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Dla zakoñczenia odtwarzania
• Nacisnåæ 9.

➜ Dla p¬yt audio CD: wyœwietlacz wska¿e liczbê
utworów na p¬ycie oraz ogólny czas
odtwarzania. Dla p¬yt WMA/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 œrodkowy.

Po¿yteczne porady:

– Po 25 sekundach bezczynnoœci, zestaw wy¬åcza siê automatycznie.

G¬OŒNOŒÆ I NISKIE CZÊSTOTLIWOŒCI (BASY)

Regulacja g¬oœnoœæi

• Dostosowanie g¬oœnoœci poprzez u¿ywanie 
−− VOL ++ (0-30).

Regulacja niskich czêstotliwoœci (basów)

• Wciskanie DBB powoduje w¬åczanie i wy¬åczanie uwypuklania niskich 
czêstotliwoœci
➜DBB wskazuje na w¬åczone uwypuklanie niskich czêstotliwoœci.
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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.

Informacje o prawach autorskich

• Dokonywanie nielegalnych kopii materialów chronionych przez prawo
autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów radiowych i
nagran moze stanowic naruszenie praw autorskich i czyn zabroniony prawem
karnym. Ten sprzet nie moze byc uzywany w takich celach.

• Windows Media i logo Windows så znakami handlowymi lub 
zastrze¿onymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych pañstwach.

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 bezpoœrednich promieni
s¬onecznych).

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

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå ruchem od 
œrodka ku brzegom. 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 ¬ócenia.

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

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki AE500
1 x AC adaptér (AY3162)

Opis prze¬åczników ( patrz rysunki 1)

1 ...........................wyœwietlacz
Album................prze¬åcza na wyszukiwanie albumów
Track .................prze¬åcza na wyszukiwanie utworów

.................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

2; ......................rozpoczyna odtwarzanie i w¬åcza pauzê
∞ /§................przejœcie i wyszukiwanie albumów / utworów do przodu /

do ty¬u.
2 DBB ...................w¬åczenie/wy¬åczenie wzmocnienia d¿wiêków niskich. 

Je¿eli przytrzymamy wciœniêty klawisz przez ponad 2
sekundy, ka¿de naciœniêcie klawisza zostanie potwierdzone
d¿wiêkiem (dzwonek)

3 PROG .................programowanie utworów i przeglåd programu
4 MODE ................wybór opcji odtwarzania, np ,
5 9 ........................zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,

w¬åczenie zasilania
6 OPEN 2.............otwarcie pokrywy odtwarzacza CD
7 p / LINE OUT....gniazdko 3,5 mm dla s¬uchawek, pod¬åczenie do gniazdka

wejœciowego audio innego urzådzenia
8 −− VOL + ............regulacja si¬y g¬osu
9 HOLD .................blokuje wszystkie przyciski

RESUME ...........zapamiêtanie pozycji odtwarzacza CD
OFF.....................blokuje wszystkie przyciski

0 4.5V DC..............gniazdko zasilacza zewnêtrznego

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).

Po¿yteczne 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.

Akumulator ca¬kowicie na¬adowany

Akumulator na¬adowany w dwóch trzecich

Akumulator na¬adowany w jednej trzeciej

Baterie uszkodzone lub wyczerpane.  Kiedy
baterie SÅ uszkodzone lub wyczerpane, 
symbol miga, , rP bAtt
wyœwietla siê i w¬åcza siê sygna¬ d¿wiêkowy.

+- + AA SIZE�
LR6 / UM3

-

S¬UCHAWKI

S¬uchawki AY3806 (serie EXP256X) i AY3806s (serie EXP258X)

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

Po¿yteczne porady:

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

Wa¿ne!
Bezpieczne s¬uchanie:
Nale¿y ustawiaæ g¬oœnoœæ na umiarkowanym poziomie, gdy¿
korzystanie ze s¬uchawek przy du¿ej g¬oœnoœci mo¿e uszkodziæ s¬uch. 
Do tego odtwarzacza så zalecane s¬uchawki firmy Philips AY3806/AY3806s.
Wa¿ne (dotyczy modeli z do¬åczonymi s¬uchawkami): Firma Philips gwarantuje, ¿e
jej odtwarzacze så zgodne z maksymalnå mocå dźwiêku okreœlonå przez
odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku u¿ywania ich z oryginalnymi
s¬uchawkami. W przypadku koniecznoœci wymiany s¬uchawek zalecamy 
skontaktowanie siê ze sprzedawcå w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnymi s¬uchawkami dostarczanymi przez firmê Philips.

Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym: 
Nie korzystaæ z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na 
rowerze, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ wypadek.

MP3 / WMA 

Technologie kompresji dźwiêku MP3 / WMA pozwala na znaczne zmniejszenie
iloœæ danych cyfrowych w porównaniu ze zwyk¬å p¬ytå CD, zachowujåc zbli¿onå
jakoœæ dêwiêku.
• Skåd uzyskaæ pliki muzyczne/ WMA: 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 programu kodujåcego. Dla osiågniêcia dobrej jakoœci MP3 /
WMA zalecamy stosowanie szybkoœci danych 128 kbps / 64 kbps lub wy¿szej.

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

Po¿yteczne porady:
– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 / WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma
– Ogólna liczba plików muzycznych i albumów: oko¬o 999 (przy œredniej nazwie pliku o

d¬ugoœci 20 znaków)
– Maksymalna iloœæ odtwarzanych plików muzycznych zale¿y od d¬ugoœci nazwy

plików. Im krótsza nazwa pliku, tym wiêcej plików zostanie odtworzonych.

Wszystkie wymienione znaki towarowe så w¬asnoœciå odpowiednich w¬aœcicieli.

LIKVIDACE STARÉHO VýROBKU

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem 
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá
směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové
staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace
starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům
na životní prostředí a lidské zdraví.

WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach

Wybór utworu
• Nacisnåæ cyfrê na ekranie, cyfra utworu ∞ i §

miga.
• 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 

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

utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2 sekundach.
2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.

➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach WMA/ MP3-CD

Aby znaleźæ utwór MP3/WMA, mo¿na nacisnåæ
"Album", a nastêpnie nacisnåæ ∞ lub § , aby wybraæ
dany album.

Wybór albumu
• Nacisnåæ cyfrê albumu na ekranie, cyfra albumu ∞

i § miga.
• Naciœnij i przytrzymaj lub naciœnij wielokrotnie 

przycisk ∞ / § aby znale¿æ ¿ådany numer albumu.
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.

➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.

Po¿yteczne porady:

– Podczas odtwarzania utworu MP3/WMA CD w trybie programu u¿ywanie “ Album”
jest zablokowane.

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE

Istnieje mo¿liwoœæ odtwarzania utworów w kolejnoœci losowej, powtórzenia 
jednego utworu lub ca¬ej p¬yty CD i odtwarzania poczåtków utworów.

1 Nacisnåæ kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania
dla w¬åczenia jednego z poni¿szych trybów.
W¬åczony tryb pojawi siê na wyœwietlaczu.

– : Wybrany utwór bêdzie odtwarzany
wielokrotnie 

– : powtarzanie ca¬ej p¬yty/programu

– : Wszyskie utwory na p¬ycie CD bêdå
odtwarzane wielokrotnie w przypad-
kowej kolejnoœci.

– : Odtwarzanie losowe
wszystkich utworów na p¬ycie.

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

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

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Mo¿na wybraæ do 64 utworów i przechowywaæ je w pamiêci w wybranej 
kolejnoœci. Utwory mogå byæ przechowywane w kilku kopiach.

1 Wybraæ utwór za pomocå ∞ lub § dla p¬yt CD
MP3/WMA.

2 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ P z iloœciå utworów wyœwietla siê.

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

4 Nacisnåæ 2; , aby w¬åczyæ odtwarzanie 
zaprogramowanych utworów.
➜ PROGRAM wyœwietla siê po w¬åczeniu 

odtwarzania.

5 Aby dodaæ dodatkowe utwory do programu, nale¿y
nacisnåæ 9 , aby zatrzymaæ odtwarzanie i wykonaæ
kroki 1 i 2.

➜ Po zapisaniu 64 utworów, wyœwietla siê
PrO9 FL.

RESUME / HOLD

RESUME (tylko audio CD)- kontynuowanie odtwarzania od miejsca
zatrzymania

Istnieje mo¿liwoœæ zapamiêtania pozycji odtwarzacza. Przy ponownym w¬åczeniu
odtwarzania, us¬yszymy dalszy ciåg utworu (RESUME). S¬u¿y do tego klawisz
HOLD.RESUME.OFF..

