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WAŻNE: Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość.

WPROWADZENIE
● Dziękujemy za zakup tego produktu.
● Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie tego 

urządzenia. Po przeczytaniu przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do użytku 
w przyszłości.

OSTRZEŻENIE
Użycie elementów sterowania, regulacja urządzenia lub obsługa niezgodna z podanymi tu instrukcjami 
może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznym promieniowaniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT LASEROWY

KLASY 1

Ten odtwarzacz płyt kompaktowych jest klasyfi kowany jako 
URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. Oznaczenie CLASS 
1 LASER PRODUCT (Produkt laserowy klasy 1) znajduje się 
z tyłu urządzenia.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne 
spowodowane nieautoryzowanymi przeróbkami.

● Unikaj umieszczania urządzenia w następujących miejscach:
1. Miejsca narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub znajdujące się 

w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak np. grzejniki elektryczne lub inne urządzenia 
emitujące zbyt dużo ciepła.

2. Miejsca narażone na ciągłe wibracje.
3. Miejsca nie wentylowane lub zakurzone.
4. Miejsca wilgotne lub mokre.

● Przyciski i przełączniki należy obsługiwać w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
● Przed pierwszym włączeniem zasilania upewnij się, że kabel zasilający jest poprawnie zainstalo-

wany a przełącznik zasilania ustawiony prawidłowo.
● Płyty CD i inne urządzenia należy przechowywać w chłodnym miejscu, aby nie doszło do ich 

uszkodzenia pod wpływem ciepła.

OSTRZEŻENIE: 
W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE USUWAJ POKRY-
WY ANI TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. NIE OTWIERAJ URZĄDZENIA WSZELKIE PRACE SERWI-
SOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANYM SERWISANTOM.

OSTRZEŻENIE: 
– Jeśli baterie są rozładowane lub jeśli nie będziesz ich przez dłuższy czas używać, wyjmij je z urzą-

dzenia.
– Niewłaściwe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu lub pęknięcie obudowy 

baterii, przez co może dojść do uszkodzenia komory baterii. Dlatego: 
– Nie łącz różnych typów baterii, np. baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi.
– Jeśli wymieniasz baterie na nowe, wymień wszystkie równocześnie.
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA
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NAZWY ELEMENTÓW STEROWANIA
1. RĘKOJEŚĆ
2. PRZYCISK TIMER
3. PRZYCISK SET/PAIR/ID3 (USTAWIENIA/

PAROWANIE/ID3)
4. PRZYCISK MO/ST./ (MONO/STEREO)
5. PRZYCISK CD PLAY/PAUSE  (CD – 

ODTWARZANIE/PAUZA)
6. PRZYCISK CD SKIP UP / TUNING+ 

(CD – PRZESKOCZ DO PRZODU/
STROJENIE +)

7. PRZYCISK CD SKIP BACK / 
TUNING- (CD – PRZESKOCZ DO TYŁU/
STROJENIE -)

8. PRZYCISK OPEN/CLOSE (OTWIERANIE/
ZAMYKANIE)

9. PRZYCISK SLEEP (AUTOMATYCZNE 
WYŁĄCZANIE)

10. PRZYCISK MEMORY (PAMIĘĆ)
11. PRZYCISK EQ (KOREKTOR)
12. PRZYCISK FUNCTION (FUNKCJE)

13. PRZYCISK FOLD./10/M- (FOLDER/10/PAMIĘĆ -)
14. PRZYCISK FOLD./10/M+ (FOLDER/10/PAMIĘĆ 

+)
15. PRZYCISK STANDBY (TRYB CZUWANIA)
16. PRZYCISK VOLUME (GŁOŚNOŚĆ)
17. PRZYCISK PROG./P-MODE (TRYB PROGRAM/P 

-)
18. ZŁĄCZE PHONE (Słuchawki)
19. GNIAZDO USB
20. WYŚWIETLACZ LCD
21. GNIAZDO AUX IN (WEJŚCIE URZĄDZEŃ 

ZEWNĘTRZNYCH)
22. GŁOŚNIKI
23. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
24. DRZWICZKI NAPĘDU CD Z WKŁADANIEM OD 

