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OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW
CZÊŒÆ GÓRNA i PRZEDNIA

Polski

1 DBB (Dynamic Bass Boost) – wzmocnienie dŸwiêków niskich
2 VOLUME – regulacja si¬y g¬osu
3 Klawisze magnetofonu:
PAUSE ; – przerwa w nagrywaniu lub odtwarzaniu
STOP•OPEN 9 / – zakoñczenie odtwarzania i otwarcie kieszeni kasety
SEARCH 5 – przewijanie taœmy do przodu
SEARCH 6 – przewijanie taœmy do ty¬u
PLAY 1 – rozpoczêcie odtwarzania
RECORD 0 – rozpoczêcie nagrywania
4 Klawisze odtwarzacza CD
PLAY•PAUSE 2; – rozpoczêcie odtwarzania p¬yty CD lub pauza
STOP 9 – zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD
SEARCH ∞ § – przeskok oraz przeszukiwanie do przodu / do ty¬u
MODE – wybór specjalnego trybu odtwarzania, np. SHUFFLE lub REPEAT oraz programowanie
numerów utworów
5 Wyœwietlacz odtwarzacza CD – wskazuje dzia¬anie odtwarzacza CD
6 Kieszeñ magnetofonu
7 TUNING – dostrojenie do stacji radiowych
8 WskaŸnik dostrojenia radia
9 Wybór pasma radiowego – wybór odpowiedniej fali (FM-LW-MW)
0 OPEN – otwarcie kieszeni odtwarzacza CD
! Wybór Ÿród¬a dŸwiêku – w¬åczenie/wy¬åczenie zasilania POWER ON/OFF, oraz wybór Ÿród¬a
dŸwiêku: CD - RADIO - TAPE (magnetofon)
@ p – gniazdko s¬uchawek 3,5 mm
Uwaga: Pod¬åczenie s¬uchawek spowoduje automatyczne od¬åczenie kolumn g¬oœnikowych.

CZÊŒÆ TYLNA
# Antena teleskopowa – poprawia warunki odbioru fal FM
$ MAINS – gniazdko kabla zasilania
% Pokrywa kieszeni bateryjnej – otworzyæ w celu w¬o¿enia baterii

Producent zastrega mo¿liwoœæ wprowadzania technicznych.

Typ oraz numer seryjny urzådzenia znajdujå siê na spodzie obudowy.
22
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ZASILANIE
BATERIE
W miarê mo¿liwoœci nale¿y korzystaæ z zasilania sieciowego w celu
przed¬u¿enia trwa¬oœci baterii. Przed w¬o¿eniem baterii nale¿y
sprawdziæ, czy kabel zasilania od¬åczony zosta¬ od zestawu i wyjêty
z gniazdka œciennego.
6 x D-cells - R20

Polski

Baterie (opcjonalne)
1. Otworzyæ pokrywkê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ szeœæ baterii typu
R20, lub D-cells.
2. W¬o¿yæ z powrotem pokrywkê kieszeni, po uprzednim upewnieniu
siê, ¿e baterie w¬o¿ono w odpowiedni sposób.
3. Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu lub nie bêdå
u¿ytkowane przez d¬u¿szy okres.
Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego nale¿y
wyrzucaæ je do odpowiednich kontenerów.

– Niew¬aœciwe u¿ytkowanie baterii mo¿e prowadziæ do wycieku
elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsadzenia
baterii. Dlatego:
– Nie wolno mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii, np. alkalicznych
z wêglowymi.
– Przy wk¬adaniu nowych baterii nale¿y wymieniæ wszystkie
baterie jednoczeœnie.
Uwaga: Po w¬åczeniu zestawu do sieci zasilanie bateryjne ulegnie od¬åczeniu.

ZASILANIE SIECIOWE
1. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y sprawdziæ, czy poziom
napiêcia na tabliczce znamionowej zestawu (na spodzie obudowy)
jest identyczny z napiêciem w lokalnej sieci. W innym wypadku
nale¿y zasiêgnåæ porady sprzedawcy lub serwisu.
2. Je¿eli zestaw wyposa¿ony jest w prze¬åcznik napiêcia, nale¿y
ustawiæ go odpowiednio do poziomu w lokalnej sieci.
3. Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka MAINS oraz do gniazdka
w œcianie.
– Zestaw jest gotowy do u¿ytku.
4. W celu ca¬kowitego wy¬åczenia zasilania nele¿y wyjåæ kabel
z gniazdka w œcianie.
– Kabel zasilania nale¿y od¬åczyæ, je¿eli chcemy przejœæ na zasilanie
bateryjne, lub podczas silnej burzy w celu ochrony zestawu.