1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez przesuniê-
cie klawisza w pozycjê RESUME.

2 Odtwarzanie mo¿emy przerwaæ w dowolnym 
momencie klawiszem 9.

3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.

➜ A odtwarzanie bêdzie kontynuowane od tego samego fragmentu.

• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y przesunåæ w pozycjê OFF.

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 
przypadkowego uruchomienia innych funkcji.

• Prze¬åczyæ prze¬åcznik HOLD-RESUME-OFF (BLOKADA-
KONTYNUACJA-WY£) w pozycjê HOLD (BLOKADA).
➜ hoLd wyœwietla siê na krótko.
➜ Wszystkie przyciski så zablokowane i ¿adna czyn-

noœæ nie jest wykonywana po naciœniêciu dowol-
nego przycisku. Je¿eli zestaw jest wy¬åczony,
hoLd wyœwietla siê po naciœniêciu 9.

• 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 nieprzer-
wane 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 baterii pozwala na wyd¬u¿enie
trwa¬oœci baterii.

• Nacisnåæ jeden raz.

➜ wyœwietla siê po w¬åczeniu 
zabezpieczenia przed  wstrzåsami.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie i przejœæ do trybu oszczêdzania baterii nale¿y
ponownie nacisnåæ .

➜ Ikona miga.

➜ wyœwietla siê.

MAGICZNE ESP!

Œredni czas odtwarzania przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

Sekundy typ utworu
100 MP3 (128kbps)
200 WMA (64kbps)
45 audio CD

Po¿yteczne porady:

– Dla p¬yt MP3 CD: jest domyœlnie zawsze w¬åczona. 

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.

Wskazanie no dISc wyœwietla siê / p¬yta CD nie mo¿e byæ
odtworzona.
• 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 hoLd i/lub brak reakcji na elementy sterujå
•  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/WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma.

Brakujåce katalogi na p¬ycie WMA/MP3-CD
• Sprawdziæ, czy ¬åczna iloœæ plików i albumów na p¬ycie CD MP3/WMA nie

przekracza 999 plików i 99 albumów.
• Wyœwietlone zostanå wy¬åcznie albumy z plikami MP3.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

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/WMA
• Wys¬uchaj tego samego pliku na komputerze. Je¿eli pojawi siê taki sam problem,

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.

Wskazanie wyœwietla siê i utwór nie mo¿e zostaæ 
odtworzony
• Plik wma jest zabezpieczony przez WM DRM (Windows Media Digital Rights

Management). U¿yj Windows Media Player 10 (lub nowszy) do wypalania p¬yt
CD i konwersji.

éÅôÄü àçîéêåÄñàü

àÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ Óı‡ÌÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

• ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎË¯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. 
å˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸ ÎÂ„ÍÓ
‡Á‰ÂÎÂÌ‡ Ì‡ ÚË „ÛÔÔ˚ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚: Í‡ÚÓÌ (ÍÓÓ·Í‡),
ÔÓÎËÒÚËÓÎ (·ÛÙÂ) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ÏÂ¯ÍË, Á‡˘ËÚÌ˚Â ÔÂÌËÒÚ˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË).

• Ç‡¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
‚ÚÓË˜ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‡Á·ÓÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ. èÓÒËÏ ‚‡Ò ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‡Áfl‰Ë‚¯ËıÒfl ·‡Ú‡ÂÈ ˆ ‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó· ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚‡ı

• àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ·ÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËfl ÍÓÔËÈ Ï‡ÚÂË‡Î‡,
Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl,  ‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Ù‡ÈÎ˚, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı Ë Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË, ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡Û¯ÂÌËfl  ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚ Ë ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ú‡ÍËı
ˆÂÎflı.

• Windows Media Ë ÎÓ„ÓÚËÔ Windows fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÓ„Ó‚˚ÏË Ï‡Í‡ÏË ËÎË
Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÓ„Ó‚˚ÏË Ï‡Í‡ÏË ÍÓÔÓ‡ˆËË Microsoft ‚ ëòÄ
Ë/ËÎË ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı.  

éÅôÄü àçîéêåÄñàü

é·‡˘ÂÌËÂ Ò ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD Ë CD

• çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í ÎËÌÁ‡Ï A ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl
CD.

