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Polski
AKCESORIA DO¬ÅCZONE DO ODTWARZACZA
– Kabel zasilania
P£YTY GÓRNA I TYLNA (Patrz 1)
1 p – gniazdko 3.5 mm do s¬uchawek stereo
Rady: Po do¬åczeniu do zestawu s¬uchawek,
g¬oœniki så wy¬åczane.
2 AUX – po¬åczenie sprzêtu audio z wyjœcia cyfrowego
audio
3 STANDBYy – w¬åcznik/ wy¬åcznik zasilania
4 SOURCE – wybieranie funkcji: CD/ TUNER /AUX/
TAPE function
5 IR Sensor – czujnik podczerwieni do zdalnego
sterowania
6 Klawisze magnetofonu kasetowego
RECORD 0 – uruchamianie nagrywania
PLAY 1 – uruchamianie odtwarzania
SEARCH 5/6 – szybkie przewijanie taœmy do
przodu/do ty¬u
STOP/OPEN 9/
– otwarcie kieszeni kasety
– zatrzymywanie taœmy
PAUSE ; – wstrzymywanie nagrywania lub odtwarzania
7 OPEN•CLOSE - otwarcie/ zamkniêcie kieszeni
odtwarzacza CD.
8 DBB – w¬åczenie/wy¬åczenie wzmocnienia
d¿wiêków niskich.
9 VOLUME – regulacja poziomu g¬oœnoœci
0 BAND – wybieranie zakresu fal
! Przyciski do nawigacji
PRESET -, + – wybieranie zaprogramowanej stacji
radiowej (nastêpna, poprzednia)
9 – zatrzymywanie odtwarzania CD;
– kasowanie programu CD
SEARCH ∞, § –
CD: – przeszukiwanie do ty¬u i przodu w ramach
utworu;
– przeskakiwanie na poczåtek bie¿åcego/
poprzedniego/ nastêpnego utworu
Tuner: – dostrajanie do stacji radiowych
(zmniejszanie, zwiêkszanie czêstotliwoœci)
MODE – wybieranie ró¿nych trybów odtwarzania:
np. REPEAT lub SHUFFLE losowego

ELEMENTY STERUJÅCE
2; – uruchamianie lub wstrzymywanie odtwarzania CD
@ PROGRAM –
CD: programowanie utworów i przeglådanie programu;
Tuner: programowanie stacji radiowych
# Wyœwietlacz – wyœwietlanie stanu zestawu
P£YTA TYLNA
$Antena teleskopowa – poprawianie odbioru FM
%AC MAINS – gniazdko przewodu sieciowego
^Pojemnik na baterie – na 6 baterii typu R-20,
UM1 lub ogniw typu D
ZDALNE STEROWANIE
1VOLUME +, – – regulacja poziomu g¬oœnoœci
(zwiêkszanie, zmniejszanie)
2SHUFFLE – odtwarzanie wszystkich utworów z
p¬yty w kolejnoœci losowej
32; – uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania CD
4SEARCH 5, 6 – wyszukiwanie do ty¬u/ do przodu w obrêbie utworu
5PRESET 3,4 – wybieranie zaprogramowanej
stacji radiowej (nastêpna, poprzednia)
6TUNING ∞, § – dostrajanie do stacji
(zmniejszanie, zwiêkszanie czêstotliwoœci)
79 – zatrzymywanie odtwarzania CD;
– kasowanie programu CD
8¡, ™ – przeskakiwanie do poczåtku bie¿åcego,
poprzedniego/ nastêpnego utworu
9REPEAT – powtarzanie utworu/ programu/ ca¬ej
p¬yty CD
UWAGA
Korzystanie z elementów sterowania i regulacji w
sposób inny ni¿ tu opisany lub postêpowanie niezgodne z przedstawionymi procedurami stwarza
zagro¿enie przez niebezpieczne promieniowanie lub
inne niebezpieczeñstwa.