MAINS

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), oraz
polietylen (torby, pianka ochronna).
Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy stosowaæ siê do przepisów lokalnych
dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii oraz przestarza¬ych urzådzeñ.
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U¯YTKOWANIE ZESTAWU

RADIO

INFORMACJE OGÓLNE
1. Do w¬åczenia zestawu s¬u¿y prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku.
2. Wyregulowaæ si¬ê i barwê g¬osu pokrêt¬ami VOLUME i DBB.
3. W celu wy¬åczenia zestawu nale¿y przesunåæ prze¬åcznik Ÿród¬a
dŸwiêku w pozycjê TAPE/ OFF, przy zwolnionych klawiszach
magnetofonu.

POWER
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Polski

1. Ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku w pozycjê RADIO.
2. Wyregulowaæ si¬ê i barwê g¬osu pokrêt¬ami VOLUME i DBB.
3. Wybraæ pasmo radiowe prze¬åcznikiem FM-LW-MW.
4. Dostrojenie do stacji radiowych umo¿liwia pokrêt¬o TUNING.
– Dla odbioru fal ultrakrótkich FM wyciågnåæ antenê
teleskopowå. W celu poprawy warunków odbioru FM opuœciæ
i obróciæ antenê. Je¿eli sygna¬ radiowy FM jest zbyt silny
(bardzo blisko od przekaŸnika), nale¿y skróciæ antenê.
– Dla odbioru fal AM (MW oraz LW) zestaw jest wyposa¿ony
w antenê wewnêtrznå, dlatego antena zewnêtrzna jest
niepotrzebna. Nale¿y obracaæ ca¬ym zestawem.
5. W celu wy¬åczenia zestawu nale¿y przesunåæ prze¬åcznik Ÿród¬a
dŸwiêku w pozycjê TAPE/POWER OFF, przy zwolnionych
klawiszach magnetofonu.
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ODTWARZACZ CD
WSKAZANIA WYŒWIETLACZA
REPEAT
ALL

SHUFFLE

PROGRAM

Polski

– Ogólna liczba utworów na p¬ycie CD: przy zatrzymanym
odtwarzaczu.
– Numer aktualnego utworu: podczas odtwarzania p¬yty CD.
– Numer aktualnego utworu miga: przy w¬åczonej pauzie.
– SHUFFLE/REPEAT: po w¬åczeniu odpowiedniego trybu
odtwarzania.
– PROGRAM: dzia¬a funkcja programowania. Przy zapisywaniu
utworów pojawi siê na chwilê symbol P.
– Brak wskazañ wyœwietlacza: b¬åd w operowaniu odtwarzaczem
CD lub p¬ytå CD (patrz: Usuwanie Usterek).

ODTWARZANIE P£YT CD
1. Ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku na pozycjê CD.
2. Otworzyæ kieszeñ odtwarzacza CD klawiszem OPEN.
3. W¬o¿yæ p¬ytê kompaktowå, stronå zadrukowanå ku górze.
4. Zamknåæ kieszeñ naciskajåc na pokrywê.
– Odtwarzacz CD odczytuje zawartoœæ p¬yty kompaktowej. Na
wyœwietlaczu pojawi siê ogólna liczba utworów na p¬ycie.
5. Rozpoczåæ odtwarzanie przyciskiem PLAY•PAUSE 2;.
6. Ustawiæ si¬ê g¬osu pokrêt¬em VOLUME i klawiszem DBB.
7. Aby wstrzymaæ odtwarzanie na chwilê nacisnåæ
PLAY•PAUSE 2;. Po ponownym nacisniêciu klawisza
PLAY•PAUSE 2; us¬yszymy znowu muzykê.
8. W celu zakoñczenia odtwarzania p¬yty CD nacisnåæ STOP 9.
9. Ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku na pozycjê TAPE/ OFF w celu
wy¬åczenia zasilania zestawu.
Uwaga: Odtwarzacz zatrzyma siê równie¿ wtedy, gdy:
– odtwarzanie p¬yty kompaktowej dobiegnie koñca,
– pokrywa odtwarzacza zostanie otwarta,
– prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku zostanie przesuniêty w
pozycjê RADIO lub TAPE/OFF.
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SEARCH ∞ lub §
Wybór innego utworu podczas odtwarzania
– Krótkie naciœniêcie klawisza SEARCH § spowoduje przeskok do
kolejnego utworu. Je¿eli chcemy ominåæ kilka utworów, nale¿y
nacisnåæ SEARCH § kilka razy, a¿ numer szukanego utworu
pojawi siê na wyœwietlaczu.
– Jeœli chcemy wys¬uchaæ dany utwór od poczåtku, nale¿y jeden
raz nacisnåæ ∞ SEARCH. Aby powtórzyæ jeden z wczeœniejszych
utworów, kilkakrotne naciœniêcie ∞ SEARCH pozwoli na
przeskok do wybranego utworu.
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MODE

