s uchu lub 
g o ników.

16. Zniekszta cenia d wi ku
Nie pozwól by urz dzenie zbyt d ugo odtwarza o zniekszta cony d wi k. Mog oby doj  do przegrzania g o ników, a nast pnie do po aru.

17. S uchawki
Przy u yciu s uchawek korzystaj z rozs dnej si y g osu. D ugie odtwarzanie przy nadmiernej sile g osu grozi uszkodzeniem s uchu.

18. P yty
Nie u ywaj p kni tych, zdeformowanych lub naprawianych p yt. Mog  si  rozpa  na kawa ki i spowodowa  powa ne obra enia lub uszkodzenie 
urz dzenia.

19. Uszkodzenia wymagaj ce naprawy
W przypadku wyst pienia jednej z poni szych sytuacji od cz urz dzenie od sieci i oddaj je do naprawy wykwaliÞ kowanym technikom serwisowym:
a) dosz o do uszkodzenia kabla lub wtyczki,
b) na urz dzenie spad  jaki  przedmiot lub zosta a wylana ciecz,
c) urz dzenie by o wystawione na dzia anie deszczu lub wody,
d) przy obs udze zgodnej z instrukcj  urz dzenie nie dzia a normalnie. Reguluj wy cznie te ustawienia, które zosta y opisane w instrukcji obs ugi. 

Jakiekolwiek inne ustawienia mog  spowodowa  powa ne uszkodzenie urz dzenia. Uruchomienie urz dzenia mo e w takim wypadku wymaga  
powa nej naprawy serwisowej.

e) urz dzenie spad o lub zosta o w jakikolwiek sposób uszkodzone,
f) dochodzi do wyra nych zmian w dzia aniu urz dzenia – w takim wypadku nale y zwróci  si  o pomoc do wykwaliÞ kowanego serwisu.

20. Naprawy
Nie próbuj sam naprawia  urz dzenia. Przy otwarciu obudowy zagra a pora enie pr dem elektrycznym i szereg innych niebezpiecze stw. Wszelkie 
naprawy serwisowe nale y powierzy  wykwaliÞ kowanym technikom.

21. Cz ci zamienne
Je li trzeba b dzie wymieni  jakiekolwiek cz ci, zadbaj o to, aby technik serwisowy u y  oryginalnych cz ci zamiennych lub takich, których parametry 
s  ca kowicie zgodne z oryginalnymi cz ciami. U ycie nieodpowiednich cz ci grozi ryzykiem po aru i pora enia pr dem elektrycznym.

22. Kontrola bezpiecze stwa
Po zako czeniu jakiejkolwiek czynno ci serwisowej popro  technika o wykonanie kontroli sprawdzaj cej nale yte dzia anie urz dzenia.
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1. OPIS URZ DZENIA
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1. Podstawa tuby gramofonu
2. Blokada tuby gramofonu
3. Gniazdo do pod czenia zasilacza sieciowego
4. Gniazdo do pod czenia anteny zewn trznej FM
5. Zasilacz sieciowy
6. Tuba gramofonu
7. Uchwyt tuby gramofonu
8. Nak adka do odtwarzania p yt gramofonowych z pr dko ci  obrotow  45 obrotów / minut
9. Haczyk do zabezpieczenia ramienia
10. Bolec gramofonu
11. Talerz gramofonu
12. Pokr t o VOLUME – do w czenia / wy czenia urz dzenia oraz regulacji g o no ci
13. G o nik
14. Skala cz stotliwo ci
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15. Pokr t o cz stotliwo ci
16. Prze cznik FUNCTION – do wyboru ród a sygna u
17. Prze cznik BAND – wybór pasma cz stotliwo ci (FM lub AM)
18. LED PROGRAM – wska nik programowania / odtwarzania utworów z CD w zaprogramowanej kolejno ci 
19. Przycisk PROGRAM – programowanie odtwarzania utworów na CD w kolejno ci, okre lonej przez u ytkownika
20. Przycisk REPEAT – wybór trybu powtarzania odtwarzania
21. LED REPEAT – wskazuje wybrany tryb powtarzania odtwarzania
22. Przycisk B.SKIP – przej cie na pocz tek aktualnie odtwarzanego utworu, ew. poprzednich utworów na CD
23. Ekran LED – informuje u ytkownika o aktualnych funkcjach / ustawieniach urz dzenia
24. Kiesze  na p yt  CD
25. Przycisk F.SKIP – przej cie na pocz tki kolejnych utworów na CD
26. Rami
27. D wignia podniesienia ramienia
28. Prze cznik wyboru obrotów p yty gramofonowej
29. Uchwyt ramienia
30. Przycisk PLAY/PAUSE (USB/SD) – rozpocz cie / wstrzymanie odtwarzania zawarto ci no nika USB, pod czonego do gniazda USB lub karty SD, 

