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GÓRNA I PRZEDNIA ŒCIANKA URZÅDZENIA
1 Prze¬åcznik POWER - prze¬åcznik wyboru

Ÿród¬a dŸwiêku CD/ TUNER/ TAPE OFF oraz
wy¬åczania urzådzenia

2 VOL - (w górê lub w dó¬) pokrêt¬o regulacji
g¬oœnoœci

3 BATT LOW - 
wskaŸnik wyczerpywania siê baterii

4 DBB (Dynamic Bass Boost) - 
przycisk podbicia niskich tonów

5 OPEN•CLOSE - przycisk otwierania /
zamykania pokrywy odtwarzacza CD

6 CASSETTE RECORDER keys 
RECORD 0 - przycisk nagrywania
PLAY 1 - przycisk odtwarzania
SEARCH 5/ 6 - przyciski szybkiego
przewijania do przodu / do ty¬u
STOP•OPEN 9/ - 
przycisk zatrzymania pracy magnetofonu;
przycisk otwierania kieszeni kasety
PAUSE ; - przycisk wstrzymania
nagrywania lub odtwarzania

7 1-3 - przyciski programowania i wyboru
trzech ulubionych stacji radiowych

8 PRESET 3, 4 - przyciski wyboru
zaprogramowanych stacji (w górê lub w dó¬)

9 BAND - 
przycisk wyboru zakresu fal radiowych

0 PLAY PAUSE 2; - przycisk rozpoczêcia /
wstrzymania odtwarzania p¬yty CD

! CD MODE - przycisk wyboru trybu
odtwarzania, np. SHUFFLE (odtwarzanie
utworów w przypadkowej kolejnoœci) lub
REPEAT (powtarzanie utworu lub
zaprogramowanych utworów)

@ STOP 9 - 
przycisk zakoñczenia odtwarzania p¬yty CD /
kasowania programu z pamiêci odtwarzacza; 
s¬u¿y równie¿ do w¬åczania i wy¬åczania
trybu demonstracyjnego na wyœwietlaczu
urzådzenia.

# Kieszeñ kasety
$ Wyœwietlacz - informuje o aktualnym trybie

pracy urzådzenia i aktywnych funkcjach
% SEARCH ∞/ §

Tuner: przyciski strojenia (w górê lub w dó¬)
CD: - przyciski przeszukiwania utworów do

przodu i do ty¬u;
- przyciski powrotu do poczåtku bie¿åcego

utworu / przechodzenia do poprzedniego
/ nastêpnego utworu

^ PROGRAM - 
Tuner - przycisk uruchamiajåcy

programowanie stacji radiowych
CD - przycisk uruchamiajåcy programowanie

utworów na p¬ycie / przeglådanie
zaprogramowanych utworów

TYLNA ŒCIANKA URZÅDZENIA
& p - gniazdo s¬uchawkowe (3,5 mm)
* Antena teleskopowa - 

s¬u¿y do poprawy odbioru sygna¬u UKF
( Prze¬åcznik BEAT CUT - 

eliminuje gwizdy interferencyjne podczas
nagrywania z zakresów MW i LW

) AC MAINS - gniazdo przewodu sieciowego
¡ Pojemnik na baterie -

mieœci 6 baterii typu R-14, UM-2 lub C

UWAGA
Korzystanie z urzådzenia w sposób niezgodny z niniejszå instrukcjå mo¿e naraziæ
u¿ytkownika na szkodliwe dzia¬anie wiåzki lasera lub inne niebezpieczeñstwo.

Ochrona œrodowiska

Opakowanie nie zawiera zbêdnych materia¬ów i mo¿na je ¬atwo podzieliæ na trzy rodzaje surowców
wtórnych: karton (opakowanie zewnêtrzne), elastyczny polistyren (elementy chroniåce urzådzenie
przed uszkodzeniem podczas transportu) i polietylen (worki, pianka ochronna).

Urzådzenie wyprodukowano z materia¬ów, które po rozbiórce przez wykwalifikowanych
pracowników mogå zostaæ powtórnie wykorzystane. Przy utylizacji sprzêtu, opakowania
i baterii przestrzegaæ norm i przepisów obowiåzujåcych w danym kraju.
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ZASILANIE SIECIOWE
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Aby oszczêdzaæ baterie, nale¿y w miarê mo¿liwoœci korzystaæ z
zasilania sieciowego. Przed w¬o¿eniem baterii od¬åczyæ od prådu
przewód sieciowy.

ZASILANIE BATERYJNE (OPCJA)

1. Otworzyæ pojemnik na baterie i umieœciæ w nim szeœæ baterii
typu R-14, UM-2 lub C (najlepiej alkalicznych). Pamiêtaæ o
zachowaniu w¬aœciwej polaryzacji, zgodnej z oznaczeniami „+"
i „-" umieszczonymi wewnåtrz pojemnika.

2. Zamknåæ pokrywê pojemnika, sprawdzajåc wczeœniej czy
baterie zosta¬y poprawnie w¬o¿one. Po zamkniêciu pokrywy
urzådzenie jest gotowe do pracy.

– Zapalenie siê wskaŸnika BATT LOW oznacza spadek napiêcia
w bateriach.
– WskaŸnik BATT LOW zgaœnie po wyczerpaniu siê baterii.

Nieprawid¬owe u¿ytkowanie baterii mo¿e spowodowaæ ich
rozsadzenie lub wyciek elektrolitu, co powoduje korozjê
metalowych elementów wewnåtrz pojemnika. Dlatego:
• Nie u¿ywaæ równoczeœnie baterii ró¿nych typów, np.

alkalicznych i cynkowo-wêglowych. Urzådzenie mo¿e byæ
zasilanie wy¬åcznie bateriami tego samego typu.

• Nie u¿ywaæ jednoczeœnie nowych i starych baterii.
• Wyjåæ baterie, jeœli urzådzenie nie bêdzie u¿ywane przez

d¬u¿szy czas.

• Poniewa¿ baterie zawierajå zwiåzki chemiczne, przy
ich wyrzucaniu przestrzegaæ krajowych norm i
przepisów ochrony œrodowiska.

ZASILANIE PRÅDEM ZMIENNYM
1. Sprawdziæ, czy zasilanie podane na tabliczce umieszczonej na

spodzie obudowy urzådzenia odpowiada napiêciu w danym
kraju. Jeœli tak nie jest, skontaktowaæ siê z dystrybutorem lub
punktem serwisowym.

2. Jeœli urzådzenie posiada prze¬åcznik napiêcia zasilania,
ustawiæ go w odpowiednim po¬o¿eniu.

3. Pod¬åczyæ przewód sieciowy. Po wykonaniu powy¿szych
czynnoœci urzådzenie jest gotowe do pracy.

4. Aby ca¬kowicie odciåæ zasilanie, wyciågnåæ z gniazda wtyczkê
przewodu sieciowego.
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PODSTAWOWE FUNKCJE INFORMACJE OGÓLNE
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W¬åczanie i wy¬åczanie urzådzenia
• Za pomocå prze¬åcznika POWER wybraæ ¿ådane Ÿród¬o dŸwiêku:

CD, TUNER lub TAPE/OFF.
• Urzådzenie nie pracuje, jeœli prze¬åcznik POWER znajduje siê w

po¬o¿eniu TAPE/OFF i nie wciœniêto ¿adnego przycisku magnetofonu.
™ Przy wy¬åczaniu urzådzenia ustawienia g¬oœnoœci oraz

zaprogramowane stacje radiowe så zapisywane w pamiêci.

Regulacja g¬oœnoœci i charakterystyki przenoszenia
1. Obróciæ pokrêt¬o VOL, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ poziom

natê¿enia dŸwiêku.
2. Za pomocå przycisku DBB w¬åczyæ lub wy¬åczyæ funkcjê

podbicia niskich tonów.

PHILIPS demo mode (Tryb demonstracyjny)
1. Nacisnåæ przycisk STOP 9 i przytrzymaæ go przez 5 sekund.
™ Na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlony przesuwajåcy siê napis

PH..IL ..IPS.
2. Tryb demonstracyjny mo¿na przerwaæ na dwa sposoby:
• Przez naciœniêcie dowolnego przycisku funkcyjnego na

przedniej œciance urzådzenia. Spowoduje to wstrzymanie trybu
demonstracyjnego na 30 sekund.

