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V‡STRAHA!

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi
nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto
návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto
pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty.
Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.

NEBEZPEÈÍ!

Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù
hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového
paprsku.

ZÁRUKA

Tento pøístroj byl vyroben s nejvìt∂í peèlivostí
a nejmodernìj∂ími v¥robními metodami. Jsme
pøesvìdèeni, |e vám bude bezchybnì slou|it, pokud
budete dodr|ovat pokyny v návodu. V pøípadì jakékoli
závady se laskavì obra†te na svého obchodníka nebo
pøímo na servisní organizaci firmy Philips. Dbejte té|,
aby vám prodávající øádnì vyplnil záruèní list.

Pokud by v∂ak byly na pøístroji shledány cizí zásahy,
nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu,
záruèní nároky zanikají. Záruèní doba je dvanáct mìsícù
ode dne prodeje.

Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali,
v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

ÈESKA REPUBLIKÁ

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a
2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki
adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát
vállal.
Névleges feszültség............................................... 230 V
Elemes mûködéshez........................................... R 06 x 3 
Névleges frekvencia.............................................. 50 Hz
Teljesítmény

maximális ............................................................ 8 W
névleges .............................................................. 5 W
készenléti állapotban .......................................... 3 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ................................................................... 2,0 kg
Befoglaló méretek

szélesség....................................................... 178 mm
magasság...................................................... 190 mm
mélység......................................................... 190 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH OIRT ....................................................................

CCIR .......................................... 87.5 - 108 MHz
LW .............................................. 522- 1607 KHz ..

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény...............................2x 0,8 W RMS

MAGYARORSZÁG

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!

SLOVAK REPUBLIC
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Polski

1 SLUMBER - ustawienie czasu drzemki
2 DAY/REPEAT ALARM

– wy¬åczenie budzika na 9 minut
– ustawienie drzemki weekendowej

3 24 HR RESET - wy¬åczenie budzika na 24
godziny

4 PUSH•OPEN - otwarcie kieszeni z p¬ytå
kompaktowå

5 TRACK SELECT - wybór /przeglåd utworu-
pobudki w funkcji ALM 1 lub ALM 2.

6 DISPLAY - wyœwietlenie aktualnego czasu/
ustawieñ budzików oraz stanu urzådzenia

7 PLAY 2 - rozpoczêcie odtwarzania p¬yty CD
8 9 OFF

– wy¬åczenie CD /radia /funkcji drzemki
– anulowanie utworu-pobudki
– kasowanie ustawieñ budzików

9 DBB - dynamiczne wzmocnienie tonów
niskich

0 ALM 2 - w¬åczenie/przeglåd/wy¬åczenie
budzika ALM 2

! BRIGHTNESS - zmiana oœwietlenia
wyœwietlacza

@ ALM 1 - w¬åczenie/przeglåd/wy¬åczenie
budzika ALM 1

# ∞ / §
– regulacja zegara/budzika;
– ustawienie dnia tygodnia
– przeskok przez utwory na p¬ycie CD

/szukanie fragmentu utworu
– wybór utworu-pobudki na p¬ycie CD dla

budzików ALM 1 lub ALM 2 (TRACK
SELECT)

– wybór melodii dzwonka dla budzika 
ALM 1 lub ALM 2

$ WEEKEND SLEEPER - wy¬åczenie ALM1
lub ALM2 podczas weekendu

% TIME - ustawienie zegara
^ DZWONEK - w¬åczenie budzenia dzwonkiem

dla ALM 1 lub ALM 2/ wybór melodii
dzwonka

& RADIO ON 
– w¬åczenie radia
– w¬åczenie budzenia radiem dla ALM 1 lub

ALM 2
* BAND - wybór pasma radiowego FM-MW
( p - gniazdko 3,5 mm do przy¬åczenia

s¬uchawek/g¬oœników aktywnych
) VOLUME - ustawienie si¬y g¬osu
¡ TUNING - dostrojenie do stacji radiowych
™ Pokrywa kieszeni bateryjnej - baterie

awaryjne
£ Antena - dla poprawy odbioru na falach FM
≤ MAINS – gniazdko przewodu zasilania

STRONA GÓRNA, PRZEDNIA I TYLNA
ZESTAWU
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1. Nale¿y sprawdziæ, czy poziom napiêcia na tabliczce
znamionowej (na spodzie zestawu) jest identyczny z napiêciem
w lokalnej sieci. W odmiennym przypadku nale¿y skontakowaæ
siê ze sprzedawcå lub z punktem serwisowym.
™ Je¿eli zestaw wyposa¿ony jest w prze¬åcznik napiêcia

zasilania, znajdujåcy siê w prawym rogu na spodzie
obudowy, nale¿y ustawiæ go zgodnie z poziomem lokalnego
napiêcia zasilania.

2. Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka w œcianie. 
– Zestaw zosta¬ w¬åczony do sieci, a cyfry na wyœwietlaczu

zaczynajå migaæ. Oznacza to, ¿e nale¿y ustawiæ aktualny czas.
3. W celu ca¬kowitego od¬åczenia zestawu od zasilania

sieciowego nale¿y wyjåæ wtyczkê kabla zasilania z gniazdka 
w œcianie.

Przerwa w zasilaniu
W chwili wyståpienia przerwy w zasilaniu ca¬e urzådzenie wy¬åczy
siê. Najpierw nale¿y wyjåæ kabel zasilania z gniazdka, po
przynajmniej 3 sekundach w¬o¿yæ kabel ponownie. Wiêkszoœæ
ustawieñ pozostanie w pamiêci, jednak nale¿y ponownie ustawiæ
aktualny czas i dzieñ. Aby zachowaæ ustawienia zegara i budzika
na wypadek awarii sieci elektrycznej lub przypadkowego
od¬åczenia zasilania, nale¿y w¬o¿yæ 3 baterie AAA/L6/UM3
(zakupione odrêbnie) do kieszeni bateryjnej: baterie s¬u¿yæ
bêdå jako zasilanie awaryjne. Wy¬åczone zostanie natomiast
podœwietlenie wyœwietlacza. Operowanie budzikami,
odtwarzaczem CD oraz radiem bêdzie niemo¿liwe. Podkreœlamy,
¿e zasilanie bateryjne s¬u¿y jedynie do zachowania
ustawieñ zegara i budzików. Po przywróceniu zasilania
sieciowego, zestaw przejdzie w stan czuwania i wyœwietlacz
bêdzie pokazywa¬ w¬aœciwy czas.
1. Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka wysokiego napiêcia.
2. W¬o¿yæ baterie do kieszeni bateryjnej.
• Przynajmniej raz do roku nale¿y wymieniæ baterie, aby zapobiec

wyciekowi elektrolitu. Je¿eli awarie prådu zdarzajå siê
nagminnie, baterie nale¿y wymieniaæ czêœciej.

Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne,
dlatego nale¿y wyrzucaæ je do odpowiednich kontenerów.
Przy¬åczenie s¬uchawek / g¬oœników
Do gniazdka p mo¿na przy¬åczyæ s¬uchawki / g¬oœniki z wtyczkå 
3,5 mm.
™ G¬oœniki urzådzenia zostanå wyciszone.

Podœwietlenie wyœwietlacza
Naciskaæ przycisk BRIGHTNESS dla zmiany oœwietlenia
wyœwietlacza.
™Podœwietlenie bêdzie zmieniaæ siê stopniowo zgodnie 

z poni¿szym schematem: 
CIEMNE ™ ŒREDNIE ™ JASNE ™ CIEMNE....

Wskazania zegara
Czas wyœwietlany jest w trybie 24-godzinnym.

POD£ÅCZENIE ZASILANIA



USTAWIANIE PARAMETRÓW
Wskazówka
Parametry zegara i aktualnej daty muszå byæ wprowadzone
oddzielnie.

Ustawianie aktualnego czasu
1. Nacisnåæ i przytrzymaæ klawisz TIME.
2. Za pomocå klawiszy ∞ / § ustawiæ aktualnå godzinê i minutê:

– Utrzymujåc wciœniêty klawisz ∞ lub § uzyskujemy szybkie
zmiany godzin i minut.

– Przez krótkie naciskanie klawisza ∞ lub § mo¿na dok¬adnie
ustawiæ aktualny czas, minuta po minucie.