Rozpoczêcie odtwarzania od wybranego utworu
1. Wybraæ utwór klawiszem ∞ SEARCH or SEARCH § przy
zatrzymanym odtwarzaczu.
2. Nacisnåæ PLAY•PAUSE 2; w celu rozpoczêcia odtwarzania.
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ODTWARZACZ CD
Szukanie fragmentu utworu podczas odtwarzania
Istnieje mo¿liwoœæ odszukania fragmentu wewnåtrz utworu.
Odtwarzacz CD dzia¬a wtedy z czêœciowym wyciszeniem i ze
zwiêkszonå prêdkoœciå, jednak dŸwiêk jest wciå¿ rozpoznawalny.
1. W celu odnalezienia fragmentu utworu nale¿y podczas
odtwarzania utrzymywaæ wciœniêty przycisk ∞ SEARCH lub
SEARCH § i zwolniæ w chwili rozpoznania szukanego fragmentu:
– Odtwarzacz powróci do normalnego odtwarzania od danego
momentu.
Polski

SHUFFLE/REPEAT
Klawisz MODE pozwala na wybranie dwóch ró¿nych trybów
odtwarzania. Ka¿dy z nich mo¿e byæ wybrany lub zmieniony podczas
odtwarzania.
1. Nacisnåæ kilkakrotnie klawisz MODE, a¿ na wyœwietlaczu pojawiå
siê poni¿sze napisy:
REPEAT - powtarzanie aktualnego utworu.
SHUFFLE - odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejnoœci.
REPEAT ALL, SHUFFLE - powtarzanie ca¬ej p¬yty CD
w przypadkowej kolejnoœci.
REPEAT ALL - powtarzanie ca¬ej p¬yty CD.
– Podczas odtwarzania mo¿na pominåæ niektóre utwory
korzystajåc z klawisza ∞ SEARCH lub SEARCH §.
2. Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania wystarczy
naciskaæ MODE, a¿ napisy SHUFFLE/REPEAT zniknå
z wyœwietlacza. Mo¿na równie¿ nacisnåæ STOP 9 w celu
zakoñczenia odtwarzania.
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REPEAT
ALL

x3

REPEAT

SHUFFLE

REPEAT
ALL

x1

PROGRAMOWANIE KOLEJNOŒCI UTWORÓW
W pamiêci mo¿na zapisaæ 20 utworów w dowolnej kolejnoœci.
Ka¿dy z utworów mo¿na zaprogramowaæ wiêcej ni¿ jeden raz.
Programowanie numerów utworów
1. Wybraæ utwór klawiszem ∞ SEARCH lub SEARCH § przy
zatrzymanym odtwarzaczu, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê
w¬aœciwy numer.
2. Nacisnåæ jeden raz MODE w celu zapisania utworu w pamiêci.
– Na wyœwietlaczu pojawi siê P oraz PROGRAM, nastêpnie
numer wybranego utworu.
3 Pozosta¬e utwory wybraæ w taki sam sposób.
Przeglåd programu
1. Wybrane utwory mo¿na przejrzeæ naciskajåc i przytrzymujåc
klawisz MODE przez ponad 2 sekundy przy zatrzymanym
wyœwietlaczu.
– Na wyœwietlaczu pojawiå siê kolejno zaprogramowane utwory.
2. Rozpoczêcie odtwarzania programu klawiszem PLAY•PAUSE 2;.
– Odtwarzanie rozpocznie siê od pierwszego utworu w programie.
Po zakoñczeniu ostatniego utworu odtwarzacz zatrzyma siê a na
wyœwietlaczu pojawi siê ogólna liczba utworów na p¬ycie CD.
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ODTWARZACZ CD