w o onej do slotu
31. Przycisk SKIP + – przej cie na pocz tki kolejnych utworów na USB/SD
32. Przycisk SKIP – – przej cie na pocz tek aktualnie odtwarzanego / poprzednich utworów na USB/SD
33. Przycisk USB/SD – wybór no nika do odtwarzania
34. Slot karty pami ci SD
35. Gniazdo USB – pod czenie no nika USB do urz dzenia
36. Zielona dioda LED ACC – miga w trakcie odtwarzania zawarto ci zewn trznego no nika USB lub karty pami ci SD
37. LED ERR – wieci przy próbie rozpocz cia odtwarzania zawarto ci USB lub karty SD, je eli no niki nie zosta y w o one lub pod czone do urz dzenia
38. Przycisk OPEN/CLOSE – otwarcie / zamkni cie kieszeni CD
39. Przycisk PLAY/PAUSE – rozpocz cie / wstrzymanie odtwarzania CD
40. LED PLAY – wska nik odtwarzania CD
41. Przycisk STOP – wstrzymanie odtwarzania CD

Monta  gramofonu

• Wyj  urz dzenie z kartonu.
• Zdj  materia  opakowaniowy i umie ci  go w miejscu niedost pnym dla dzieci.
• Przenie  urz dzenie w miejsce instalacji.
• Podnie  talerz gramofonu i usun  wszystkie plastikowe elementy, zabezpieczaj ce cz ci gramofonu przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
• Zdj  z ramienia gramofonu os on  wspornika wk adki g owicy.
• Rozwin  drucian  anten  FM. Po uruchomieniu urz dzenia wyszuka  miejsce zawieszenia anteny, zapewniaj ce optymalny odbiór sygna u radiowego 

FM.
• Zgodnie z rys. 1 przeci gn  kabel g o ników przez uchwyt tuby.
• Obróci  tub  wraz z uchwytem zgodnie z rys. 2.
• Pod czy  kabel g o nika – patrz rysunek 3.
• Przymocowa  tub  do urz dzenia (rys. 4) i zabezpieczy  j  blokad  (rys. 5).

Zasilanie urz dzenia

Urz dzenie jest zasilane zasilaczem sieciowym, dostarczanym wraz z urz dzeniem.
• Rozwin  kabel zasilacza sieciowego.
• W o y  zasilacz do gniazda sieciowego.
• Pod czy  wtyczk  zasilacza do gniazda zasilacza z ty u urz dzenia.
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2. KORZYSTANIE Z GRAMOFONU
• W czy  urz dzenie – obracaj c pokr t o g o no ci VOLUME w kierunku ruchu wskazówek zegara – urz dzenie zostanie w czone po s yszalnym 

pstrykni ciu, a dalsze obracanie pokr t a b dzie zwi ksza o g o no .
• Prze cznikiem FUNCTION wybra  tryb PHONO.
• Ustawi  prze cznik SPEED CONTROL w pozycji zgodnej z liczb  obrotów / minut , podan  na p ycie gramofonowej, która ma by  odtwarzana (33 1/3 / 

45 lub 78 obrotów / minut ).
• Po o y  p yt  gramofonow  na talerzu. Chc c odtworzy  p yt  gramofonow  z du ym otworem rodkowym (zwykle tzw. „single” z pr dko ci  obrotow  

45 obr./min.) nasadzi  nak adk  na bolec talerza.
• Unie  rami  d wigni  CUE LEVER. Po ruchu ramienia w prawo i pstrykni ciu zostan  w czone obroty talerza.
• Przenie  rami  nad przerw  w zapisie przed wybranym utworem i ostro nie opu ci  rami  na p yt  – odtwarzanie zostanie rozpocz te.
• Po odtworzeniu wszystkich utworów obroty p yty zostan  zatrzymane i rami  podniesie si  nad p yt .
• D wigni  CUE LEVER przenie  rami  do pozycji wyj ciowej.
• Aby wy czy  urz dzenie obróci  pokr t o VOLUME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – stopniowo zmniejszy si  g o no . Po 

pstrykni ciu blokady urz dzenie zostanie wy czone.