3. Zwolniæ klawisze TIME oraz ∞ lub § po ustawieniu
w¬aœciwego czasu.

Ustawianie dnia tygodnia
Po regulacji zegara nale¿y ustawiæ dzieñ tygodnia. Pozwala to na
korzystanie z budzików oraz funkcji WEEKEND SLEEPER.

1. Nacisnåæ i przytrzymaæ klawisz DAY/REPEAT ALARM.
– Na wyœwietlaczu zacznie migaæ 00, lub cyfra 1-7, pokazujåca 

ostatnio wybrany dzieñ tygodnia:
1 = Poniedzia¬ek
2 = Wtorek
3 = Œroda
4 = Czwartek
5 = Piåtek
6 = Sobota
7 = Niedziela

2. Podczas migotania 00 nale¿y naciskaæ krótko ∞ lub § dla
ustawienia dnia tygodnia.

3. Zwolniæ klawisze DAY/REPEAT ALARM oraz ∞ lub § po
wybraniu w¬aœciwego dnia tygodnia.
– Wyœwietlacz powróci do wskazañ zegara.
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ODTWARZACZ CD

1. Otworzyæ kieszeñ odtwarzacza klawiszem PUSH•OPEN.
2. W¬o¿yæ p¬ytê kompaktowå stronå z nadrukiem ku górze,

nastêpnie zamknåæ kieszeñ.
3. Rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem PLAY 2.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê , ’cd--‘, mignie ’--‘,

nastêpnie pojawi siê ogólna liczba utworów na p¬ycie CD
oraz numer aktualnego utworu.

™ Na wyœwietlaczu pojawi siê door je¿eli nie zamknêliœmy
kieszeni odtwarzacza CD.

™ Je¿eli do kieszeni nie w¬o¿yliœmy ¿adnej p¬yty CD, wskaŸnik
CD zniknie z wyœwietlacza, rozb¬yœnie ‘no Cd’, a nastêpnie
‘Err’, co oznacza b¬åd w obs¬udze odtwarzacza CD.

™ Wyœwietlacz powróci do wskazañ zegara. 
™ Na poczåtku ka¿dego utworu jego numer pojawi siê krótko

na wyœwietlaczu, a symbol odtwarzacza CD: 
pozostanie na wyœwietlaczu przez ca¬y czas
odtwarzania.

4. Regulacja si¬y g¬osu pokrêt¬ami VOLUME i DBB.
5. Wciskajåc przycisk PLAY 2 mo¿na sprawdziæ numer aktualnie

odtwarzanego utworu.
6. Nacisnåæ klawisz 9 OFF w celu zakoñczenia odtwarzania.
™ WskaŸnik CD znika z wyœwietlacza, odtwarzacz jest

wy¬åczony.
™ Odtwarzacz wy¬åczy siê tak¿e po odtworzeniu ostatniego

utworu na p¬ycie CD.

Wybór innego utworu
Aby przeskoczyæ do kolejnego lub poprzedniego utworu podczas
odtwarzania, nale¿y nacisnåæ raz lub kilka razy klawisz 
SEARCH ∞ lub §, a¿ numer szukanego utworu pojawi siê na
wyœwietlaczu.

Szukanie fragmentu utworu
1. Podczas odtwarzania nacisnåæ i przytrzymaæ klawisz 

SEARCH ∞ lub §.
™ P¬yta odtwarzana jest ze zwiêkszonå prêdkoœciå 

z wyciszeniem, wyœwietlacz wska¿e ‘Cd:’ oraz numer
aktualnego utworu.

2. Zwolniæ SEARCH ∞ lub § po rozpoznaniu szukanego
fragmentu. Odtwarzacz powróci do normalnej prêdkoœci, na
wyœwietlaczu pojawiå siê wskazania zegara.

CD

CD

ODTWARZANIE P£YT KOMPAKTOWYCH
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RADIO BUDZIK

1. W¬åczyæ odbiornik naciskajåc RADIO ON.
™ Symbol radia pojawi siê na wyœwietlaczu.

2. Wybraæ pasmo radiowe klawiszem BAND.
3. Wybraæ stacjê radiowå pokrêt¬em TUNING.

Poprawa warunków odbioru
FM: Dla poprawy odbioru fal ultrakrótkich nale¿y ca¬kowicie

wyciågnåæ antenê umieszczonå z ty¬u obudowy.
MW: Do odbioru fal MW odbiornik posiada wbudowanå

antenê wewnêtrznå. W celu poprawy odbioru nale¿y
obracaæ ca¬ym zestawem.