PRZODU
25. ANTENA TELESKOPOWA FM
26. GNIAZDO AC (ZASILANIE SIECIOWE)
27. ZASOBNIK NA BATERIE
28. WSKAŹNIK PAIR (PAROWANIE)

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
FUNKCJE PRZYCISKÓW:
1. PRZYCISK FUNCTION (FUNKCJE)
2. PRZYCISK TIMER
3. PRZYCISK MO/ST./ (MONO/STEREO)
4. PRZYCISK CD SKIP BACK / TUNING- (CD – PRZESKOCZ DO TYŁU/STROJENIE -)
5. PRZYCISK MEM/FOLD/10 DOWN (PAMIĘĆ/FOLDER/10 DO TYŁU)
6. PRZYCISK MEM/PROG./P-MODE (TRYB PAMIĘĆ/PROGRAM/P -)
7. PRZYCISK MUTE (WYCIASZANIE DŹWIĘKU)
8. PRZYCISK VOLUME DOWN (ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI)
9. PRZYCISK VOLUME UP (ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI)
10. PRZYCISK EQ (KOREKTOR)
11. PRZYCISK ID3/PAIR (ID3/PAROWANIE)
12. PRZYCISK MEM/FOLD/10 UP (PAMIĘĆ/FOLDER/10 DO PRZODU)
13. PRZYCISK CD SKIP UP / TUNING+ (CD – PRZESKOCZ DO PRZODU/STROJENIE +)
14. PRZYCISK CD PLAY/PAUSE / SET (CD – ODTWARZANIE/PAUZA/USTAWIENIA)
15. PRZYCISK SLEEP (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE)
16. PRZYCISK STANDBY (TRYB CZUWANIA)
17. ZASOBNIK NA BATERIE
18. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA

Uwaga: Przed użyciem wyciągnij zabezpieczenie baterii.

UŻYWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota zdalnego sterowania, skieruj pilot 
w stronę czujnika zdalnego sterowania na przednim panelu i naciśnij odpowiedni 
przycisk na pilocie.
Zdalne sterowanie działa najlepiej w odległości 6 ~ 7 metrów od przedniego panelu 
i pod kątem 30 stopni. Jasne światło słoneczne lub światło w pomieszczeniu mogą 
przeszkadzać w prawidłowym działaniu pilota. Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub 
przestanie całkowicie działać, spróbuj najpierw wymienić baterie w pilocie, a następ-
nie ograniczyć ilość światła w pomieszczeniu. 
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ŹRÓDŁO ZASILANIA
To urządzenie umożliwia zasilanie prądem stałym i zmiennym.

ZASILANIE Z SIECI
Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do gniazda AC w urządzeniu, a drugi koniec do gniazdka 
sieciowego w ścianie. Baterie zostaną automatycznie odłączone. W przypadku wersji z podwójnym na-
pięciem upewnij się, że PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA SIECIOWEGO jest przełączony na lokalne napięcie 
zasilające.

ZASILANIE Z BATERII
Otwórz DRZWICZKI ZASOBNIKA NA BATERIE. Włóż do zasobnika 8 baterii UM-1/D (nie wchodzą 
w skład zestawu). Przestrzegaj wyznaczonej biegunowości.

OSTRZEŻENIE:
Jeśli baterie są rozładowane lub jeśli nie będziesz ich przez dłuższy czas używać, wyjmij je z urządzenia.
Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego podczas ich likwidacji należy postępować zgodnie 
z przepisami.

PODSTAWOWE FUNKCJE
Włączanie urządzenia 
Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się napis AM 0:00 (Przed południem 0:00). Jeżeli 

urządzenie pozostanie w tym trybie, wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Naciśnij przycisk 
STANDBY, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij go ponownie, aby rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA:
W wyniku wyładowań elektrostatycznych może dojść do zresetowania układu sterowania urządzenia - 
w takim przypadku należy odłączyć urządzenie od sieci, ponownie go podłączyć i włączyć.

Ustawienia czasu
Uwaga: Zadbaj o to, aby były przygotowane wszystkie połączenia.
1. W trybie czuwania na wyświetlaczu LCD będzie migać 0:00. Naciśnij przycisk SET/PAIR/ID3 – 

wyświetlaczu pojawi się RTC 12 godzin lub RTC 24 godziny. Naciskając przycisku SKIP UP /
DOWN  na urządzeniu lub na pilocie wybierz 12 lub 24-godzinny format wyświetlania czasu. 
Aby potwierdzić, naciśnij przycisk SET/PAIR/ID3.