• Przez naciœniêcie przycisku STOP 9 i przytrzymanie go przez 
5 sekund. Spowoduje to jednokrotne wyœwietlenie
przesuwajåcego siê napisu PH..IL ..IPS, a nastêpnie
wy¬åczenie trybu demonstracyjnego.

INFORMACJE OGÓLNE

Konserwacja zestawu
• Urzådzenie, baterie, p¬yty CD oraz kasety magnetofonowe

chroniæ przed deszczem, wilgociå, piaskiem i zbyt wysokå
temperaturå. Nie umieszczaæ ich w pobli¿u Ÿróde¬ ciep¬a, takich
jak grzejniki lub w miejscach nara¿onych na bezpoœrednie
dzia¬anie promieni s¬onecznych.

• Do czyszczenia urzådzenia u¿ywaæ miêkkiej, lekko zwil¿onej
szmatki, najlepiej irchowej. Nie u¿ywaæ œrodków czyszczåcych z
zawartoœciå alkoholu, amoniaku lub benzenu oraz przedmiotów
o szorstkiej powierzchni, gdy¿ ich stosowanie mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia obudowy.

Bezpieczeñstwo
• Urzådzenie ustawiæ na p¬askiej, twardej i stabilnej powierzchni.

Aby zapobiec przegrzewaniu siê urzådzenia, nale¿y zapewniæ
dobrå wentylacjê.

• W urzådzeniu zastosowano ¬o¿yska samosmarujåce. Nie nale¿y
ich dodatkowo smarowaæ.
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TUNER CYFROWY
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STROJENIE TUNERA
1. Wybraæ TUNER jako Ÿród¬o dŸwiêku.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol , a nastêpnie zostanie

wyœwietlona aktualna czêstotliwoœæ.
2. Nacisnåæ przycisk BAND raz lub kilka razy, aby wybraæ ¿ådany

zakres fal radiowych.
3. Nacisnåæ i przytrzymaæ przycisk SEARCH ∞ lub § i zwolniæ go

po rozpoczêciu strojenia, czyli wtedy, gdy wskazanie
czêstotliwoœci zacznie siê zmieniaæ.

™ Tuner automatycznie wyszuka stacjê o wystarczajåco silnym
sygnale. Podczas automatycznego strojenia wyœwietlacz
wskazuje symbol .

™ Odbiór stereofoniczny stacji nadajåcych na zakresie FM jest
sygnalizowany przez napis STEREO na wyœwietlaczu.

4. W razie potrzeby czynnoœæ opisanå w punkcie 3 mo¿na
powtarzaæ dopóty, dopóki tuner nie wyszuka ¿ådanej stacji.

• Aby dostroiæ tuner do stacji o s¬abym sygnale, naciskaæ przycisk
SEARCH ∞ lub §, a¿ do uzyskania optymalnego odbioru.

5. W celu wy¬åczenia urzådzenia ustawiæ prze¬åcznik POWER w
po¬o¿eniu TAPE/OFF.

Aby poprawiæ odbiór sygna¬u radiowego
– Na zakresie FM, wyciågnåæ antenê teleskopowå i ustawiæ jå w

po¬o¿eniu gwarantujåcym optymalny odbiór, obracajåc niå oraz regu-
lujåc kåt nachylenia. Jeœli sygna¬ jest zbyt silny, co mo¿e mieæ miejsce
w przypadku ods¬uchu w pobli¿u nadajnika, antenê nale¿y skróciæ.

– Na zakresach MW/LW, do odbioru sygna¬ów z tych zakresów nie
s¬u¿y antena teleskopowa, lecz wbudowana antena wewnêtrzna.
Odbiór mo¿na poprawiæ przez obrócenie urzådzenia.

Programowanie ulubionych stacji radiowych
Programowanie oraz wybór trzech ulubionych stacji jest niezwykle
proste, dziêki wyposa¿eniu urzådzenia w trzy specjalnie do tego
przeznaczone przyciski: 1, 2 i 3.
1. Dostroiæ tuner do ¿ådanej stacji (patrz Strojenie tunera).
2. W celu umieszczenia stacji w pamiêci nacisnåæ i przytrzymaæ

przez co najmniej 2 sekundy przycisk 1, 2 lub 3.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê na chwilê napis PROGRAM oraz

numer nowej stacji i jej czêstotliwoœæ.