4. Regulacja si¬y g¬osu pokrêt¬ami VOLUME i DBB.
5. Wy¬åczenie radia klawiszem 9 OFF.
™ WskaŸnik RADIO zniknie z wyœwietlacza, odbiornik jest

wy¬åczony.

Informacje ogólne
Istnieje mo¿liwoœæ ustawienia dwóch ró¿nych czasów w¬åczenia
budzika: ALM 1 oraz ALM 2. Z funkcji tej mo¿na korzystaæ na
przyk¬ad ustawiajåc ró¿ne czasy budzenia w dni powszednie 
i w weekend.

Uwaga: Klawisz ALM 1 lub 2 musi pozostaæ wciœniêty przy
krokach 1- 4 wskazanych poni¿ej.

1. Wcisnåæ i przytrzymaæ klawisz ALM 1 lub 2. 
™ je¿eli nie ustawiliœmy wczeœniej dnia tygodnia, na

wyœwietlaczu pojawi siê day (patrz: USTAWIENIE DNIA
TYGODNIA)

2. Ustawiæ godzinê i minutê w¬åczenia budzika za pomocå
klawiszy ∞ lub §: 
– Utrzymujåc wciœniêty klawisz ∞ lub § uzyskujemy szybkie

zmiany godzin i minut.
– Przez krótkie naciskanie klawisza ∞ lub § mo¿na dok¬adnie

ustawiæ czas w¬åczenia budzika.
3. Po wybraniu pory budzenia zwolniæ klawisz ∞ lub §.
4. Wybraæ sposób budzenia naciskajåc klawisz CD 2, BUZZER

(dzwonek), lub RADIO.
5. Zwolniæ klawisz ALM 1 lub ALM 2.
™ Wyœwietlacz wska¿e wybrany sposób budzenia: , lub

pod symbolem s ALM 1 lub t ALM 2.
6. Sprawdzenie ustawieñ budzika klawiszem ALM 1 lub 2.

•

USTAWIENIE BUDZIKA 1 LUB 2

USTAWIENIE BUDZIKA

RADIO

ODBIÓR RADIOWY
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BUDZIK
WA¯NE !
Je¿eli chcemy byæ pewni, ¿e budzik nas obudzi, nale¿y
KONIECZNIE SPRAWDZIÆ, czy:
– poziom si¬y g¬osu ustawiony dla odtwarzacza CD / utworu-

pobudki / radia jest wystarczajåcy dla obudzenia;
– s¬uchawki zosta¬y od¬åczone;
– je¿eli do gniazdka s¬uchawkowego pod¬åczone zosta¬y g¬oœniki

ze wzmacniaczem, nale¿y upewniæ siê, czy så w¬åczone.

Utwór-pobudka (TRACK SELECT) mo¿e byæ dowolnym utworem 
z p¬yty kompaktowej o numerze od 01 do 99; wyboru mo¿na
dokonaæ podczas odtwarzania p¬yty CD, lub w trybie czuwania
standby. 
Je¿eli jednak wybrany numer utworu nie istnieje na p¬ycie
kompaktowej w¬o¿onej do kieszeni odtwarzacza, zamiast niego
podczas pobudki zostanie odtworzony pierwszy utwór na p¬ycie.

1. W¬o¿yæ p¬ytê CD do kieszeni odtwarzacza.
2. Wcisnåæ i przytrzymaæ klawisz ALM 1 lub 2, ustawiæ godzinê 

i minutê w¬åczenia za pomocå klawiszy ∞ i §.
3. Przed zwolnieniem klawisza ALARM nacisnåæ CD 2. 
™ Wyœwietlacz wska¿e symbol CD pod symbolem 
s ALM 1 lub t ALM 2

4. Wcisnåæ i przytrzymaæ TRACK SELECT, za pomocå klawiszy ∞
i § wybraæ numer utworu-pobudki.

5. Zwolniæ klawisze TRACK SELECT oraz SEARCH ∞ lub § po
znalezieniu odpowiedniego utworu.

6. Naciskajåc klawisz TRACK SELECT mo¿na sprawdziæ, który
numer utworu zosta¬ wybrany.
™ Na wyœwietlaczu bêdzie widoczny numer utworu i numer

w¬åczonego budzika.