2. Po potwierdzeniu formatu wyświetlania czasu zaczną migać cyfry godziny – naciskając przycisk 
 lub  na urządzeniu lub na pilocie ustaw aktualną godzinę i potwierdź przyciskiem SET/
PAIR/ID3. Następnie zaczną migać cyfry minut – naciskając przycisk  lub  na urządzeniu 

lub na pilocie ustaw właściwą wartość minut i potwierdź przyciskiem SET/PAIR/ID3.

Budzenie za pomocą muzyki (RADIO/CD/USB)
Timer można ustawić tak, aby budził Cię poprzez przełączenie urządzenia na tryb Radio, CD/MP3 lub 
USB.
1. Po ustawieniu czasu w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER na urządzeniu lub 

naciśnij przycisk TIMER na pilocie, aby ustawić czas budzenia.
2. Za pomocą przycisku  lub  wprowadź żądaną godzinę i potwierdź przyciskiem TIMER na 

urządzeniu lub na pilocie. Za pomocą przycisku  lub  wprowadź żądaną wartość minut 
i potwierdź przyciskiem TIMER na urządzeniu lub na pilocie. Następnie naciśnij przycisk  lub 
, aby wybrać tryb budzenia (RADIO/CD/USB) i potwierdź przyciskiem TIMER na urządzeniu 
lub na pilocie.

3. Budzenie w wybranym trybie uruchomi się automatycznie o ustawionej godzinie.
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Funkcja zasypiania przy muzyce
Funkcja SLEEP umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia w trybie odtwarzania po upływie usta-
wionego czasu (10, 20, 30… do 90 minut).
1) W trybie odtwarzania naciskaj przycisk SLEEP na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać czas wyłą-

czenia w zakresie od 90 do 10 minut. Po ustawieniu czasu wyłączenia przestań naciskać przycisk 
– po ok. 5 sekundach czas wyłączenia zostanie automatycznie ustawiony, a na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „SLEEP“.

2) Odtwarzanie w trybie RADIO, CD/MP3, USB lub AUX będzie kontynuowane, a urządzenie wyłą-
czy się automatycznie w chwili, gdy timer trybu automatycznego wyłączenia osiągnie wartość „00“.

 Uwaga: Jeśli zasypiasz przy ustawionym trybie CD/USB/AUX, odtwarzanie muzyki zakończy się 
wraz z zakończeniem odtwarzania płyty, nawet jeśli ustawiono dłuższy czas wyłączenia.

Włączanie urządzenia 
Naciśnij przycisk STANDBY na urządzeniu lub na pilocie, a następnie naciśnij przycisk FUNCTION na 
urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać tryb FM, CD, USB, AUX lub BLUETOOTH.

USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI
Poprzez ustawienie pokrętła VOLUME na urządzeniu lub na pilocie zmniejsz lub zwiększ głośność.
Aby wyłączyć dźwięk, wciśnij przycisk MUTE na pilocie zdalnego sterowania. Aby włączyć dźwięk, 
wciśnij ponownie ten sam przycisk.

FUNKCJA KOREKTORA
W urządzeniu znajduje się wbudowany korektor. Poprzez wciśnięcie przycisku EQ na urządzeniu lub na 
pilocie podczas odtwarzania możesz wybrać styl muzyczny (ton dźwięku): FLA (Płaski), JAZZ (Jazz), 
ROC (Rock), CLASS (Muzyka klasyczna) i POP (Pop).

System ID3
Podczas odtwarzania pliku MP3 naciśnij przycisk SET/PAIR/ID3 na urządzeniu lub przycisk ID3/PAIR 
na pilocie – pojawi się komunikat „ID3 ON“ (ID3 włączone), a jeżeli plik MP3 jest w formacie „ID3“, infor-
macje „TITLE NAME“ (Nazwa utworu), „ARTIST NAME“ (Nazwa wykonawcy) i „ALBUM NAME“ (Nazwa 
albumu) zostaną odczytane i przedstawione na wyświetlaczu. Naciśnij ponownie przycisk SET/PAIR/
ID3 na urządzeniu lub przycisk ID3/PAIR na pilocie, aby powrócić do normalnego widoku.

ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE
Jeśli chcesz słuchać muzyki sam, podłącz słuchawki wyposażone we wtyczkę 3,5mm (nie wchodzą 
w skład zestawu) do gniazda HEADPHONE. Głośniki zostanie automatycznie wyłączone.
OSTRZEŻENIE: DŁUGIE GŁOŚNE SŁUCHANIE MA NEGATYWNY WPŁYW NA SŁUCH.

OBSŁUGA RADIA
STROJENIE STACJI RADIOWYCH
1. Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie wybierz odpowiednie pa-

smo fal: FM.
2. Znajdź żądaną stację naciskając przycisk TUN+/ lub TUN-/ – na wyświetlaczu pojawi się 

częstotliwość. Przykład: FM 97,10 MHz
3. Jeżeli słuchasz audycji w paśmie FM, rozwiń całkowicie ANTENĘ TELESKOPOWĄ FM. Ostroż-

nie pochyl urządzenie do tyłu i do przodu, aby uzyskać najlepszy odbiór podczas słuchania stacji 
w paśmie FM lub postaw urządzenie na otwartej przestrzeni.

 Uwaga: Funkcja radia jest w ustawieniu wyjściowym przełączona na tryb STEREO. Jeżeli pod-
czas słuchania stacji stereo w paśmie FM pojawiają się znaczne szumy, naciśnij przycisk MO./
ST./ na urządzeniu lub naciśnij przycisk MO./ST./ na pilocie, aby przełączyć w tryb MONO FM. 

4. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk FUNCTION i przełącz urządzenie na inną funkcję lub naci-
śnij przycisk STANDBY, aby wyłączyć urządzenie. 
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KORZYSTANIE Z PRESELEKCJI STACJI RADIOWYCH
W pamięci można zapisać do 20 ulubionych stacji radiowych (FM), które można następnie szybko włą-
czyć bez konieczności ponownego wyszukiwania i dostrajania.
1. Wciśnij przycisk FUNCTION, aby przełączyć się na tryb FM.
2. Naciśnij przycisk MEMORY na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie – na 

wyświetlaczu zacznie migać „P01 “. Następnie naciśnij przycisk „TUN+/“ lub „TUN-/“ aby 
wybrać pierwszą stację.

3. Naciskając przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na urządzeniu lub przycisk – MEM/FOLD./10 + 
na pilocie wybierz odpowiednią sekwencję, którą chcesz zapisać, a następnie ponownie naciśnij 
przycisk MEMORY na urządzeniu lub przycisk -MEM/PROG./P-MODE+ na pilocie, aby zapisać 
ustawienia.

4. Wyszukaj kolejną stację i powtarzaj kroki (2) i (3), dopóki nie zapiszesz wszystkich stacji. Można 
zaprogramować do 20 stacji.

5. Wciśnij przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na urządzeniu lub przycisk MEM/FOLD./10 UP/
DOWN na pilocie, aby słuchać bezpośrednio zapisanych stacji.

OBSŁUGA CD/MP3
Odtwarzane płyty  
Ten system umożliwia odtwarzanie wszystkich cyfrowych płyt dźwiękowych CD/MP3, zamkniętych cy-
frowych płyt dźwiękowych CD-R (płyty CD umożliwiające zapis), zamkniętych cyfrowych płyt dźwięko-
wych CD-RW (płyty CD umożliwiające skasowanie zawartości i ponowny zapis) oraz cyfrowych płyt 
dźwiękowych CD/CD-R/CD-RW w formacie CD-DA.

WKŁADANIE PŁYTY
1. Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie wybierz tryb „CD“.
2. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyć drzwiczki napędu CD – na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat „OPEN“ (Otwarte).
3. Włóż płytę dźwiękową CD/MP3 do napędu tak, aby przednia strona była zwrócona do góry.
4. Zamknij drzwiczki napędu CD. 
 Na wyświetlaczu pojawi się migający napis „ -- READING -- “ (Odczyt), następnie wyświetli się 

liczba utworów i rozpocznie się odtwarzanie od pierwszego utworu.
5. Aby wyjąć płytę CD, naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, po otwarciu drzwiczek napędu CD na wy-

świetlaczu pojawi się komunikat „OPEN “ (Otwarte). Przytrzymując płytę CD za krawędzie ostroż-
nie wyjmij ją z odtwarzacza.