Programowanie stacji radiowych
Tuner posiada pamiêæ 30 stacji.
1. Dostroiæ tuner do ¿ådanej stacji (patrz Strojenie tunera).
2. Nacisnåæ przycisk PROGRAM aby rozpoczåæ programowanie.
– Na wyœwietlaczu zacznie migotaæ napis PROGRAM.
3. Nacisnåæ przycisk PRESET 4 lub 3 jeden lub kilka razy, aby

przydzieliæ stacji numer od 1 do 30.
4. Ponownie nacisnåæ przycisk PROGRAM aby zapisaæ ustawienie

w pamiêci.
– Na wyœwietlaczu zgaœnie napis PROGRAM i pojawi siê numer

przydzielony zaprogramowanej stacji oraz jej czêstotliwoœæ.
5. W celu zaprogramowania kolejnych stacji powtórzyæ czynnoœci

opisane w punktach 1-4.
– W miejsce zaprogramowanej stacji mo¿na ustawiæ innå,

przydzielajåc jej dany numer.
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TUNER CYFROWY ODTWARZACZ CD
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Wybieranie zaprogramowanej stacji
Aby wybraæ jednå z trzech ulubionych stacji, nacisnåæ przycisk 1, 2,
3 lub PRESET 4 lub 3.

Odtwarzanie p¬yt CD
1. Wybraæ CD jako Ÿród¬o dŸwiêku.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê na chwilê symbol .
2. Unieœæ pokrywê odtwarzacza.
™ Po otwarciu pokrywy na wyœwietlaczu pojawi siê symbol .
3. Umieœciæ w odtwarzaczu p¬ytê CD lub CD-R(W)

nadrukiem do góry i zamknåæ pokrywê.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol d1SC, oznaczajåcy ¿e

odtwarzacz analizuje zawartoœæ p¬yty. Nastêpnie wyœwietlone
zostanå informacje o liczbie utworów i czasie ich odtwarzania.
Jeœli do odtwarzacza w¬o¿ono niesfinalizowanå lub niezapisanå
p¬ytê CD-R(W), wyœwietlony zostanie symbol .

4. Nacisnåæ przycisk PLAY•PAUSE 2;, aby
rozpoczåæ odtwarzanie.

™ Podczas odtwarzania p¬yty wyœwietlany jest numer
odtwarzanego utworu i czas odtwarzania.

5. Aby wstrzymaæ odtwarzanie, nacisnåæ przycisk PLAY•PAUSE 2;.
Ponowne naciœniêcie tego przycisku spowoduje wznowienie
odtwarzania.

™ Po wstrzymaniu odtwarzania czas, który up¬ynå¬ od poczåtku
odtwarzania danego utworu, zaczyna migotaæ, a wszelkie inne
wskazania wyœwietlacza zostajå zatrzymane.

6. Nacisnåæ przycisk STOP 9, aby zakoñczyæ odtwarzanie.

Uwaga: Odtwarzanie zostanie zakoñczone równie¿ po:
– otwarciu pokrywy odtwarzacza,
– odtworzeniu wszystkich utworów (chyba ¿e wybrana

zosta¬a opcja REPEAT lub REPEAT ALL);
– wybraniu innego Ÿród¬a dŸwiêku: TAPE lub TUNER.

Wybieranie innego utworu
• Nacisnåæ przycisk SEARCH ∞ lub § raz lub kilka razy,

czekajåc a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê numer ¿ådanego utworu. 
• Jeœli numer utworu zosta¬ wybrany krótko po za¬adowaniu p¬yty

lub w trybie PAUSE, rozpoczêcie jego odtwarzania naståpi
dopiero po naciœniêciu przycisku PLAY•PAUSE 2;. 

Wyszukiwanie fragmentu utworu
1. Nacisnåæ i przytrzymaæ przycisk SEARCH ∞ lub §.
™ Rozpocznie siê ciche odtwarzanie p¬yty z du¿å prêdkoœciå.
2. Po rozpoznaniu wyszukiwanego fragmentu zwolniæ przycisk

SEARCH ∞ lub §.
– Odtwarzacz powróci do normalnego odtwarzania.

Uwaga: Jeœli utwory na p¬ycie zosta¬y zaprogramowane lub
w¬åczono funkcjê SHUFFLE/ REPEAT, wyszukiwanie
fragmentu jest mo¿liwe tylko w aktualnie odtwarzanym
utworze.
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ODTWARZACZ CD
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Tryby odtwarzania SHUFFLE i REPEAT
Tryby te mo¿na wybieraæ i zmieniaæ przed rozpoczêciem odtwarzania
lub w jego trakcie. Mo¿na je równie¿ ¬åczyæ z funkcjå PROGRAM.
SHUFFLE - odtwarzanie wszystkich / zaprogramowanych utworów

w przypadkowej kolejnoœci
SHUFFLE i REPEAT ALL - ciåg¬e powtarzanie wszystkich /

zaprogramowanych utworów w
przypadkowej kolejnoœci

REPEAT ALL - powtarzanie wszystkich / zaprogramowanych utworów
REPEAT - ciåg¬e odtwarzanie bie¿åcego utworu

1. Wyboru trybu odtwarzania mo¿na dokonaæ zarówno przed
rozpoczêciem odtwarzania, jak i w jego trakcie. S¬u¿y do tego
przycisk CD MODE, który nale¿y naciskaæ dopóki nazwa
¿ådanego trybu nie pojawi siê na wyœwietlaczu.

2. Jeœli odtwarzacz pracuje w trybie STOP, nacisnåæ przycisk
PLAY•PAUSE 2;, aby rozpoczåæ odtwarzanie. 

3. Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania, naciskaæ
odpowiednio przycisk CD MODE, do czasu gdy z wyœwietlacza
zniknå wskazania trybów SHUFFLE i REPEAT.

– Anulowanie wybranego trybu odtwarzania nastêpuje równie¿
po naciœniêciu przycisku STOP 9.

Programowanie utworów na p¬ycie
Funkcjê programowania w¬åcza siê w trybie STOP. Umo¿liwia ona
wybór utworów, które majå byæ odtworzone, ustawienie i
zapamiêtanie kolejnoœci ich odtwarzania oraz wielokrotne
odtworzenie danego utworu. Mo¿na zaprogramowaæ maksymalnie
20 utworów.
1. Nacisnåæ przycisk SEARCH ∞ lub § jeden lub kilka razy, aby

wybraæ ¿ådany numer utworu.
2. Nacisnåæ przycisk PROGRAM.
™ Na wyœwietlaczu pojawi siê napis PROGRAM i wybrany numer

utworu. Na chwilê zostanie równie¿ wyœwietlony symbol 
appears briefly.

™ Jeœli przed rozpoczêciem programowania nie zostanie wybrany
numer utworu, wyœwietlony zostanie symbol .

3. Powtórzyæ czynnoœci opisane w punktach 1-2, aby
zaprogramowaæ pozosta¬e utwory.

™ Przy próbie zaprogramowania wiêcej ni¿ 20 utworów
wyœwietlony zostanie symbol .

4. Aby rozpoczåæ odtwarzanie zaprogramowanych utworów,
nacisnåæ przycisk PLAY•PAUSE 2;.

Przeglådanie zaprogramowanych utworów
W trybie STOP lub w trakcie odtwarzania nacisnåæ i przytrzymaæ
przycisk PROGRAM do momentu, kiedy na wyœwietlaczu pojawiå
siê utwory w zaprogramowanej kolejnoœci.
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Kasowanie zaprogramowanych ustawieñ
Zapamiêtanå kolejnoœæ odtwarzania lub pamiêæ utworów mo¿na
skasowaæ przez:
– pojedyncze naciœniêcie przycisku STOP 9 w trybie STOP lub

dwukrotne naciœniêcie tego przycisku w trakcie odtwarzania.
Skasowanie programu zostanie zasygnalizowane chwilowym
wyœwietleniem symbolu ' ';

– otworzenie pokrywy odtwarzacza przez jej naciœniêcie;
– wybranie innego Ÿród¬a dŸwiêku: TAPE lub TUNER.