Uwaga:
– Podczas budzenia zamiast utworu z p¬yty kompaktowej zabrzmi

dzwonek BUZZER, je¿eli:
– p¬yta CD zosta¬a Ÿle w¬o¿ona do kieszeni odtwarzacza,
– p¬yta CD jest uszkodzona,
– nie w¬o¿ono ¿adnej p¬yty do kieszeni odtwarzacza.

•

UTWÓR-POBUDKA
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BUDZIK

Istnieje mo¿liwoœæ ustawienia 4 melodyjek dzwonka dla obu
budzików. Si¬a g¬osu melodii jest sta¬a i nie mo¿na jej regulowaæ.
1. Wcisnåæ i przytrzymaæ klawisz ALM 1 lub 2, ustawiæ godzinê 

i minutê w¬åczenia za pomocå klawiszy ∞ i §.
2. Przed zwolnieniem klawisza ALM 1 lub 2 nacisnåæ BUZZER.
™ Wyœwietlacz wska¿e symbol dzwonka pod symbolem 
s ALM 1 lub t ALM 2.

3. Wcisnåæ i przytrzymaæ BUZZER, za pomocå klawiszy ∞ i §
wybraæ melodiê dzwonka.
– Wyœwietlacz wska¿e numer melodii oraz numer budzika,

melodia bêdzie odtwarzana do chwili zwolnienia klawisza
BUZZER.

4. Naciskajåc BUZZER mo¿na wys¬uchaæ melodii dzwonka 
w g¬oœnikach.

Budzik mo¿na wy¬åczyæ w trojaki sposób. Je¿eli tylko budzik nie
zosta¬ wy¬åczony ca¬kowicie, po 59 minutach od chwili pierwszego
wy¬åczenia budzika zostanie wybrana opcja 24 HR RESET.

Wy¬åczanie budzika na 24 godziny
Je¿eli chcemy ca¬kowicie wy¬åczyæ budzik, lecz zamierzamy
zachowaæ ustawienie na nastêpny dzieñ:
1. Nacisnåæ 24 HR RESET
™ Rozlegnie siê d¬ugi dŸwiêk przypominajåcy, ¿e budzik zosta¬

wy¬åczony do nastêpnego dnia (w¬åczono funkcjê 24 HR
RESET)

Wy¬åczanie budzika na dziewiêæ minut
Budzenie bêdzie powtarzane co 9 minut.
1. Podczas sygna¬u budzika nacisnåæ DAY/REPEAT ALARM.
™ Po dziewiêciu minutach budzik odezwie siê ponownie.

2. Klawisz DAY/REPEAT ALARM mo¿na naciskaæ dowolnå iloœæ
razy.
™ Podczas dzia¬ania opcji DAY/REPEAT ALARM na

wyœwietlaczu bêdzie miga¬ symbol wybranego alarmu: ,
lub oraz ‘ : ’. •

SWITCHING OFF THE ALARM

USTAWIENIE MELODII DZWONKA
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BUDZIK
UWAGI: Tryb DAY/REPEAT ALARM dla utworu-pobudki z p¬yty CD
W stanie czuwania zestawu:
– W wyznaczonej porze normalne wyœwietlenie czasu zostanie

przerwane.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê , ’cd--‘, mignie 

’--‘, nastêpnie pojawi siê ogólna liczba utworów na p¬ycie 
CD oraz numer aktualnego utworu.

– Po naciœniêciu klawisza DAY/REPEAT ALARM zestaw
zapamiêta moment wy¬åczenia p¬yty TRACK SELECT / CD 
i zatrzyma siê. Zestaw przejdzie w stan czuwania.
™ Po dziewiêciu minutach odtwarzanie p¬yty kompaktowej

bêdzie kontynuowane od momentu zapamiêtanego 
w chwili wciœniêcia klawisza DAY/REPEAT ALARM.