Uwaga:
● Przed otwarciem drzwiczek napędu CD upewnij się, że odtwarzanie płyty zostało zatrzymane.
● W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przed kolejną czynnością poczekaj, aż urzą-

dzenie wczyta całą płytę.
● Jeżeli w napędzie nie ma płyty lub płyta jest nieczytelna, na wyświetlaczu pojawi się „NO dISC“ 

(Brak płyty).

ODTWARZANIE PŁYT
1. Po wczytaniu płyty odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od utworu 1.
 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  na urządzeniu lub na pilocie. Na wyświetlaczu 

będzie migać aktualny czas odtwarzania. 
 Aby powrócić do odtwarzania, naciśnij ponownie przycisk  na urządzeniu lub na pilocie.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk MO/ST./ na urządzeniu lub na pilocie – zostanie 

wyświetlona liczba utworów.

WYBÓR UTWORU/FRAGMENTU
Wybór utworu 
W trybie zatrzymanego odtwarzania lub w trybie odtwarzania naciskaj przycisk TUN+/ lub TUN-
-/ na urządzeniu lub na pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany utwór. Aby uruchomić 
odtwarzanie, naciśnij przycisk  na urządzeniu lub na pilocie.
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Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania (szybkie przeszukiwanie utworów)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUN+/ lub TUN-/ na urządzeniu lub na pilocie aby uruchomić 
przeszukiwanie aktualnie odtwarzanych utworów z dużą prędkością aż do znalezienia żądanego miej-
sca (fragmentu); zwolnij przycisk, aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania. Odtwarzanie zosta-
nie uruchomione ponownie od tego miejsca.

Wybór utworu o numerze wyższym od 10 (tylko dla płyt MP3)
Aby wybrać utwór/ścieżkę o numerze wyższym niż 10, naciśnij przycisk FOLD./10/M- lub FOLD./10/
M+ na urządzeniu lub przycisk -MEM/FOLD./10+ na pilocie, przy czym każde naciśnięcie przycisku 
powoduje przeskoczenie o 10 ścieżek do przodu lub do tyłu, a następnie naciśnij przycisk TUN+/ 
lub TUN-/ na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać żądaną ścieżkę. Na przykład, aby wybrać utwór 
nr 17 podczas odtwarzania utworu nr 1, naciśnij przycisk FOLD./10/M+ na urządzeniu lub przycisk MEM/
FOLD./10 UP (12) na pilocie, a następnie naciśnij sześć razy przycisk SKIP UP na urządzeniu lub na 
pilocie.

Wybór żądanego folderu (w przypadku płyt MP3 zawierających więcej niż jeden folder) 
Aby wybrać żądany folder naciśnij i przytrzymaj podczas odtwarzania przycisk FOLD./10/M+ lub 
FOLD./10/M- na urządzeniu lub przycisk -MEM/FOLD./10+ na pilocie w celu przejścia do kolejnego/
poprzedniego folderu.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW 
Programowanie utworów na płycie można wykonać po zatrzymaniu odtwarzania. W pamięci można 
w dowolnej kolejności zapisać do 20 utworów z płyty CD lub 99 utworów MP3.
1. W trybie zatrzymanego odtwarzania naciśnij przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk 

MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby otworzyć ustawienia programu – na wyświetlaczu zacznie 
migać PROG i P01 001.

2. Naciśnij przycisk TUN+/ na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać pierwszy utwór, który 
chcesz zaprogramować. (na przykład: utwór 2)

3. Naciśnij przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, 
aby potwierdzić. Na wyświetlaczu zacznie migać PROG i P02 002.

4. Powtarzając kroki 2 i 3 zapisuj kolejne utwory, aż do zakończenia programowania.
5. Aby uruchomić odtwarzanie od pierwszego zaprogramowanego utworu, naciśnij przycisk  na 

urządzeniu lub na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się 001 i zaświeci się wskaźnik „ PROG “ na 
wyświetlaczu LCD.