• èÂ‰Óı‡ÌflÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ·‡Ú‡ÂË ËÎË CD
ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Î‡„Ë, ‰ÓÊ‰fl, ÔÂÒÍ‡ ËÎË
˜ÂÁÏÂÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (‚˚Á‚‡ÌÌÓÈ
ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ËÎË
ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂÏ ÔflÏ˚ı ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ).

• èÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ CD ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ˜ËÒÚËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ïfl„ÍÓÈ, ÒÎÂ„Í‡
Û‚Î‡ÊÌÂÌÌÓÈ ÌÂ‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÌËÍ‡ÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
‰Îfl ˜ËÒÚÍË, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÍÓÓ‰ËÛ˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ.

• óËÒÚËÚ¸ ‰ËÒÍ CD ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ ÔflÏÓÈ ÎËÌËË, ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË 
ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡flÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ïfl„ÍÓÈ, ÌÂ‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. 
ëÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ! çËÍÓ„‰‡ ÌÂ 
ÔË¯ËÚÂ Ì‡ ‰ËÒÍÂ CD Ë ÌÂ ÔËÍÎÂË‚‡ÈÚÂ Ì‡ ÌÂ„Ó ˝ÚËÍÂÚÍÛ.

• ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÂÂÌÂÒÂÌÓ ËÁ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÓÍÛÊÂÌËfl 
‚ ÚÂÔÎÓÂ, ÚÓ ÎËÌÁ˚ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÓÚÂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ 
CD ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. éÒÚ‡‚ Ú̧Â ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ CD ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÓÍÛÊÂÌËË ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ‚Î‡„‡ ÌÂ ËÒÔ‡ËÚÒfl.

• ÇÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl 
CD ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

• çÂ ÓÌflÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Â„Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛.
• çÂ ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚Ó‰˚.
• çÂ ÒÚ‡‚ Ú̧Â Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÏÂÚ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

(Ì‡ÔËÏÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ˚, Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ‚Ó‰ÓÈ, Á‡ÊÊÂÌÌ˚Â Ò‚Â˜Ë)

êÛÒÒÍËÈ äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü

èÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË:
1 x Ì‡Û¯ÌËÍË ÚËÔ‡ AE500
1 x Ä‰‡ÔÚÂ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ (AY3162)

äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü (ÒÏ. ËÒÛÌÓÍ 1) 
1 ...........................‰ËÒÔÎÂÈ

Album................ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÂÚ Ì‡ ÔÓËÒÍ ÔÓ ‡Î¸·ÓÏÛ
Track .................ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÂÚ Ì‡ ÔÓËÒÍ ÔÓ ÚÂÍÛ

.................ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÂÊËÏÓÏ ˝ÍÓÌÓÏËË
ÔÓÚÂ·ÎflÂÏÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ·‡Ú‡ÂÈÍË Ë ùÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ Û‰‡Ó‚ (ESP).  êÂÊËÏ ESP Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ CD ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
‚Ë·‡ˆËÈ Ë Û‰‡Ó‚

2; ......................Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ë ÔËÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ
∞ /§................ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÚ Ë Ë˘ÂÚ ‡Î¸·ÓÏ/ÚÂÍË Ì‡Á‡‰/‚ÔÂÂ‰

2 DBB ...................‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ·‡ÒÓ‚Ó„Ó ÛÒËÎÂÌËfl. ÖÒÎË ˝ÚÛ
ÍÌÓÔÍÛ Ì‡Ê‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ·ÓÎÂÂ 2 ÒÂÍÛÌ‰, ÚÓ ÓÌ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ Ë ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ó·‡ÚÌÛ˛
Ò‚flÁ¸ („Û‰ÓÍ)

3 PROG .................ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ Ë ÔÓÒÏÓÚ
ÔÓ„‡ÏÏ˚

4 MODE ................‰Îfl ‚˚·Ó‡ Ú‡ÍËı ÓÔˆËÈ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, Í‡Í ,
5 9 ........................ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD, ÒÚË‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚,

‡ÍÚË‚ËÓ‚‡ÌËÂ Á‡flÊÂÌËfl Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
6 OPEN 2.............ÓÚÍ˚ÚËÂ Í˚¯ÍË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD
7 p / LINE OUT....„ÌÂÁ‰Ó ÏËÍÓÙÓÌ‡ 3,5 ÏÏ, „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Í ‰Û„ÓÏÛ ‚ıÓ‰Û ‡Û‰ËÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

8 −− VOL + ............Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË
9 HOLD .................·ÎÓÍËÛÂÚ ