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OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

$ 4.5V DC ...............gniazdko zasilacza zewnêtrznego..

% .............................tabliczka znamionowa.

ZASILANIE 

Baterie (brak w zestawie)

Wk¬adanie baterii
• Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ 2 baterie

zwyk¬e lub alkaliczne typu AA (LR6, UM3).

Pożyteczne porady:

- Nie nale¿y mieszaæ nowych baterii ze starymi, ani 
u¿ywaæ ró¿nych rodzajów baterii jednoczeœnie.

- Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu lub
odtwarzacz nie bêdzie u¿ytkowany przez d¬u¿szy okres.

Sygnalizacja stanu baterii
Wyœwietlacz wskazuje przybli¿ony stan na¬adowania baterii.

Bateria nie roz¬adowana

Bateria wyczerpana lub brak baterii.

Œrednia trwa¬oœæ baterii przy odtwarzaniu w normalnych warunkach
Rodzaj baterii Oszczêdzania Energii 

Audio CD
MP3-CD

Alkaliczna AA 18 godzin 28 godzin

Baterie zawierajå substancje chemiczne, dlatego powinny byæ 
wyrzucane do odpowiednich kontenerów.

Polski OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki HE035
1 x zasilacz sieciowy AC AY3162 (niektóre wersje)

Opis prze¬åczników ( patrz rysunki 1) 

1 VOLE ...........regulacja si¬y g¬osu.
2 OPEN 2............. otwarcie pokrywy odtwarzacza CD.
3 9 ........................ zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,

wy¬åczenie odtwarzacza.
4 MODE ................ wybór opcji odtwarzania, np SHUFFLE, REPEAT.
5 -/+ .................... tylko dla MP3 CD: wybór kolejnego/poprzedniego albumu.
6 PROG ................. programowanie utworów i przeglåd programu.
7 ........................... wyœwietlacz.
8 2; ...................... w¬åczenie zasilania, rozpoczêcie odtwarzania p¬yty CD oraz

pauza.
9 EQ ...................... umo¿liwia wybranie korekcji dźwiêku dostosowanej 

do gatunku muzyki.

0 ∞ /§................ przechodzi na poczåtek poprzedniej / nastêpnej œcie¿ki.
! ESP .................... wybór miêdzy oszczêdnym zasilaniem z baterii i systemem

zapobiegania wstrzåsom (ESP).  ESP zapewnia ciåg¬oœæ
odtwarzania p¬yt CD bez wzglêdu na wibracje i wstrzåsy.

@ OFF .................... wy¬åczenie funkcji HOLD.
HOLD ................. blokuje wszystkie przyciski

# p / LINE OUT......gniazdko 3,5 mm dla s¬uchawek, pod¬åczenie do gniazdka
wejœciowego audio innego urzådzenia.

2.

1.

ZASILANIE 

Zasilacz sieciowy (w wyposa¿eniu lub opcjonalny)

Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zasilacza AY 3162 (pråd sta¬y 4,5 V/450 mA, biegun
dodatni na bolcu œrodkowym). Inne zasilacze mogå
uszkodziæ odtwarzacz.

1 Nale¿y sprawdziæ, czy poziom napiêcia zasilacza
jest identyczny z napiêciem w lokalnej sieci.

2 Pod¬åczyæ zasilacz prådu sta¬ego do gniazdka 
odtwarzacza 4.5V DC oraz do gniazdka œciennego.

Pożyteczne porady:

–  Du skal altid trække strømadapteren ud af stikket, når du ikke bruger den.

INFORMACJE OGÓLNE

Obs¬uga odtwarzacza CD oraz p¬yt CD

• Nigdy nie wolno dotykaæ soczewek A odtwarzacza CD.
• Nie wolno nara¿aæ urzådzenia, baterii ani p¬yt CD na dzia¬anie wilgoci, kropli

deszczu, piasku, ani wystawiaæ na dzia¬anie silnych
Ÿróde¬ ciep¬a (urzådzeñ grzewczych lub bezpoœred-
nich promieni s¬onecznych).

• Odtwarzacz CD mo¿na czyœciæ miêkkå, lekko
zwil¿onå œciereczkå. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych
œrodków czyszczåcych, mogåcych uszkodziæ urzådze-
nie.

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå ruchem od œrodka ku brze-
gom. Preparaty czyszczåce mogå uszkodziæ p¬ytê! Nie wolno robiæ notatek ani
przyklejaæ nalepek na p¬ycie CD.

• Je¿eli odtwarzacz przeniesiono z ch¬odnego do ciep¬ego pomieszczenia, na
soczewce lasera mo¿e skropliæ siê wilgoæ. Je¿eli do tego dojdzie, odtwarzacz CD
nie bêdzie dzia¬a¬. Nale¿y pozostawiæ urzådzenie, a¿ normalne odtwarzanie stanie
siê mo¿liwe.

• W¬åczony telefon komórkowy w pobli¿u odtwarzacza CD mo¿e wywo¬ywaæ ¬óce-
nia.

• Nie wolno dopuœciæ do upadku urzådzenia – mo¿e ulec uszkodzeniu.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje ekologiczne

• Nie u¿ywamy ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie
mo¿na ¬atwo rozdzieliæ na dwa materia¬y: karton (pude¬ko) i polietylen (torby, folia
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.

Zestaw spe¬nia wymogi Unii Europejskiej odnoœnie poziomu zak¬óceñ
radiowych.

– Urzàdzenie nie powinno byæ wystawiane na odpryski lub bryzgi
p¬ynów.

– Nie stawiaæ na urzådzeniu niebezpiecznych dla niego
przedmiotów (np.: zapalonych œwiec, nape¬nionych p¬ynem
przedmiotów)



S¬UCHAWKI

S¬uchawki HE035

• Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka p / LINE OUT

Pożyteczne porady:

• Gniazdko p / LINE OUT mo¿e równie¿ s¬u¿yæ do
pod¬åczenia urzådzenia do systemu HiFi.  Do regu-
lacji dźwiêku i g¬oœnoœci mo¿na u¿yæ elementów
sterujåcych systemu audio lub odtwarzacza CD.

WA¯NA UWAGA!
• Ochrona s¬uchu :

Podczas korzystania ze s¬uchawek nie zalecamy ustawiania nadmiernej si¬y
g¬osu. Wed¬ug opinii specjalistów d¬ugotrwa¬e s¬uchanie przy du¿ej g¬oœnoœci
mo¿e prowadziæ do trwa¬ego uszkodzenia s¬uchu.

• Bezpieczeñstwo ruchu drogowego :
Podczas prowadzenia pojazdu nie nale¿y korzystaæ ze s¬uchawek. Mo¿e to
prowadziæ do zagro¿enia ruchu, a w wielu krajach jest zabronione. 

MP3

Technologie kompresji dźwiêku MP3 (MPEG Audio Layer 3) pozwala na znaczne
zmniejszenie iloœæ danych cyfrowych w porównaniu ze zwyk¬å p¬ytå CD,
zachowujåc zbli¿onå jakoœæ dêwiêku.
• Skåd uzyskaæ pliki muzyczne: Mo¿emy œciågnåæ legalne pliki muzyczne z

Internetu na twardy dysk w swoim komputerze lub przenieœæ zawartoœæ
w¬asnych p¬yt audio CD. W tym celu nale¿y w¬o¿yæ p¬ytê audio CD do napêdu
CD-ROM w komputerze i zakodowaæ muzykê przy u¿yciu odpowiedniego pro-
gramu kodujåcego. Dla osiågniêcia dobrej jakoœci MP3 zalecamy stosowanie
szybkoœci danych 128 kbps lub wy¿szej.

• Tworzenie p¬yty CD-ROM z plikami MP3: Za pomocå nagrywarki CD na
Twoim komputerze nagraj pliki muzyczne z twardego dysku na p¬ytê CD-ROM.

Pożyteczne porady:
– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 majå rozwiniêcie .mp3.
– Ogólna liczba plików muzycznych i albumów: oko¬o 350 (przy œredniej nazwie pliku o

d¬ugoœci 20 znaków)
– Maksymalna ilość odtwarzanych plików muzycznych zależy od długości

nazwy plików. Im krótsza nazwa pliku, tym więcej plików zostanie odtwor-
zonych.

ODTWARZANIE P¬YT CD

Niniejszy odtwarzacz CD przeznaczony jest do odtwarzania wszelkich rodzajów P¬yt
Audio, np. CD-Recordables oraz CD-Rewritables i MP3 CD. Nie wolno odtwarzaæ
p¬yt CD-ROM, CDi, VCD, DVD lub p¬yt komputerowych CD.

1 Nacisnåæ klawisz OPEN 2 dla otwarcia odtwarza-
cza.

2 W¬o¿yæ p¬ytê CD audio lub MP3 CD, stronå z
nadrukiem ku górze, naciskajåc p¬ytê CD na uchwyt
œrodkowy. 

3 Zamknåæ odtwarzacz naciskajåc na pokrywê.

4 Nacisnåæ 2; dla w¬åczenia zasilania i rozpoczêcia
odtwarzania.

➜ Pojawi siê , odtwarzacz 

odczytuje zawartoœæ p¬yty CD.