Eksploatacja odtwarzacza CD i p¬yt kompaktowych
• Jeœli przy odczycie p¬yt wystêpujå problemy, przed oddaniem

urzådzenia do naprawy przeczyœciæ soczewkê lasera za pomocå p¬yty
czyszczåcej (ogólnodostêpnej w handlu). Wszelkie inne metody
czyszczenia soczewki mogå doprowadziæ do jej uszkodzenia.

• Pod ¿adnym pozorem nie dotykaæ soczewki lasera!
• W wyniku gwa¬townych zmian temperatury otoczenia na soczewce

mo¿e siê kondensowaæ para wodna. W takim wypadku u¿ytkowanie
odtwarzacza jest niemo¿liwe. Nale¿y wówczas umieœciæ urzådzenie
w ciep¬ym pomieszczeniu i poczekaæ, a¿ wilgoæ odparuje.

• Aby chroniæ soczewkê przed kurzem, zawsze zamykaæ górnå
pokrywê odtwarzacza.

• W celu wyciågniêcia p¬yty z pude¬ka, najpierw nacisnåæ trzpieñ
znajdujåcy siê na jego œrodku. P¬ytê zawsze trzymaæ za brzegi, a po
u¿yciu odk¬adaæ do pude¬ka, aby chroniæ jå przed zadrapaniem i
zakurzeniem.

• Do czyszczenia p¬yty u¿ywaæ miêkkiej szmatki nie pozostawiajåcej
w¬ókien. Nie stosowaæ do tego celu œrodków czyszczåcych, poniewa¿
mogå one uszkodziæ powierzchniê p¬yty. Przy czyszczeniu p¬yty
szmatkê zawsze przesuwaæ od œrodka ku krawêdzi zewnêtrznej.

• Na p¬ycie nie wolno pisaæ ani niczego naklejaæ.

ODTWARZANIE KASET MAGNETOFONOWYCH

1. Jako Ÿród¬o dŸwiêku wybraæ TAPE.
™ W trakcie pracy magnetofonu wyœwietlany jest napis tAPE.
2. Nacisnåæ przycisk STOP•OPEN 9/ aby otworzyæ kieszeñ kasety.
3. W¬o¿yæ nagranå kasetê i zamknåæ kieszeñ.
4. Nacisnåæ przycisk PLAY 1, aby rozpoczåæ odtwarzanie.
5. Aby wstrzymaæ odtwarzanie, nacisnåæ przycisk PAUSE ;.

Ponowne naciœniêcie tego przycisku spowoduje wznowienie
odtwarzania.

8. Naciœniêcie przycisku SEARCH 5 lub 6 spowoduje
uruchomienie szybkiego przewijania do przodu / do ty¬u. 

9. Aby zakoñczyæ odtwarzanie lub przewijanie, nacisnåæ przycisk
STOP•OPEN 9/.

– Kiedy skoñczy siê taœma i na wyœwietlaczu zgaœnie napis
tAPE, przyciski zostanå automatycznie zwolnione, chyba ¿e
wciœniêty jest przycisk PAUSE ; .

ODTWARZACZ CD MAGNETOFON
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UWAGI OGÓLNE NA TEMAT NAGRYWANIA
• Rejestracja dŸwiêku jest dozwolona dopóty, dopóki nie narusza

siê przy tym praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
• Magnetofon nie jest przystosowany do nagrywania na taœmach

chromowych (oznaczonych jako CHROME lub IEC II) i
metalowych (METAL lub IEC IV. Do nagrywania u¿ywaæ
wy¬åcznie taœm ¿elazowych (NORMAL lub IEC I). Przed
rozpoczêciem nagrywania sprawdziæ, czy zåbki na krawêdzi
kasety nie zosta¬y wy¬amane.

• Optymalny poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.
Dlatego u¿ycie w trakcie nagrywania pokrêt¬a VOL oraz
przycisku DBB nie wp¬ynie ani na g¬oœnoœæ, ani na barwê
nagrywanego dŸwiêku.

• Na poczåtku i koñcu taœmy znajduje siê odcinek taœmy
rozbiegowej, na którym nie mo¿na zapisywaæ dŸwiêku. Dlatego
przez pierwsze 7 sekund, kiedy odcinek ten jest przesuwany
pod g¬owicå nagrywajåcå, dŸwiêk nie jest rejestrowany.