PODSTAWOWE FUNKCJE
ZASILANIE
Zawsze gdy nie sprawia to k¬opotu nale¿y korzystaæ z
zasilania sieciowego i oszczêdzaæ baterie. Przed
wk¬adaniem baterii upewniæ siê, ¿e kabel zasilajåcy
jest wyciågniêty z gniazdka w zestawie i z gniazdka
elektrycznego.
Baterie (brak w zestawie)
• 6 baterii typu R-20, UM-1 lub D (najlepiej alkalicznych) umieœciæ w pojemniku zgodnie z podanå
polaryzacjå.
Nadajnik zdalnego sterowania (Patrz A)
• W¬o¿yæ dwie baterie typu AAA, R03 lub UM4
(najlepiej alkaliczne).

Tabliczka znamionowa znajduje siê pod spodem
zestawu.
PODSTAWOWE FUNKCJE
W¬åczanie, wy¬åczanie i wybieranie funkcji
1 W¬åczyæ zestaw naciskajåc STANDBYy.
2 Jedno-lub kilkakrotnie naciskajåc SOURCE wybraæ:
CD, TUNER, AUX lub TAPE.
3 Wy¬åczyæ zestaw naciskajåc y.

Rady:
– Przed prze¬åczeniem funkcji z TAPE na TUNER, AUX
lub CD albo przed wy¬åczeniem zestawu, nale¿y
upewniæ siê, ¿e zakoñczono odtwarzanie naciœniêciem przycisku zatrzymania taœmy STOP 9, i ¿e
zwolnione så wszystkie klawisze magnetofonu.
– W pamiêci zestawu zapamiêtane zostanå ustawienia parametrów dŸwiêku, zaprogramowanych
stacji i g¬oœnoœci (a¿ do maksimum równego 20).

Niew¬aœciwe u¿ywanie baterii mo¿e spowodowaæ
wyciek elektrolitu i korozjê pojemnika albo rozerwanie baterii.
• Nie mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii, np. alkalicznych z wêglowo-cynkowymi. W zestawie
Regulacja g¬oœnoœci i barwy dŸwiêku
u¿ywaæ wy¬åcznie baterie tego samego typu.
• Poziom g¬oœnoœci ustawiaæ regulatorem VOLUME.
• Wymieniajåc baterie nie mieszaæ baterii nowych ze
™ Wyœwietlacz pokazuje poziom g¬oœnoœci i liczbê
zu¿ytymi.
z zakresu 0-32. (Patrz 2)
• Baterie zawierajå substancje chemiczne i
dlatego powinny byæ likwidowane we
Regulacja niskich czêstotliwoœci (basów)
w¬aœciwy sposób.
Istniejå trzy pozycje DBB (Dynamic Bass Boost) :
Korzystanie z sieci elektrycznej
– Wy¬: brak wzmocnienia niskich tonów
1 Sprawdziæ czy napiêcie zasilania, podane na
– DBB1: lekkie podbicie basów
tabliczce znamionowej na spodzie zestawu,
– DBB2: silne podbicie basów
jest zgodne z napiêciem w lokalnej sieci elek• Naciœnij DBB jeden lub kilka razy aby wybraæ wzmoctrycznej. Skontaktowaæ siê ze sprzedawcå lub
nienie basów.
punktem napraw, jeœli tak nie jest.
™DBB1,2 pojawia siê przy w¬åczonym DBB.
2 Jeœli zestaw posiada selektor napiêcia zasilania,
wybraæ wartoœæ odpowiadajåcå napiêciu w sieci.
3 Wetknåæ wtyczkê przewodu zasilajåcego do gniazdDostrajanie do stacji radiowych
ka elektrycznego.
1 W¬åczyæ zestaw naciskajåc y i wybraæ TUNER
4 Aby od¬åczyæ zasilanie elektryczne nale¿y od¬åczyæ
naciœniêciem SOURCE.
zestaw od gniazdka elektrycznego.
– Na chwilê pojawia siê
, a potem czêstotliwoœæ stacji, zakres fal i, o ile stacja by¬a zaproAutomatyczny tryb czuwania (Auto-Standby)
gramowana, zaprogramowany numer.
Ze wzglêdu na oszczêdnoœæ energii zestaw automaty(Patrz 3)
cznie siê wy¬åczy, jeœli skoñczy siê p¬yta lub taœma i
zestaw bêdzie pozostawa¬ w stanie zatrzymania przez 2 Ponownie naciskajåc BAND wybraæ zakres fal.
ponad 15 minut.
Po 5 minutach zapauzowania, odtwarzanie CD
zostanie automatycznie zatrzymane. Po kolejnych 15
minutach urzådzenie wy¬åczy siê ca¬kowicie.