MAGNETOFON

PROGRAMOWANIE KOLEJNOŒCI UTWORÓW
Kasowanie programu
Program mo¿na skasowaæ przez:
– otworzenie pokrywy odtwarzacza CD;
– przesuniêcie prze¬åcznika Ÿród¬a dŸwiêku w pozycjê TAPE lub
RADIO;
– dwukrotne naciœniêcie klawisza STOP podczas odtwarzania/przy
zatrzymanym odtwarzaczu.
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Polski

DYNAMI
C
BOOST

ODTWARZANIE KASET
1. Ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku na pozycjê TAPE.
2. Nacisnåæ STOP•OPEN 9 / w celu otwarcia kieszeni kasety.
3. W¬o¿yæ nagranå kasetê.
4. Odtwarzanie rozpocznie siê po naciœniêciu klawisza PLAY 1.
5. Wyregulowaæ si¬ê i barwê g¬osu pokrêt¬ami VOLUME i DBB.
6. Krótkie przerwy w odtwarzaniu uzyskuje siê po naciœniêciu
klawisza PAUSE ;. Powrót do odtwarzania po ponownym
naciœniêciu PAUSE ;.
7. Przewijanie taœmy w obu kierunkach umo¿liwiajå klawisze
5 i 6.
8. W celu zatrzymania odtwarzania nacisnåæ STOP•OPEN 9 /.
– Klawisze så zwalniane samoczynnie na koñcu taœmy.
9. W celu wy¬åczenia zasilania ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku
na pozycjê TAPE/POWER OFF (przy zwolnionych klawiszach
magnetofonu).

BOOST

PAUSE

STOP
• OPEN
SEARCH

PLAY

RECORD

Y•PAU
SE

NAGRYWANIE KASET
Informacje ogólne o nagrywaniu
– Nagrywanie jest dopuszczalne w przypadku, gdy prawa autorskie
lub inne prawa osób trzecich nie så naruszone.
– Zestaw nie nadaje siê do nagrywania kaset CHROMOWYCH
(IEC II) ani METALOWYCH (IEC IV). Do nagrywania nale¿y
korzystaæ z kaset NORMAL (IEC I), bez wy¬amanych fiszek
zabezpieczajåcych.
– Poziom nagrywania ustawiany jest automatycznie. Pozycja pokrête¬ VOLUME oraz DBB nie ma wp¬ywu na poziom nagrywania.
– Przez poczåtkowe 7 sekund nagrywanie na kasecie jest niemo¿liwe, w tym czasie taœma rozbiegowa przesuwa siê przed
g¬owicami nagrywajåcymi.
– W celu zapobie¿enia przypadkowemu nagraniu na kasecie nale¿y
wy¬amaæ fiszkê zabezpieczajåcå znajdujåcå siê w lewym górnym
rogu kasety. Nagrywanie na tej stronie staje siê niemo¿liwe.

1
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MAGNETOFON
NAGRYWANIE Z RADIA

Polski

1. Ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku na pozycjê RADIO.
2. Dostroiæ siê do stacji radiowej pokrêt¬em TUNING.
3. Nacisnåæ STOP•OPEN 9 / w celu otwarcia kieszeni kasety.
4. W¬o¿yæ czystå kasetê magnetofonowå.
5. Nagrywanie rozpocznie siê po naciœniêciu klawisza RECORD 0.
6. Aby przerwaæ odtwarzanie na chwilê wystarczy wcisnåæ klawisz
PAUSE ;. Powrót do nagrywania naståpi po ponownym
wciœniêciu PAUSE ;.
7. Zatrzymanie nagrywania klawiszem STOP•OPEN 9 /.
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NAGRYWANIE SYNCHRONICZNE Z ODTWARZACZA CD
1. Ustawiæ prze¬åcznik Ÿród¬a dŸwiêku na pozycjê CD.
2. W¬o¿yæ p¬ytê kompaktowå i w razie potrzeby zaprogramowaæ
kolejnoœæ utworów.
3. Nacisnåæ STOP•OPEN 9 / w celu otwarcia kieszeni kasety.
4. W¬o¿yæ czystå kasetê magnetofonowå.
5. Nagrywanie rozpocznie siê po naciœniêciu klawisza RECORD 0.
– Odtwarzanie p¬yty kompaktowej lub programu rozpocznie siê
samoczynnie. Nie trzeba w¬åczaæ oddzielnie odtwarzacza p¬yt
CD.
6. Aby przerwaæ nagrywanie na chwilê wystarczy wcisnåæ
PAUSE ;. Powrót do nagrywania naståpi po ponownym
wciœniêciu PAUSE ;.
7. Zatrzymanie nagrywania klawiszem STOP•OPEN 9 /.