➜ Dla p¬yt audio CD: wyœwietlacz wska¿e liczbê  
utworów na p¬ycie oraz ogólny czas odtwarzania.  
Dla p¬yt MP3 CD: ¬åczna liczba utworów i 
albumów jest wyœwietlana kolejno.

➜ Odtwarzanie rozpocznie siê automatycznie.
Dla p¬yt audio CD: Wyœwietlacz wska¿e numer,i aktualnego utworu oraz czas
od poczåtku utworu.
Dla p¬yt MP3 CD: bie¿åcy numer albumu / utworu i
czas så wyœwietlane. Pojawi siê MP3 i ESP.

Dla wstrzymania odtwarzania

• Nacisnåæ 2;.
➜ Czas od poczåtku utworu bêdzie migaæ.

• Powrót do odtwarzania po ponownym naciœniêciu 2;.

ODTWARZANIE P¬YT CD

Dla zakoñczenia odtwarzania

• Nacisnåæ 9.
➜ Dla p¬yt audio CD: wyœwietlacz wska¿e liczbê utworów na p¬ycie oraz ogól-

ny czas odtwarzania. Dla p¬yt MP3 CD: ¬åczna liczba utworów i albumów
jest wyœwietlana kolejno.

• Nacisnåæ ponownie 9 w celu wy¬åczenia urzådzenia.

• Aby wyjåæ p¬ytê CD nale¿y uchwyciæ lekko p¬ytê za
krawêdzie, naciskajåc jednoczeœnie na otwór œrod-
kowy.

Pożyteczne porady:

– Odtwarzacz wy¬åczy siê automatycznie 30 sekund po naciœniêciu klawisza 9.

Natężenie i barwa głosu 

Regulacja g¬oœnoœæi

•Dostosowanie g¬oœnoœci poprzez u¿ywanie VOLE.

Regulacja barwy dŸwiêku
Funkcja EEQQ  wybranie korekcji dźwiêku dostosowanej do gatunku
muzyki.: NOR (NORMAL), bAS (BASS), POP i JAZ (JAZZ). 
•Naciœnij EQ jeden lub kilka razy aby wybraæ wzmocnienie

➜ Wyœwietlacz przez chwilê pokazuje: , , lub .

OFF •RESUM
E • HOLD

LINE OUT / VOL.



WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach

Wybór utworu
• Naciskaj krótko ∞ lub §, aby przeskoczyæ do

poczåtku aktualnego, poprzedniego lub do kolejnych
utworów.

• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie
naciœniêciem 2;.
➜ Odtwarzacz przejdzie do wybranego utworu.

Szukanie fragmentu utworu podczas odtwarzania
1 Naciœnij i przytrzymaj klawisz ∞ lub § do chwili znalezienia szukanego frag-

mentu.
➜ Rozpocznie siê przeszukiwanie przy zmniejszonej sile g¬osu. W przypadku

utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2 sekun-
dach.

2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.
➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach MP3-CD

Aby znale¿æ utwór MP3, mo¿esz najpierw nacisnåæ-/+ aby wybraæ album.

Wybór albumu
•Naciśnij i przytrzymaj lub naciśnij wielokrotnie

przycisk.-/+. , aby znaleźć żądany  numer albu-
mu.

• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie
naciœniêciem 2;.

➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.

Pożyteczne porady:

– W czasie odtwarzania programu, u¿ywanie przycisków - lub + nie jest
mo¿liwe.

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE

Wybrany tryb jest wskazywany przez  kursorów , , lub .

1 Nacisnåæ kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania
dla w¬åczenia jednego z poni¿szych trybów. W¬åczony
tryb pojawi siê na wyœwietlaczu.
– repeat: Wybrany utwór bêdzie odtwarzany 

wielokrotnie.
– repeat all: powtarzanie ca¬ej p¬yty/   

programu
– repeat album (tylko dla MP3 CD) :

Wszystkie utwory w bie¿åcym albumie zostanå 
odtworzone wielokrotnie.

– scan: Ka¿dy utwór na dysku jest 
odtwarzany przez 10 sekund.

– scan album (tylko dla MP3 CD): Ka¿dy 
utwór na w bie¿åcym albumie jest 
odtwarzany przez 10 sekund. 

– scan prog: Ka¿dy utwór na programu 
jest odtwarzany przez 10 sekund.