TUNER CYFROWY
TUNER CYFROWY
3 Nacisnåæ i przytrzymaæ ∞ lub §, a¿ zacznie siê
zmieniaæ czêstotliwoœæ widoczna na wyœwietlaczu.
™ Odbiornik automatycznie dostraja siê do wystarczajåco silnej stacji. W czasie automatycznego
strojenia wyœwietlacz pokazuje
.
4 W razie potrzeby, czynnoœci 2-3 powtórzyæ, a¿ do
znalezienia ¿ådanej stacji.
• W celu dostrojenia do s¬abej stacji, ∞ lub §
nale¿y przyciskaæ krótko i wielokrotnie, a¿ do
uzyskania optymalnego odbioru.
Poprawianie odbioru radiowego:
• Dla FM, wyciågnåæ, pochyliæ i obróciæ antenê
teleskopowå. Zmniejszyæ d¬ugoœæ anteny, jeœli
sygna¬ jest zbyt silny.
• Dla MW/ LW, zestaw wykorzystuje antenê
wewnêtrznå. Ukierunkowaæ antenê obracajåc ca¬y
zestaw.

CD

MAGNETOFON KASETOWY

™ P¬yta bêdzie odtwarzana z du¿å szybkoœciå i
ma¬å g¬oœnoœciå.
2 Po rozpoznaniu poszukiwanego fragmentu zwolniæ
∞ lub § i wznowiæ normalne odtwarzanie.

Przeglådanie programu
W stanie zatrzymania, nacisnåæ i przytrzymaæ PROG,
a¿ wyœwietlacz poka¿e sekwencjê numerów
wybranych utworów.

S¬uchanie stacji zaprogramowanych rêcznie lub
funkcjå Autostore
Jedno- lub kilkakrotnie nacisnåæ przyciski PRESET
/+ (na pilocie 3 lub 4), a¿ wyœwietlona zostanie
¿ådana stacja.

Ró¿ne tryby odtwarzania: SHUFFLE i REPEAT
(Patrz 5 - 7)
Przed lub podczas odtwarzania mo¿na wybieraæ i
zmieniaæ ró¿ne tryby odtwarzania oraz ¬åczyæ je w
ramach PROGRAM.
shuffle – odtwarzanie ca¬ej p¬yty/ programu w
kolejnoœci losowej
shuffle i repeat all – nieskoñczone powtarzanie
ca¬ej p¬yty/ programu w kolejnoœci losowej
repeat all – powtarzanie ca¬ej p¬yty/ programu
repeat – nieskoñczone odtwarzanie bie¿åcego
(losowo wybranego) utworu.

Kasowanie programu
Program mo¿na skasowaæ przez:
• otwórz komorê na p¬ytê CD
• przesuniêcie klawisza Ÿród¬a dŸwiêku w pozycjê
TUNER, AUX lub TAPE;
• Naciœniêcie dwa razy 9 tw czasie odtwarzania lub
raz w pozycji stop.
™ Na chwilê pojawia siê
, a znika PROG.

-

ODTWARZACZ CD
Odtwarzanie p¬yt CD
Opisywany odtwarzacz CD odtwarza p¬yty standardu
Audio Disc, z p¬ytami do nagrywania jednokrotnego
(CD-Recordables), jak i wielokrotnego (CDRewritables) w¬åcznie.