3. ODBIÓR RADIA
• W czy  urz dzenie – obracaj c pokr t o g o no ci VOLUME w kierunku ruchu wskazówek zegara – urz dzenie zostanie w czone po s yszalnym 

pstrykni ciu, a dalsze obracanie pokr t a b dzie zwi ksza o g o no .
• Prze cznikiem FUNCTION wybra  tryb RADIO.
• Pokr t em cz stotliwo ci TUNING ustawi  wybran  stacj .
• Pokr t em regulacji g o no ci VOLUME ustawi  odpowiedni  g o no .
• Aby wy czy  urz dzenie obróci  pokr t o VOLUME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – stopniowo zmniejszy si  g o no . Po 

pstrykni ciu blokady urz dzenie zostanie wy czone.

Wysoka jako  odbioru sygna u radiowego

• W pa mie cz stotliwo ci FM urz dzenie korzysta z wbudowanej anteny FM, pod czonej na sta e do urz dzenia. Rozwin  anten  i wyszuka  optymaln  
pozycj  do odbioru wybranych stacji radiowych. Aby osi gn  dobr  jako  odbioru radia FM nale y skorzysta  z zewn trznej anteny – pod czy  
ko cówk  anteny do gniazda antenowego z ty u urz dzenia.

• W pa mie cz stotliwo ci AM urz dzenia korzysta z wbudowanej ferrytowej anteny. Do osi gni cia optymalnego odbioru radia konieczne jest obrócenie 
w odpowiednim kierunku ca ego urz dzenia.

4. ODTWARZANIE Z USB / KARTY SD
Odtwarzaj c pliki zapisane na karcie pami ci SD w o onej do urz dzenia lub pod czonym no niku USB mo na korzysta  z tych samych funkcji, co przy 
odtwarzaniu CD. 

Odtworzenie plików zapisanych na karcie pami ci SD

• Wy czy  urz dzenie.
• W o y  kart  pami ci SD z plikami MP3 do slotu karty pami ci. 
• W czy  urz dzenie.
• Pokr t em regulacji g o no ci VOLUME ustawi  odpowiedni  g o no .
• Prze cznikiem FUNCTION wybra  tryb USB/SD.
• Aby rozpocz  odtwarzanie nacisn  przycisk PLAY/PAUSE (USB/SD), w trakcie odtwarzania b dzie miga  zielona dioda LED ACC. Po kolejnym 

naci ni ciu przycisku odtwarzanie zostanie wstrzymane.
• Do przej cia na pocz tki kolejnych plików s u y przycisk SKIP + (USB/SD), do przej cia na pocz tki poprzednich plików przycisk SKIP – (USB/SD).

Odtworzenie plików z no nika USB

• Wy czy  urz dzenie i pod czy  do gniazda USB (bez kabla) sprz t USB (dysk USB, odtwarzacz MP3 itp.) z plikami MP3 o pojemno ci w zakresie od 
512 MB do 4 GB. Urz dzenie nie pozwala na odtwarzanie plików WMA.

• W czy  urz dzenie.
• Pokr t em regulacji g o no ci VOLUME ustawi  odpowiedni  g o no .
• Ustawi  prze cznik FUNCTION w pozycji USB/SD.
• Przyciskiem USB/SD prze czy  na odtwarzanie plików MP3 z pod czonego sprz tu USB.
• Aby rozpocz  odtwarzanie nacisn  przycisk PLAY/PAUSE (USB/SD), w trakcie odtwarzania miga zielona dioda LED ACC. Po kolejnym naci ni ciu 

przycisku odtwarzanie zostanie wstrzymane.
• Do przej cia na pocz tki kolejnych plików s u y przycisk SKIP + (USB/SD), do przej cia na pocz tki poprzednich plików przycisk SKIP – (USB/SD).
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Uwaga:
• Nie mo na odtwarza  zawarto ci no ników USB pod czonych kablem USB. Urz dzenie nie umo liwia równie  stosowania hubów USB. 
• Mo na odtwarza  pliki MP3 spe niaj ce poni sze kryteria:

 – kompatybilne z formatem MPEG 1, 2 i 2.5;
 – nagrane przy pr dko ci strumienia danych od 8 do 320 kb/sek;
 – korzystaj ce z systemu plików FAT16 lub FAT32
 – cz stotliwo  próbkowania 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 lub 48 kHz.

• Przed pod czeniem / od czeniem USB od urz dzenia nale y je wy czy  lub zmieni  ród o sygna u.
• Wy czenie urz dzenia lub PC w trakcie odtwarzania zawarto ci no nika USB lub w trakcie komunikacji pomi dzy PC i USB mo e spowodowa  

uszkodzenie danych. 
• Gniazdo USB urz dzenia nie umo liwia pod czenia PC.
• Przy próbie odtworzenia bez pod czonego sprz tu USB lub bez w o onej karty pami ci SD na urz dzeniu b dzie miga  czerwona dioda LED ERR.
• Z uwagi na fakt, e USB / karty pami ci SD s  produkowane z wykorzystaniem ró nych technologii, z ró nych materia ów i przez wielu producentów, nie 

mo na zagwarantowa  kompatybilno ci urz dzenia ze wszystkimi no nikami USB / kartami SD. W przypadku problemów nale y spróbowa  odtworzy  
zawarto  innego no nika USB / karty SD.

5. ODTWARZANIE CD
• Ustawi  prze cznik FUNCTION w pozycji CD.
• Nacisn  przycisk OPEN/CLOSE – wysunie si  kiesze  na p yt .
• W o y  p yt  CD i zamkn  kiesze  naciskaj c ponownie przycisk OPEN/CLOSE.
• Po dokonaniu oceny zawarto ci p yty na ekranie pojawi si  informacja o ilo ci utworów na w o onej p ycie. Liczba 00 oznacza, e do odtwarzacza nie 

w o ono p yty.
• Aby rozpocz  odtwarzanie p yty nacisn  przycisk PLAY/PAUSE – odtwarzanie rozpocznie si  od utworu nr 1. Zostan  odtworzone kolejno wszystkie 

utwory na p ycie, a po odtworzeniu ostatniego utworu odtwarzanie zostanie uko czone i na ekranie ponownie pojawi si  ca kowita liczba utworów na 
p ycie.
W trakcie odtwarzania na ekranie wieci symbol B.

• Odtwarzanie mo na wstrzyma  naciskaj c przycisk PLAY/PAUSE, na ekranie zacznie miga  symbol B. Po ponownym naci ni ciu przycisku odtwarzanie 
b dzie kontynuowane.

• Aby zako czy  odtwarzanie p yty przed ko cem ostatniego utworu nacisn  przycisk STOP – na ekranie pojawi si  ca kowita liczba utworów na p ycie 
i zga nie symbol B.

Przej cie na pocz tki utworów / wyszukanie wybranego miejsca zapisu

• Naci ni cie przycisku F.SKIP w trakcie odtwarzania lub pauzy spowoduje przej cie na pocz tek nast pnego utworu, a na ekranie pojawi si  jego numer. 
Je eli p yta jest odtwarzana, rozpocznie si  odtwarzanie utworu. Naciskaj c ponownie przycisk mo na przej  na pocz tek nast pnego utworu.

• Naci ni cie przycisku B.SKIP w trakcie odtwarzania lub pauzy spowoduje przej cie na pocz tek odtwarzanego utworu. Kolejne naci ni cie przycisku 
spowoduje przej cie na pocz tek poprzedniego utworu, a na ekranie pojawi si  jego numer. Je eli p yta jest odtwarzana, rozpocznie si  odtwarzanie 
utworu. Naciskaj c ponownie przycisk mo na przej  kolejno na pocz tki poprzednich utworów.

• Przytrzymanie przycisku F.SKIP lub B.SKIP w trakcie odtwarzania umo liwia wyszukanie wybranego miejsca zapisu do przodu lub do ty u. W trakcie 
wyszukiwania utwór odtwarzany jest z wy sz  pr dko ci  i ni szym poziomem g o no ci. 
Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie b dzie kontynuowane od wybranego miejsca.

Powtarzanie odtwarzania

• Chc c powtarza  odtwarzanie utworu nale y wybra  utwór i nacisn  przycisk PLAY. Po rozpocz ciu odtwarzania nacisn  przycisk REPEAT – na 
ekranie zacznie miga  wska nik powtarzania odtwarzania i utwór zostanie odtworzony wielokrotnie.