– shuffle: Wszystkie utwory na p¬ycie zostanå
odtworzone jednokrotnie w 

przypadkowej kolejnoœci.

– shuffle all: Wszystkie utwory na p¬ycie bêdå odtwarzane wielokrotnie w
przypadkowej kolejnoœci.

– shuffle album (tylko dla MP3 CD):
Wszystkie utwory w bie¿åcym albumie zostanå odtworzone jednokrotnie
w przypadkowej kolejnoœci.

➜ Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie siê ppoo  w bieżącym uuttwwóórr.

2 Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania, nale¿y naciskaæ MODE a¿
napisy zniknå z wyœwietlacza.

Pożyteczne porady:
–  Naciœni´cie ∞ w trybie odtwarzania (shuffle) losowego 

powoduje powrót tylko do poczåtku bie¿åcego utworu.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Pożyteczne porady:

– Jeœli podczas programowania nie zostanie wykonana ¿adna czynnoœæ w cza-
sie.10.sekund, programowanie zostanie automatycznie zatrzymane.

– W przypadku próby zapisania w pamiêci wiêcej ni¿ 64 utworów nie jest
mo¿liwe wybranie nastêpnego utworu. Na ekranie wyœwietlane så: zapisane
utwory.

Kasowanie programu
• Naciœniêcie dwa razy 9 tw czasie dtwarzania lub raz w pozycji stop.

➜ Symbol wy¬åcza siê..

Pożyteczne porady:
– Program ulegnie skasowaniu przy przerwie w zasilaniu, otwarciu pokrywy odt-

warzacza CD lub po samoczynnym wy¬åczeniu urzådzenia.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Odtwarzacz pozwala na zaprogramowanie do 64 utworów i zapisanie ich w pamiêci w
dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy z utworów mo¿na zapisaæ dowolnå iloœæ razy.
Dla płyt audio CD: 
1 WW  ppoozzyyccjjii  ssttoopp,, naciœnij PROG, aby w¬åczyæ pro-

gramowanie.
➜ 00 P- 01 pojawia. i zacznie migaæ 00 .
➜ pojawia siê przy PROG.

2 Wybierz utwór naciskajåc ∞ / §.

3 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ P- 02 pojawia. i 00 miga, aby zasygnalizowaæ
gotowoœæ do zaprogramowania nastêpnego utworu.

4 W taki sam sposób nale¿y wybraæ i zapisaæ w
pamiêci pozosta¬e utwory.

5 Nacisnåæ 2; dla odtworzenia programu.
➜rozpocznie siê odtwarzanie. i pojawia siê przy

PROG.

DDllaa  pp¬yytt  MMPP33  CCDD::  

1 WW  ppoozzyyccjjii  ssttoopp,, naciœnij PROG, aby w¬åczyæ pro-
gramowanie.

➜ 000 00 P- 01 pojawia. i zacznie migaæ 00.
➜ pojawia siê przy PROG.

2 Naciœnij ∞ / §, aby wybraæ ¿ådany album.

3   Naciœni PROG,  aby zapisaæ wybrany album.

➜ 000 miga, aby zasygnalizowaæ gotowoœæ do 
zaprogramowania utworu w albumie. 

4   Wybierz utwór naciskajåc ∞ / §.

5  Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ 000 00 P- 02 pojawia. i zacznie migaæ 00.

6  Powtórz kroki 2 do 5 aby zapisaæ kolejny album i utwór.



HOLD

HOLD – Blokada wszystkich klawiszy
Klawisze urzådzenia mo¿na zablokowaæ. Dziêki temu przypadkowe naciœniêcie 
klawiszy nie wywo¬a niepo¿ådanych skutków. Po w¬åczeniu HOLD unikniemy przy-
padkowego uruchomienia innych funkcji. Wystarczy przesunåæ suwak HOLD w
odpowiedniå pozycjê HOLD w¬åczony lub wy¬åczony. Na przyk¬ad:

• Ustaw suwak OFF•HOLD w pozycjê HOLD, aby
w¬åczyæ HOLD na urzådzeniu.

➜ pojawia siê przy HOLD. Dziêki temu przy-
padkowe naciœniêcie klawiszy nie wywo¬a
niepo¿ådanych skutków. Je¿eli urzådzenie jest
wy¬åczone, wyœwietla siê po naciœniê-
ciu 2;.

• Przesunåæ klawisz w pozycjê OFF w celu wy¬åczenia HOLD.
➜ Wszystkie przyciski så odblokowane.