1 W¬åczyæ zestaw naciœniêciem y i wybraæ odtwarzacz CD za pomocå SOURCE.
Programowanie stacji radiowych
2 W¬o¿yæ p¬ytê zadrukowanå stronå do góry i
W pamiêci odbiornika (20FM, 5MW and 5LW), rêcznie
zamknåæ drzwiczki.
lub automatycznie (funkcja Autostore) mo¿na umieœciæ
™ Pojawi siê
, odtwarzacz odczytuje
do trzydziestu stacji.
zawartoœæ p¬yty CD. Nastêpnie na
wyœwietlaczu pojawi siê ogólna liczba
Programowanie rêczne
utworów i ca¬kowity czas odtwarzania p¬yty
1 Dostroiæ odbiornik do ¿ådanej stacji (patrz
CD. (Patrz 4)
Dostrajanie do stacji radiowych).
3 Rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.
2 Naciœniêciem PROGRAM uaktywniæ pro4 Do chwilowego wstrzymania odtwarzania s¬u¿y
gramowanie.
2;. Po powtórnym naciœniêciu 2; odtwarzanie
3 Przydzieliæ stacji numer od 1 do 20 dla FM lub 1 to
jest kontynuowane.
5 dla MW lub 1 to5 dla LW, jedno- lub kilkakrotnie
5 Aby zakoñczyæ odtwarzanie p¬yty nale¿y nacisnåæ 9.
naciskajåc PRESET /+ (na pilocie 3 lub 4).
4 Zatwierdziæ wybór naciœniêciem PROGRAM.
Rady:Odtwarzanie p¬yty CD zostanie przerwane tak¿e
5 Powtarzajåc czynnoœci 1-4 zaprogramowaæ inne
po:
stacje.
– otwarciu drzwiczek p¬yty;
– odtworzeniu p¬yty do koñca;
Rady: Skasowanie zaprogramowanej stacji nastêpuje
– wybraniu innego Ÿród¬a dŸwiêku: magnetofonu
po wpisaniu innej stacji pod ten sam numer.
aux lub odbiornika radiowego.

-

Autostore – programowanie automatyczne
Funkcja Autostore uruchamia automatyczne programowanie stacji, poczynajåc od pozycji 1. Dostêpne
stacje så programowane zgodnie z si¬å odbierania
zakresów fal: najpierw FM, a nastêpnie MW/LW.
Wszelkie dotychczasowe ustawienia, np. stacje zaprogramowane rêcznie, zostanå zmienione.

CD

• Uaktywniæ programowanie automatyczne, naciskajåc PROGRAM przez 4 sekundy lub d¬u¿ej.
™ Zacznie migaæ AUto, PROG.
Po zaprogramowaniu wszystkich stacji, automatycznie
odtworzona zostanie stacja spod pozycji 1.

Wybieranie innego utworu
• Wybraæ utwór, jedno- lub kilkakrotnie naciskajåc na
zestawie ∞ lub § (¡ lub ™ na pilocie) .
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.
Wyszukiwanie fragmentu utworu
1 Nacisnåæ i przytrzymaæ ∞ lub § (SEARCH 5,
6 na pilocie).

1 Wybraæ tryb odtwarzania, jedno- lub kilkakrotnie
naciskajåc MODE (SHUFFLE lub REPEAT na
pilocie).
2 Ze stanu zatrzymania, naciœniêciem 2; rozpoczåæ
odtwarzanie.
3 Aby wybraæ odtwarzanie normalne, powtarzaæ
naciskanie MODE, a¿ z wyœwietlacza zniknå ró¿ne
tryby odtwarzania.
– Tryb odtwarzania mo¿na tak¿e anulowaæ
naciœniêciem 9.
Programowanie numerów utworów
W stanie zatrzymania, wybieraæ i zapisywaæ utwory
w pamiêci w ¿ådanej kolejnoœci. W pamiêci mo¿na
umieœciæ do dwudziestu utworów.
1 Wybraæ numer ¿ådanego utworu, naciskajåc na
zestawie ∞ lub § (na pilocie ¡ lub ™).
2 Nacisnåæ PROGRAM.
™ Przy próbie programowania bez uprzedniego
wybrania utworu, pojawi siê
.
3 Powtarzajåc czynnoœci 1-2 wybraæ i zaprogramowaæ wszystkie ¿ådane utwory.
™ Wyœwietlacz:
zasygnalizuje próbê zaprogramowania ponad dwudziestu utworów.