• Aby powtarza  odtwarzanie ca ej p yty nacisn  przycisk PLAY, a po rozpocz ciu odtwarzania dwukrotnie przycisk REPEAT – na ekranie pojawi si  
wska nik powtarzania odtwarzania i p yta b dzie odtwarzana wielokrotnie.

• Aby anulowa  powtarzanie odtwarzania naciska  przycisk REPEAT, dopóki nie zga nie wska nik REPEAT.

Zaprogramowane odtwarzanie

Odtwarzacz umo liwia zaprogramowanie odtwarzania maks. 20 utworów z p yty CD w wybranej kolejno ci. Aby wprowadzi  program nale y wykona  
nast puj ce czynno ci: 
1. Ustawi  prze cznik FUNCTION w pozycji CD i w o y  p yt  do odtwarzacza. Je eli p yta jest odtwarzana, zako czy  odtwarzanie przyciskiem STOP.
2. Nacisn  przycisk PROGRAM – na ekranie pojawi si  liczba 01 i zacznie miga  wska nik PROGRAM.
3. Przyciskami F.SKIP lub B.SKIP wybra  utwór, który ma zosta  dodany do programu i potwierdzi  przyciskiem PROGRAM. Wybrany utwór zostanie 

dodany do programu, a liczba 01 zmieni si  na 02.
4. Powtarzaj c kroki nr 2 i 3 doda  kolejne utwory do programu (maks. 20).
5. Aby odtworzy  program nacisn  przycisk PLAY/PAUSE – na ekranie za wieci PROG i zostanie rozpocz te odtwarzanie pierwszego utworu, dodanego 

do programu. Po odtworzeniu ostatniego utworu programu odtwarzanie zostanie zatrzymane.
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Usuni cie programu
 – w trakcie odtwarzania nacisn  2 razy przycisk STOP; albo
 – po zako czeniu odtwarzania programu nacisn  przycisk STOP; albo
 – nacisn  przycisk OPEN/CLOSE i otworzy  kiesze  na p yt .

DANE TECHNICZNE

Odbierane 
cz stotliwo ci

AM: 530–1 600 kHz
FM: 87,5–108 MHz

Z cze USB szybkie z cze USB 2.0 do pod czenia zewn trznego no nika pami ci USB o pojemno ci 512 MB do 4 GB, sformatowanego 
w systemie plików FAT16 lub FAT32

Moc 18 W

Zasilanie Zasilacz sieciowy 100–240 V~, 50/60 Hz,
wyj cie 12 V= / 1,2 A

Anteny  – Druciana antena FM, mo liwo  pod czenia zewn trznej anteny FM;
 – Do odbioru radia AM s u y wbudowana antena ferrytowa

G o niki 2 g o niki rednicy 4” (ok. 10 cm)
2 g o niki sopranowe ½”

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany designu i danych technicznych bez uprzedzenia.
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WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI PRODUKTU

Wskazówki i informacje dotycz ce gospodarki zu ytym opakowaniem
Zu yty materia  opakowaniowy nale y dostarczy  do punktu przeznaczonego do sk adowania odpadu, wyznaczonego przez urz dy lokalne.

Utylizacja zu ytych urz dze  elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, e zu ytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno 
likwidowa  wraz ze zwyk ym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nale ytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów nale y 
przekaza  je do wyznaczonych sk adnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych pa stwach europejskich mo na zamiast 
tego zwróci  tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. W a ciwa likwidacja produktów pozwoli 
zachowa  cenne ród a surowców naturalnych i pomo e ograniczy  negatywny wp yw niew a ciwego sk adowania odpadów na rodowisko 
naturalne. Szczegó owych informacji udziel  Pa stwu urz dy miejskie lub najbli sze sk adnice odpadów. W przypadku niew a ciwej utylizacji 
tego rodzaju odpadu mog  zosta  na o one kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsi biorców z krajów Unii Europejskiej
Je li chc  Pa stwo likwidowa  urz dzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy 
wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowi zuje w Unii Europejskiej. Je li chc  Pa stwo zlikwidowa  ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotycz cych 
prawid owego sposobu likwidacji od lokalnych urz dów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotycz cym kompatybilno ci elektromagnetycznej i bezpiecze stwa elektrycznego.

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