– W celu wy¬åczenia trybu DAY/REPEAT ALARM i uruchomienia
normalnego odtwarzania p¬yty CD wystarczy wcisnåæ klawisz
PLAY 2.

Podczas s¬uchania radia / p¬yty CD:
Naståpi to samo co powy¿ej, jedynie po w¬åczeniu funkcji
DAY/REPEAT ALARM utwór-pobudka TRACK SELECT/CD
bêdzie rozpoczyna¬ siê zawsze od poczåtku. Je¿eli w porze
w¬åczenia budzika s¬uchana by¬a p¬yta CD, naståpi zawieszenie
odtwarzania, a aktualna pozycja p¬yty kompaktowej zostanie
zapamiêtana. Po naciœniêciu klawisza DAY/REPEAT ALARM
zestaw powróci do odtwarzania p¬yty CD od uprzednio
zapamiêtanego momentu.

Pe¬ne wy¬åczenie budzika
• Aby wy¬åczyæ budzik przed up¬yniêciem ustawionej pory

pobudki nale¿y nacisnåæ ALM 1 lub 2 oraz 9 OFF
równoczeœnie w celu ca¬kowitego wy¬åczenia budzika.
™ Symbol budzika zniknie z wyœwietlacza.

Funkcja pozwala na wy¬åczenie budzika na sobotê i niedzielê, oraz
na powtórne w¬åczenie od poniedzia¬ku do piåtku. Najpierw
nale¿y ustawiæ dzieñ tygodnia (patrz rozdzia¬: USTAWIANIE DNIA
TYGODNIA).

1. Klawiszem ALM 1 lub 2 wybraæ budzik, który zamierzamy
wy¬åczyæ na weekend. W przeciågu 5 sekund po pojawieniu siê
na wyœwietlaczu ustawionej pory budzenia nale¿y nacisnåæ
jeden raz WEEKEND SLEEPER.
™ Je¿eli funkcja Weekend Sleeper zostanie w¬åczona, na

wyœwietlaczu przy ALARM 1 lub 2 pojawi siê symbol ZZ.
2. W celu wy¬åczenia tej funkcji nale¿y powtórzyæ kroki 1 a¿ napis

ZZ zniknie z wyœwietlacza.

WEEKEND SLEEPER

CD
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DRZEMKA KONSERWACJA
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Wy¬åczenie czasowe - drzemka
Urzådzenie posiada wbudowanå funkcjê zwanå drzemkå, dziêki
której mo¿na ustawiæ wy¬åczenie radia lub odtwarzacza p¬yt
kompaktowych po okreœlonym czasie. Moment wy¬åczenia mo¿e
byæ ustawiony na 60, 30 i 10 minut.

Uruchamianie funkcji drzemki
1. Nacisnåæ PLAY 2 lub RADIO.
™ W trybie CD nale¿y sprawdziæ, czy w kieszeni odtwarzacza

znajduje siê p¬yta kompaktowa.
2. Wybraæ czas wy¬åczenia naciskajåc klawisz SLUMBER raz lub

kilka razy.
™ Podczas dzia¬ania funkcji drzemki na spodzie wyœwietlacza

pojawi siê symbol drzemki .
3. W celu skasowania trybu drzemki wystarczy:

– nacisnåæ klawisz SLUMBER, a¿ symbol drzemki zniknie z
wyœwietlacza;

– nacisnåæ klawisz 9 OFF, RADIO lub PLAY 2 w celu
natychmiastowego wy¬åczenia zestawu.

– Je¿eli urzådzenie nie bêdzie u¿ytkowane przez d¬u¿szy czas,
nale¿y wyjåæ kabel zasilania z gniazdka sieciowego.

– Nie wolno wystawiaæ urzådzenia ani p¬yt kompaktowych na
dzia¬anie deszczu, wilgoci, piasku, ani nara¿aæ na dzia¬anie
silnych Ÿróde¬ ciep¬a, np. kaloryferów, lub bezpoœrednich
promieni s¬onecznych.

– Zabrudzenia i kurz na obudowie urzådzenia powinny byæ usu-
wane miêkkå, lekko zwil¿onå œciereczkå irchowå. Do czyszcze-
nia nie wolno u¿ywaæ œrodków zawierajåcych alkohol, amoniak
lub materia¬y œcierne. Œrodki te mogå uszkodziæ obudowê.