PAUSE
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SEARCH
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E
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CH

Wybór i nagranie fragmentu utworu
1. Nacisnåæ ∞ SEARCH lub SEARCH § w celu odszukania
fragmentu utworu.
2. Na poczåtku odszukanego fragmentu w¬åczyæ pauzê klawiszem
PAUSE ;.
– Nagrywanie rozpocznie siê od tego fragmentu po naciœniêciu
klawisza RECORD 0.

28
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KONSERWACJA
PORADY OGÓLNE I UWAGI
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Polski

– Zestaw nale¿y umieœciæ na p¬askiej i twardej powierzchni, aby
odtwarzacz nie przeskakiwa¬ œcie¿ek na p¬ycie.
– Nie wolno nara¿aæ zestawu, p¬yt kompaktowych, baterii ani kaset
na dzia¬anie wilgoci, kropli deszczu, piasku, bezpoœrednich
promieni s¬onecznych ani umieszczaæ w pobli¿u silnych Ÿróde¬
ciep¬a, np. urzådzeñ grzewczych lub pozostawiaæ w samochodzie
zaparkowanym na s¬oñcu.
– Nie wolno zakrywaæ zestawu. Wzmacniacz wydziela ciep¬o, które
musi siê swobodnie rozchodziæ, dlatego nale¿y zapewniæ
odpowiedniå iloœæ miejsca wokó¬ odtwarzacza. Minimalna
przestrzeñ to 15 cm.
– Czêœci mechaniczne odtwarzacza CD i magnetofonu zaopatrzone
så w powierzchnie samosmarujåce, dlatego nie wolno ich
smarowaæ!
– Obudowê zestawu mo¿na czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå
irchowå zwil¿onå wodå. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych œrodków
czyszczåcych, zawierajåcych alkohol, spirytus, amoniak ani
œrodków œciernych, które mogå uszkodziæ obudowê.

OBS£UGA ODTWARZACZA CD
– Nie wolno nigdy dotykaæ soczewek odtwarzacza CD.
– Je¿eli zestaw przeniesiono z ch¬odnego do ciep¬ego miejsca, na
soczewkach wewnåtrz zestawu mo¿e skropliæ siê wilgoæ.
Odtwarzacz w takim przypadku nie bêdzie dzia¬a¬. Nale¿y
pozostawiæ zestaw na pewien czas, a¿ normalne odtwarzanie
stanie siê mo¿liwe.
– Przy wyjmowaniu p¬yty kompaktowej z pude¬ka nacisnåæ na
otwór œrodkowy podnoszåc p¬ytê za krawêdzie. P¬ytê nale¿y
zawsze chwytaæ za krawêdzie i odk¬adaæ do pude¬ka po u¿yciu
w celu unikniêcia zarysowañ i zabrudzeñ.
– P¬ytê kompaktowå nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå
ruchem od œrodka ku brzegom. Nie wolno u¿ywaæ preparatów
czyszczåcych - mogå uszkodziæ p¬ytê!
– Nie wolno robiæ notatek ani przyklejaæ nalepek na p¬ycie
kompaktowej.