6. Aby zatrzymać odtwarzanie programu, naciśnij przycisk MO/ST./ na urządzeniu lub na pilocie.

Usuwanie programu
1. Naciśnij przycisk MO/ST./ na urządzeniu lub na pilocie przy zatrzymanym odtwarzaniu płyty

2. Otwórz pokrywę napędu CD, aby usunąć program.

ODTWARZANIE W PĘTLI
Urządzenie umożliwia ponowne odtwarzanie jednego utworu lub wszystkich utworów na płycie.

Ponowne odtwarzanie jednego utworu
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/

PROG./P-MODE na pilocie – na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat „ “ a aktualny 
utwór będzie odtwarzany w pętli do momentu naciśnięcia przycisku MO/ST./ na urządzeniu lub 
na pilocie.

2. Aby anulować odtwarzanie naciśnij ponownie przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przy-
cisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby z wyświetlacza zniknął komunikat „ “.

Ponowne odtwarzanie wszystkich utworów
1. Naciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, 

aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat „  ALL“ (Wszystkie) – wszystkie utwory na płycie 
będą odtwarzane w pętli do momentu naciśnięcia przycisku MO/ST./ na urządzeniu lub na pilo-
cie. 
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2. Aby anulować odtwarzanie w pętli, naciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządze-
niu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby z wyświetlacza zniknął komunikat
„  ALL“ (Wszystkie). 

Ponowne odtwarzanie folderu (tylko dla płyt MP3 zawierających więcej niż jeden folder)
1. Naciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, 

aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat „  DIR“ (Folder) – aktualny folder będzie odtwarzany 
w pętli do momentu naciśnięcia przycisku MO/ST./ na urządzeniu lub na pilocie. 

2. Aby anulować odtwarzanie w pętli, naciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządze-
niu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby z wyświetlacza zniknął komunikat
„  DIR“ (Folder) i symbol folderu lokalnego.

ODTWARZANIE LOSOWE
W trybie odtwarzania naciskaj przycisk PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-
-MODE na pilocie tak, aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat „RAN“ (Losowe) – odtwarzanie loso-
we zostanie uruchomione automatycznie od kolejnego utworu i będzie kontynuowane do zakończenia 
odtwarzania wszystkich utworów, a następnie się zatrzyma. Aby anulować tę funkcję, naciskaj przycisk 
PROG./P-MODE na urządzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby z wyświetlacza znik-
nął komunikat „RAN“ (Losowe).

ODTWARZANIE Z USB
1. Poprzez wciśnięcie przycisku FUNCTION na urządzeniu lub na pilocie wybierz tryb „USB“.
2. Podłącz urządzenie USB do wejścia USB. Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów 

zapisanych w urządzeniu USB. Po wczytaniu urządzenia USB odtwarzanie rozpocznie się auto-
matycznie od utworu 1.

3. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk MO/ST./ na urządzeniu lub na pilocie. Na wyświe-
tlaczu pojawi się całkowita liczba utworów w urządzeniu USB i komunikat STOP (Zatrzymano).

4. Funkcja odtwarzania w pętli (powtarzanie jednego utworu - powtarzanie folderu - powtarzanie 
wszystkich utworów), programowania odtwarzania, przeskakiwania do przodu i do tyłu działa iden-
tycznie, jak opisano powyżej w rozdziale „OBSŁUGA CD/MP3“.

OSTRZEŻENIE: 
● Do podłączenia urządzenia USB nie używaj przedłużacza USB, ponieważ mógłby on powodować 

zakłócenia

OBSŁUGA BLUETOOTH
1. Naciśnij przycisk FUNCTION na urządzeniu lub przycisk FUNCTION na pilocie, aby włączyć funk-

cję BLUETOOTH – na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „PAIRING“ (Parowanie), wskaźnik 
będzie szybko migać.