ESP, TRYB OSZCZÊDZANIA ENERGII

Tradycyjne przenoœne odtwarzacze p¬yt CD powodowa¬y przerwy w odtwarzaniu np.
podczas biegania. ELECTRONIC SKIP PROTECTION zapobiega utracie dŸwiêku
spowodowanej lekkimi wibracjami i wstrzåsami. Funkcja pozwala na nieprzerwane
s¬uchanie muzyki. Jednak¿e funkcji ESP nie zapobiegnie przerwom w muzyce
wywo¬anym silnymi wstrzåsami. Nie zapobiega równie¿ uszkodzeniom
urzådzenia wywo¬anych upuszczenia!

Tryb oszczêdzania energii pozwala wyd ¬u ¿yæ czas pracy
baterii iodtwarzania muzyki.

• Naciœnij ESP jeden raz lub dwa razy w czasie odt-
warzania. 
➜ Pojawi siê symbol ESP, ochrona zosta¬a w¬åczona.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie przed wstrzåsami i
przejœæ do trybu oszczêdzania energii, naciœnij ESP.
➜ Symbol ESP wy¬åcza siê.

100 SEC MAGIC ESP!
Orientacyjny czas przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

Sekundy typ utworu

100 MP3 (128kbps)
40 P¬yt Audio

Pożyteczne porady:
– Dla płyt MP3 CD: ESP jest domyślnie zawsze włączona.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZE¯ENIE! W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestawu we
w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji. W przypadku zaistnienia
problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê.
Je¿eli pomimo tego problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê
z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.

Brak zasilania odtwarzacza CD lub nie rozpoczyna siê odtwarzanie
• Sprawdziæ,czy baterie nie så zu¿yte,så poprawnie zainstalowane,astyki czyste.
• Mog¬o poluzowaæ siê po ¬åczenie zzasilaczem. Poprawiæ po¬åczenie.
• Przy korzystaniu wsamochodzie,sprawdziæ,¿e stacyjka jest w¬åczona.

Sprawdziæ te¿ baterie odtwarzacza.

Wyœwietlany jest komunikat / Nie można odczytać płyty
CD.
• Sprawdziæ,czy p¬yta CD jest czysta ipoprawnie w¬o ¿ona (etykietå ku górze).

• Jeœli zaparowa¬y soczewki,odczekaæ kilka minut a¿ siê oczyszczå.

• P¬yta CD-RW (CD-R) zosta¬a niew¬aœciwie nagrana. Skorzystaæ zfinalizowania 
(FINALIZE) na swojej nagrywarce

W¬åczony jest wskaŸnik i/lub brak reakcji na elementy sterujåce
• Wrazie uaktywnienia opcji HOLD,wy¬åczyæ jå.

• Wy¬adowanie elektrostatyczne. Na kilka sekund od¬åczyæ zasilanie lub wyjåæ 
baterie.

Plik muzyczny nie jest odtwarzany
• Upewnij siê, ¿e pliki MP3 majå rozwiniêcie .mp3.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

Brakujåce katalogi na p¬ycie MP3-CD
• Upewnij siê, ¿e ogólna liczba plików i albumów na p¬ycie MP3-CD nie

przekracza 350.

• Wyœwietlone zostanå wy¬åcznie albumy z plikami MP3.

Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
• P¬yta CD jest uszkodzona lub zabrudzona. Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê.
• Aktywna jest funkcja resume,shuffle lub program.Wy¬åczyæ jå.

Przerwy w odtwarzaniu lub g¬oœne trzaski podczas odtwarzania utworów
MP3
• Wys¬uchaj tego samego pliku na komputerze. Je¿eli pojawi siê taki sam prob-

lem, dokonaj ponownego kodowania pliku lub nagraj p¬ytê CD-ROM ponownie.

Brak lub z ¬a jakoœæ dŸwiêku.
• Mo ¿e byæ aktywny tryb (PAUSE). Nacisnåæ 2;.
• Poluzowane,nieprawid¬owe lub zabrudzone po¬åczenia.Sprawdziæ ioczyœciæ po

¬åczenia.
• Mo¿liwe niew¬aœciwe ustawienie si¬y dŸwiêku. Wyregulowaæ silê dŸwiêku.
• Silne pole magnetyczne. Sprawdziæ po¬o ¿enie ipo¬åczenia odtwarzacza.

Trzymaæ zdaleka od dzia¬ajåcych przenoœnych telefonów.

UWAGA
Wykorzystywanie klawiszy lub pokrête¬, oraz realizacja proce-
dur w sposób odbiegajåcy od opisanego w niniejszej
instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne promieniowanie
lub inne niebezpieczeñstwa.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.