OBS£UGA MAGNETOFONU
W celu osiågniêcia najlepszej jakoœci nagrywania i odtwarzania, po
ka¿dych 50 godzinach u¿ytkowania, lub œrednio raz na miesiåc
trzeba oczyœciæ czêœci A,B i C. Czyœciæ nale¿y wacikiem lekko
zwil¿onym w alkoholu lub specjalnym p¬ynie do czyszczenia g¬owic.
• Nacisnåæ PLAY 1 i wyczyœciæ rolkê dociskowå C.
• Nastêpnie nacisnåæ PAUSE ; i wyczyœciæ trzonek B oraz g¬owice
A.
• Po zakoñczeniu czyszczenia nacisnåæ STOP•OPEN 9 /.
Czyszczenia g¬owic A mo¿na dokonaæ poprzez jednorazowe
odtworzenie taœmy czyszczåcej.

C B A

A
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USUWANIE USTEREK
W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê.Je¿eli
pomimo poni¿szych wskazówek usterki 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.

NIESPRAWNOŒÆ

MO¯LIWA PRZYCZYNA

Polski

Zestaw nie reaguje na
operowanie przyciskami.

– Wy¬adowania
elektrostatyczne.

Wyœwietlacz dzia¬a
z b¬êdami.

–

Brak dŸwiêku.

–
–
–
–
–

Zniekszta¬cenia dŸwiêku.
Szum i przydŸwiêk przy
s¬uchaniu radia.

–
–

S¬aby odbiór radiowy.

–

Z¬a jakoœæ dŸwiêku z kasety.

–
–

Nagrywanie jest niemo¿liwe. –
Odtwarzacz CD nie dzia¬a.

–
–
–
–
–

Odtwarzacz CD przeskakuje
przez utwory.

–
–
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ŒRODKI ZARADCZE

• Wy¬åczyæ zestaw z sieci, wyjåæ
kabel z gniazdka, po kilku
sekundach w¬åczyæ ponownie.
• Wy¬åczyæ zestaw z sieci, wyjåæ
Wy¬adowania
kabel z gniazdka, po kilku
elektrostatyczne.
sekundach w¬åczyæ ponownie.
• Ustawiæ VOLUME.
VOLUME nie ustawione.
• Od¬åczyæ s¬uchawki.
Pod¬åczone så s¬uchawki.
• W¬o¿yæ nowe baterie.
Wyczerpane baterie.
Baterie niew¬aœciwie w¬o¿one. • W¬o¿yæ baterie w odpowiedni
sposób.
Kabel zasilania niew¬aœciwie • Pod¬åczyæ kabel w odpowiedni
sposób.
pod¬åczony.
• Wymieniæ baterie.
Wyczerpane baterie.
• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ od
W pobli¿u zestawu znajduje
sprzêtu elektrycznego.
siê telewizor, magnetowid lub
komputer.
• FM: wyciågnåæ antenê
S¬aby sygna¬ radiowy.
teleskopowå.
• AM (MW-LW): obracaæ ca¬ym
zestawem.
• Oczyœciæ g¬owice, itd. patrz
Brud i zanieczyszczenia na
Konserwacja.
g¬owicach, trzonku lub rolce
dociskowej.
– Do nagrywania u¿ywaæ wy¬åU¿ywany jest niew¬aœciwy
cznie kaset NORMAL (IEC I).
rodzaj kasety (METAL lub
CHROME)
Fiszki zabezpieczajåce na ka- • Zakleiæ taœmå klejåcå otwór
po fiszce.
secie mog¬y zostaæ wy¬amane.
• Wymieniæ lub wyczyœciæ p¬ytê
P¬yta kompaktowa jest
CD, patrz Konserwacja.
zarysowana lub brudna.
• W¬o¿yæ p¬ytê CD.
Brak p¬yty w kieszeni.
• W¬o¿yæ p¬ytê stronå z
P¬yta kompaktowa w¬o¿ona
nadrukiem ku górze.
jest odwrotnie.
• Poczekaæ, a¿ soczewki przystosuKondensacja wilgoci na
soczewkach lasera.
jå siê do temperatury otoczenia.
Wciœniêto klawisz MODE, lecz • Wybraæ utwory do programu
nie wybrano ¿adnych utworów
lub skasowaæ program.
do programu.
P¬yta kompaktowa jest
• Wymieniæ lub wyczyœciæ p¬ytê
zarysowana lub brudna.
kompaktowå.
Dzia¬a funkcja PROGRAM/• Wy¬åczyæ funkcjê PROGRAM/SHUFFLE
SHUFFLE.