2. Uruchom funkcję Bluetooth w urządzeniu, znajdź i połącz z urządzeniem „SPT 5280“, następnie 
wprowadź hasło 0000 (jeżeli jest wymagane) – zaświeci się wskaźnik nawiązanego połączenia, 
a na wyświetlaczu pojawi się napis „BLUETOOTH“. Naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwa-
rzanie. Jeżeli urządzenie nie zostanie połączone do innego urządzenia Bluetooth w ciągu 2 minut, 
wskaźnik będzie migał w odstępach 2 sekund. Następnie naciśnij przycisk SET/PAIR/ID3 na urzą-
dzeniu lub na pilocie, aby ponowić próbę połączenia.

3. Przy użyciu pokrętła VOLUME na urządzeniu lub przycisku VOLUME UP/DOWN na pilocie lub na 
urządzeniu ustaw żądany poziom głośności.

4. Naciśnij przycisk SET/PAIR/ID3 na urządzeniu lub przycisk ID3/PAIR na pilocie, aby odłączyć 
urządzenie Bluetooth.

Uwaga: Funkcja Bluetooth działa najlepiej w zasięgu 10 metrów.
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ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO
1. Wciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb „AUX“.
2. Podłącz do gniazda AUX IN (Φ3,5 mm) w odtwarzaczu wtyczkę urządzenia zewnętrznego – mu-

zyka z urządzenia zewnętrznego zostanie wzmocniona i będzie odtwarzana w głośnikach.
3. Ustaw głośność na urządzeniu na odpowiedni poziom.
4. Aby uruchomić odtwarzanie, wciśnij przycisk PLAY na zewnętrznym źródle dźwięku (np. na odtwa-

rzaczu MP3).

CZYSZCZENIE PŁYT CD
1. Używaj wyłącznie markowych płyt kompaktowych.
2. Wskazówki dotyczące obsługi płyt

● Wyjmowanie płyty z opakowania i wkładanie do urządzenia.
● Nie dotykaj odblaskowej powierzchni z nagraniem.
● Nie naklejaj niczego ani nie pisz na powierzchni płyty.
● Nie zginaj płyty.

3. Przechowywanie
● Przechowuj płytę w opakowaniu.
● Nie wystawiaj płyty na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub wysokich temperatur, 

dużej wilgotności lub zapylenia.
4. Czyszczenie płyty

● W razie zabrudzenia płyty usuń kurz, zanieczyszczenia i odciski palców za pomocą delikatnej 
ściereczki.

● Płytę należy czyścić wykonując ruchy od środka do krawędzi.

 PRAWIDŁOWO NIEPRAWIDŁOWO

● Nigdy nie używaj do czyszczenia benzenu, rozpuszczalników, płynów czyszczących ani spre-
jów antystatycznych.

● Upewnij się, że napęd CD jest zamknięty, aby nie doszło do zabrudzenia soczewki kurzem.
● Nie dotykaj soczewki.
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DANE TECHNICZNE 

OGÓLNE
Wymogi dotyczące zasilania AC (prąd zmienny) 230 V/50 Hz

DC (prąd stały) 12 V, UM-1/D × 8

Zużycie energii 40 W

Masa 3,6 kg

Wymiary 513 (D) x 287 (SZ) x 162 (W) mm

Temperatura pracy +5–35 °C

ODBIORNIK
Pasma odbioru FM/FM ST. 

Zakres częstotliwości FM 87,5-108 MHz

ODTWARZACZ CD
Czujnik optyczny Laser z 3 promieniami

Pasmo przenoszenia 100 Hz–16 kHz 

DŹWIĘK
Moc wyjściowa 8 W × 2 (RMS)

AKCESORIA
Instrukcja obsługi 1  

Pilot zdalnego sterowania 1

Kabel sieciowy 1

Uwaga: Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcze-
śniejszego 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 wy-
robów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem ko-
munalnym. W celu zapewnienia 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 lokal-
nemu 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 miejskie 
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, pro-
simy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lo-
kalnych urzędów lub od sprzedawcy.

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

Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SPT 5280 jest zgodny z dyrektywą 
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem interneto-
wym: www.sencor.eu

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

 2017   03/2015
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 

tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna 

tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w  warunkach 

gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego 

można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest 

zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu 

gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne 

i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane 

przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres 

gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny 

od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być 

przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), 

podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;

 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

 produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;

 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;

 produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);

 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;

 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);

 produkt został uszkodzony z  powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, 

akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, 

wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

 użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;

 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od 

daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na 

stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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