• Aby zabezpieczyæ nagrania przed przypadkowym skasowaniem,
wy¬amaæ lewy zåbek umieszczony na krawêdzi kasety.
Uniemo¿liwi to nagrywanie na tej stronie kasety. Aby móc na
niej ponownie nagrywaæ, otwór po wy¬amanym zåbku zakleiæ
taœmå samoprzylepnå.

SYNCHRONICZNY START ODTWARZACZA CD I MAGNETOFONU

1. Wybraæ CD jako Ÿród¬o dŸwiêku.
2. Umieœciæ p¬ytê CD w napêdzie i, w razie potrzeby, u¿yæ funkcji

PROGRAM do wybrania utworów i okreœlenia kolejnoœci ich
odtwarzania.

3. Nacisnåæ przycisk STOP•OPEN 9/, aby otworzyæ kieszeñ kasety.
4. W¬o¿yæ kasetê w¬aœciwego typu i zamknåæ kieszeñ.
5. Nacisnåæ przycisk RECORD 0 w celu rozpoczêcia nagrywania.
– Jeœli kolejnoœæ utworów na p¬ycie zosta¬a zaprogramowana, jej

odtwarzanie rozpocznie siê od pierwszego utworu w pamiêci
urzådzenia. Odtwarzacza nie trzeba uruchamiaæ osobno,
poniewa¿ odtwarzanie p¬yty rozpocznie siê automatycznie w
momencie rozpoczêcia nagrywania.

Aby wybraæ i nagraæ fragment utworu z p¬yty CD
• Nacisnåæ i przytrzymaæ przycisk SEARCH ∞ lub §.
• Kiedy odtwarzacz dotrze do wybranego fragmentu, przycisk zwolniæ.
• Aby chwilowo wstrzymaæ odtwarzanie p¬yty, nacisnåæ przycisk

PLAY/PAUSE 2;.
• Nagrywanie rozpocznie siê dok¬adnie od wybranego miejsca na

p¬ycie, po naciœniêciu przycisku RECORD 0.
6. Aby przerwaæ na chwilê nagrywanie, nacisnåæ przycisk PAUSE ;.

Ponowne naciœniêcie przycisku PAUSE ; spowoduje wznowienie
nagrywania.

7. To stop recording, press STOP•OPEN 9/.
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Nagrywanie z tunera
1. Dostroiæ tuner do ¿ådanej stacji (patrz Strojenie tunera).
2. Nacisnåæ przycisk STOP•OPEN 9/ aby otworzyæ kieszeñ kasety.
3. W¬o¿yæ kasetê w¬aœciwego typu i zamknåæ kieszeñ.
4. Nacisnåæ przycisk RECORD 0 aby rozpoczåæ nagrywanie.
• W trakcie nagrywania z zakresów MW i LW mogå wyståpiæ

gwizdy interferencyjne. W celu ich wyeliminowania zmieniæ
po¬o¿enie prze¬åcznika BEAT CUT.

5. Aby wstrzymaæ na chwilê nagrywanie, nacisnåæ przycisk
PAUSE ;. Ponowne naciœniêcie przycisku PAUSE ;

spowoduje wznowienie nagrywania.
6. Aby zakoñczyæ nagrywanie, nacisnåæ przycisk STOP•OPEN 9/.

KONSERWACJA

Konserwacja magnetofonu
Aby zapewniæ dobrå jakoœæ odtwarzania i nagrywania, mniej
wiêcej co 50 godzin pracy magnetofonu lub œrednio raz na
miesiåc przeczyœciæ elementy oznaczone na rysunku literami A,
B i C. Do tego celu najlepiej u¿yæ bawe¬nianego wacika, lekko
zwil¿onego alkoholem lub specjalnym p¬ynem do czyszczenia
g¬owic.
1. Otworzyæ kieszeñ kasety, naciskajåc przycisk STOP•OPEN 9/.
2. Nacisnåæ przycisk PLAY 1 i wyczyœciæ gumowe rolki

dociskowe C.
3. Nacisnåæ przycisk PAUSE ; a nastêpnie wyczyœciæ g¬owice A

oraz wa¬ek przesuwu taœmy B.
4. Po zakoñczeniu czyszczenia nacisnåæ przycisk STOP•OPEN 9/.
Uwaga: G¬owice mo¿na czyœciæ równie¿ za pomocå kasety

czyszczåcej, którå nale¿y odtworzyæ jak zwyk¬å kasetê
(jeden raz).
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USUWANIE DROBNYCH USTEREK

W przypadku wyståpienia problemu przed oddaniem urzådzenia do naprawy wykonaæ opisane ni¿ej
czynnoœci kontrolne. Jeœli usuniêcie problemu bêdzie w dalszym ciågu niemo¿liwe, skorzystaæ z
pomocy dystrybutora lub punktu serwisowego.

OSTRZE¯ENIE: Otwarcie obudowy urzådzenia grozi pora¿eniem prådem
elektrycznym. Pod groŸbå utraty gwarancji kategorycznie zabrania
siê przeprowadzania samodzielnych napraw.

PROBLEM
– MO¯LIWA PRZYCZYNA
• ROZWIÅZANIE

Brak dŸwiêku lub zasilania
– Zbyt niski poziom g¬oœnoœci
• Zwiêkszyæ poziom g¬oœnoœci
– Do urzådzenia pod¬åczono s¬uchawki
• Od¬åczyæ s¬uchawki
– Nieprawid¬owo pod¬åczony przewód sieciowy
• W¬o¿yæ prawid¬owo wtyczkê do gniazdka

G¬oœny przydŸwiêk lub szum
– Interferencja elektryczna: urzådzenie znajduje

siê zbyt blisko odbiornika telewizyjnego,
magnetowidu lub komputera

• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ od innych urzådzeñ
elektrycznych

S¬aby odbiór sygna¬ów radiowych
– S¬aby sygna¬
• FM: antenê teleskopowå ustawiæ tak, by

uzyskaæ optymalny odbiór
• MW/LW: ustawiæ urzådzenie tak, by uzyskaæ

optymalny odbiór

Symbol lub na wyœwietlaczu
– Brak p¬yty w napêdzie CD
• W¬o¿yæ p¬ytê
– P¬yta CD jest zabrudzona lub mocno

porysowana
• Zmieniæ lub przeczyœciæ p¬ytê (patrz

Eksploatacja odtwarzacza CD i p¬yt
kompaktowych)

– Zaparowana soczewka lasera
• Odczekaæ, a¿ wilgoæ odparuje

Symbol na wyœwietlaczu
– P¬yta CD-R(W) znajdujåca siê w napêdzie jest

czysta lub nie zosta¬a sfinalizowana
• U¿yæ sfinalizowanej p¬yty CD-R(W)
– P¬yta CD jest zabrudzona lub mocno

porysowana
• Zmieniæ lub przeczyœciæ p¬ytê (patrz

Eksploatacja odtwarzacza CD i p¬yt
kompaktowych)

Przy odtwarzaniu p¬yt CD pomijane så
niektóre œcie¿ki
– P¬yta jest uszkodzona lub brudna
• Zmieniæ lub przeczyœciæ p¬ytê
– W¬åczona jest funkcja SHUFFLE lub

PROGRAM
• Wy¬åczyæ funkcjê SHUFFLE/ PROGRAM

S¬aba jakoœæ dŸwiêku z magnetofonu
– G¬owice så zakurzone lub zabrudzone
• Wyczyœciæ g¬owice i elementy toru przesuwu

taœmy (patrz Konserwacja)
– Niew¬aœciwy typ kasety magnetofonowej

(METAL lub CHROME)
• Do nagrywania u¿ywaæ wy¬åcznie kaset typu

NORMAL (IEC I)

Funkcja nagrywania nie dzia¬a
– Wy¬amany zåbek lub zåbki kasety
• Zakleiæ otwory na krawêdzi kasety taœmå

samoprzylepnå

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.

Niniejszy produkt spe¬nia wymogi Unii Europejskiej dotyczåce zak¬óceñ radiowych.
Tabliczkê z odpowiednimi danymi umieszczono na spodzie urzådzenia.
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