– Nie wolno nigdy dotykaæ soczewek odtwarzacza.
– Po przeniesieniu urzådzenia do ciep¬ego pomieszczenia na

soczewkach mo¿e skropliæ siê wilgoæ. Uniemo¿liwia to
odtwarzanie. Nie nale¿y czyœciæ soczewek, wystarczy
poczekaæ, a¿ wilgoæ wyparuje.

– Aby wyjåæ p¬ytê kompaktowå z pude¬ka, nale¿y chwyciæ jå za
krawêdzie i nacisnåæ na otwór œrodkowy. P¬ytê kompaktowå
nale¿y zawsze chwytaæ za krawêdzie i odk¬adaæ do pude¬ka po
u¿yciu w celu unikniêcia zarysowañ i zabrudzeñ.

– Aby oczyœciæ p¬ytê nale¿y wytrzeæ jå miêkkå, niepylåcå
œciereczkå, ruchem od œrodka do krawêdzi. Wszelkie œrodki
czyszczåce mogå uszkodziæ p¬ytê.

– Nie wolno robiæ notatek, ani przyklejaæ nalepek na p¬ycie CD.

ODTWARZACZ I P£YTY KOMPAKTOWE

INFORMACJE OGÓLNE
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NIESPRAWNOŒÆ
– MO¯LIWA PRZYCZYNA
• ŒRODEK ZARADCZY

OGÓLNE

Brak dŸwiêku
– Nie ustawiona si¬a g¬osu VOLUME.
• Wyregulowaæ VOLUME.

– Pod¬åczone så s¬uchawki.
• Od¬åczyæ s¬uchawki.

Brak reakcji na operowanie klawiszami
– Wy¬adowania elektrostatyczne.
• Wy¬åczyæ odbiornik. Wyjåæ kabel zasilania 

z gniazdka. Po kilku sekundach w¬åczyæ kabel
ponownie.

ODTWARZACZ CD

Odtwarzacz CD nie dzia¬a
– P¬yta kompaktowa jest zarysowana lub

brudna.
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê kompaktowå,

patrz rozdzia¬ Konserwacja.

– Na soczewkach odtwarzacza skropli¬a siê para
wodna.

• Poczekaæ, a¿ soczewki zaaklimatyzujå siê.

RADIO

Trzaski przy odbiorze na falach FM
– S¬aby sygna¬ radiowy.
• Wyciågnåæ antenê teleskopowå do koñca.

Sta¬e szumy i przydŸwiêk przy odbiorze na
falach MW
– Zak¬ócenia od telewizora, komputera,

jarzeniówek, itd.
• Oddaliæ radio od innego sprzêtu elektrycznego.

BUDZIK

Budzik nie dzia¬a
– Czas w¬åczenia budzika nie zosta¬ ustawiony.
• Ustawiæ godzinê w¬åczenia budzika.

– Nie wybrano trybu budzika.
• Patrz rozdzia¬: USTAWIANIE BUDZIKA

– Nie ustawiony/Ÿle ustawiony dzieñ tygodnia.
• Patrz rozdzia¬: USTAWIANIE DNIA TYGODNIA

– Zbyt ma¬a si¬a g¬osu dla RADIO/CD/TRACK
SELECT.

• Ustawiæ si¬ê g¬osu.

Urzådzenie spe¬nia normy Unii Europejskiej dotyczåce poziomu zak¬óceñ radiowych.

Tabliczka znamionowa znajduje siê na spodzie urzådzenia.

Producent zastrega mo¿liwoœæ wprowadzania technicznych.

Informacje ekologiczne
Staraliœmy siê nie u¿ywaæ ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie
mo¿na by¬o ¬atwo rozdzieliæ na trzy odrêbne materia¬y: karton (pud¬o), styropian (wype¬niacz),
polietylen (torby, os¬ona piankowa).
Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy o przestrzeganie przepisów lokalnych
dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii i przestarza¬ych urzådzeñ.

W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå
listê. Je¿eli pomimo wskazówek problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê 
z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
OSTRZE¯ENIE: W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestawu we

w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.