Rady: W trakcie odtwarzania mo¿na wcisnåæ przycisk
PROGRAM aby dodaæ bie¿åcå œcie¿kê do programu.

AUX (kabla audio brak w zestawie)
3.5 milimetrowe gniazdko umo¿liwia pod¬åczenie posiadanego systemu innych urzådzeñ audio, np. odtwarzacza CD-MP3.
1 W¬åczyæ zestaw naciskajåc y a nastêpnie wybraæ
AUX u¿ywajåc SOURCE.
™Wyœwietlacz: AUH.
2 Proszê u¿yæ kabla audio do po¬åczenia gniazdka
AUX z gniazdkiem LINE OUT/s¬uchawki urzådzenia
zewnêtrznego.
3 Aby uniknåæ zniekszta¬ceñ dŸwiêku, nale¿y
zmniejszyæ poziom g¬onoœci urzådzeñ zewnêtrznych.
4 Aby ustawiæ poziom dŸwiêku i g¬oœnoœci systemu,
nale¿y u¿yæ regulacji dŸwiêku urzådzeñ
zewnêtrznych oraz AZ2060.
MAGNETOFON KASETOWY
Odtwarzanie kasety
1 W¬åczyæ zestaw naciskajåc y a nastêpnie wybraæ
TAPE u¿ywajåc SOURCE.
™ Podczas dzia¬ania magnetofonu wyœwietlacz
pokazuje
.
2 W¬o¿yæ kasetê i zamknåæ kieszeñ.
3 Rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem PLAY 1.
4 Aby na chwilê wstrzymaæ odtwarzanie, nale¿y
wcisnåæ PAUSE ;. Ponowne naciœniêcie PAUSE ;
wznawia odtwarzanie.
5 Aby szybko przewinåæ taœmê nacisnåæ SEARCH 5
lub 6.
6 Aby zatrzymaæ magnetofon, nacisnåæ
STOP/OPEN 9/.
• Po dojœciu taœmy do koñca, klawisze så automatycznie zwalniane, chyba ¿e wciœniêty jest PAUSE ;.

NAGRYWANIU

KONSERWACJA I BEZPIECZEÑSTWO

OGÓLNE INFORMACJE O NAGRYWANIU

KONSERWACJA I BEZPIECZEÑSTWO

• Nagrywanie jest dozwolone dopóty, dopóki nie
zostanå naruszone prawa autorskie i inne osób
trzecich.
• Do nagrywania u¿ywaæ tylko kaset typu NORMAL
(IEC type I) , bez wy¬amanych zåbków zabezpieczajåcych. Magnetofon nie jest przystosowany do
nagrywania na kasetach typu CHROME (IEC II) ani
METAL (IEC IV).
• Najlepszy poziom nagrania ustawia siê automatycznie. Manipulowanie regulatorami VOLUME i
DBB nie wp¬ywa na nagranie.
• Wy¬amaæ zåbki, jeœli kaseta ma byæ zabezpieczona
przed przypadkowym skasowaniem. W razie
potrzeby ponownego nagrania takiej taœmy,
wy¬amane zåbki trzeba zakleiæ taœmå klejåcå.

Odtwarzacz CD i postêpowanie z p¬ytami CD
(Patrz 8)
• Jeœli odtwarzacz CD nie czyta poprawnie p¬yt,
przed oddaniem go do naprawy nale¿y oczyœciæ
jego soczewkê p¬ytå czyszczåcå.
• Pod ¿adnym pozorem nie wolno dotykaæ soczewki
odtwarzacza CD!
• Nag¬e zmiany temperatury otoczenia mogå
spowodowaæ kondensacjê pary na soczewce odtwarzacza CD. W takim stanie odtwarzanie p¬yt nie
jest mo¿liwe. Nie wolno próbowaæ wycieraæ
soczewek, tylko trzeba zostawiæ zestaw w cieple
a¿ do odparowania wilgoci.
• Chroniæ soczewki przed zakurzeniem, zamykajåc
zawsze drzwiczki odtwarzacza.
• Podczas czyszczenia p¬yty wycieraæ jå prostymi
ruchami od œrodka do brzegu, u¿ywajåc miêkkiej,
niestrzêpiåcej siê œciereczki. Nie u¿ywaæ œrodków
czyszczåcych, gdy¿ mogå one uszkodziæ p¬ytê.
• Nie wolno pisaæ po p¬ytach ani nalepiaæ na nie
¿adnych naklejek.

Synchroniczne uruchamianie nagrywania z CD
1 Wybraæ funkcjê CD.
2 W¬o¿yæ p¬ytê CD i, w razie potrzeby, zaprogramowaæ numery utworów.
3 Otworzyæ kieszeñ kasety.
4 W¬o¿yæ do kieszeni magnetofonu odpowiedniå
taœmê i zamknåæ drzwiczki.
5 Rozpoczåæ nagrywanie naciskajåc RECORD 0.
– Odtwarzanie p¬yty wed¬ug programu rozpoczyna
siê automatycznie od poczåtku programu. Nie
potrzeba oddzielnie uruchamiaæ odtwarzacza CD.
™ Mo¿na wybraæ i nagraæ okreœlony fragment
utworu na p¬ycie:
• Nacisnåæ ∞ lub §. Zwolniæ przycisk po rozpoznaniu poszukiwanego fragmentu.
• Zatrzymaæ odtwarzanie p¬yty naciœniêciem 2;.
• Po naciœniêciu RECORD 0 nagrywanie
rozpocznie siê dok¬adnie od wybranego miejsca
wewnåtrz utworu.
6 Aby chwilowo zatrzymaæ nagrywanie nale¿y nacisnåæ PAUSE ;. Po ponownym naciœniêciu PAUSE
; nagrywanie jest wznawiane.
7 Naciœniêcie STOP/OPEN 9/ koñczy nagrywanie.
Nagrywanie z radia
1 Dostroiæ odbiornik do ¿ådanej stacji (patrz
Dostrajanie odbiornika do stacji radiowych).
2 Postêpowaæ wed¬ug czynnoœci 3-7, w opisie synchronicznego nagrywania z p¬yt CD.

Informacje o bezpieczeñstwie
• Nie nara¿aæ zestawu, baterii, p¬yt ani kaset na
dzia¬anie wilgoci, deszczu, piasku i zbyt wysokiej
temperatury.
• Zestaw czyœciæ suchå œciereczkå. Nie u¿ywaæ
¿adnych œrodków czyszczåcych zawierajåcych alkohol, amoniak, benzen lub œrodki œcierne, gdy¿ mogå
one uszkodziæ zestaw.
• Umieœciæ zestaw na twardej i p¬askiej powierzchni,
tak by siê nie buja¬. Zapobiegaæ przegrzewaniu
zestawu, zapewniajå jego dobrå wentylacjê.
• Czêœci mechaniczne zestawu zawierajå ¬o¿yska
samosmarujåce, których nie wolno smarowaæ ani
oliwiæ.
Konserwacja magnetofonu (Patrz 9)
Aby zapewniæ dobrå jakoœæ nagrañ i odtwarzania
kaset, raz w miesiåcu nale¿y czyœciæ czêœci A, B i
C, tak jak na ilustracji. U¿ywaæ we¬nianej szmatki
lekko zwil¿onej alkoholem lub specjalnym p¬ynem do
czyszczenia g¬owic.
1 Otworzyæ kieszeñ kasety.
2 Nacisnåæ PLAY 1 i oczyœciæ rolkê C.
3 Nacisnåæ PAUSE ; i oczyœciæ g¬owice A oraz
wa¬ek napêdowy B.
4 Po oczyszczeniu nacisnåæ STOP/OPEN 9/.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA
Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo pora¿enia prådem nie wolno otwieraæ obudowy zestawu. Pod
¿adnym warunkiem nie wolno podejmowaæ prób samodzielnego naprawiania zestawu, gdy¿
powoduje to uniewa¿nienie gwarancji.
W przypadku wyståpienia awarii, przed oddaniem sprzêtu do naprawy nale¿y sprawdziæ wymienione poni¿ej
przypadki. Jeœli postêpujåc wed¬ug poni¿szych wskazówek nie uda siê rozwiåzaæ problemu, nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawcå lub punktem serwisowym.
Niew¬aœciwe dzia¬anie zdalnego sterowania
– Baterie zu¿yte/ niew¬aœciwie wstawione.
• Poprawnie wstawiæ (nowe) baterie.
– Za du¿a odleg¬oœæ/ kåt pomiêdzy nadajnikiem i
zestawem.
• Zmniejszyæ odleg¬oœæ/ kåt.
Brak dŸwiêku /zasilania
– Ωle ustawiony regulator g¬oœnoœci
• Wyregulowaæ g¬oœnoœæ
– Niepoprawnie wetkniêty przewód zasilajåcy
• Poprawnie przy¬åczyæ przewód zasilajåcy
– Zu¿yte/ niew¬aœciwie wstawione baterie
• Poprawnie wstawiæ (nowe) baterie
– W gniazdo zestawu wetkniête s¬uchawki
• Od¬åczyæ s¬uchawki.
Silny szum lub zak¬ócenia

– Zastosowanie kaset niew¬aœciwego rodzaju
(METAL lub CHROME)
• Do nagrywania u¿ywaæ tylko kaset NORMAL (IEC I)
Brak nagrywania
– Zåbki zabezpieczajåce mogå byæ wy¬amane
• Zakleiæ miejsce po zåbku taœmå klejåcå
Sygnalizacja

/
– Uszkodzona lub brudna p¬yta CD
• Wymieniæ/ oczyœciæ p¬ytê, patrz Konserwacja
–
•
–
•
–

Zaparowana soczewka lasera
Odczekaæ na osuszenie soczewki.
Czysta/ niesfinalizowana p¬yta CD-R(W)
Stosowaæ sfinalizowane p¬yty CD-R(W)
W¬o¿ona p¬yta CD-ROM/ p¬yta zawiera pliki w formacie innym ni¿ audio.
• Stosowaæ wy¬åcznie p¬yty standardu CD Audio /
jedno- lub wielokrotnie naciskajåc ∞ lub § przejœæ do plików audio pomijajåc pliki danych.

– Zak¬ócenia elektryczne: zestaw zbyt blisko odbiornika TV, magnetowidu lub komputera
Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ
– Uszkodzona lub brudna p¬yta CD
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê
S¬aba jakoœæ odbioru radiowego
– S¬aby sygna¬ radiowy
• FM: Ustawiæ antenê teleskopowå.
S¬aba jakoœæ dŸwiêku z kaset
– Kurz i brud na g¬owicach, itp.
• Oczyœciæ czêœci magnetofonu, patrz Konserwacja

– Aktywne odtwarzanie losowe SHUFFLE lub PROGRAM
• Wy¬åczyæ odtwarzanie losowe SHUFFLE/PROGRAM.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ
wprowadzania zmian technicznych.

Ochrona œrodowiska
Do¬o¿yliœmy wszelkich starañ, by zminimalizowaæ opakowanie i u¬atwiæ jego separacjê na trzy materia¬y: tekturê, rozprê¿ny polistyren i polietylen. Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów poddajåcych siê przerobowi wtórnemu
w wyspecjalizowanych zak¬adach. Przy likwidowaniu opakowania, zu¿ytych baterii i starego sprzêtu proszê
postêpowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami.

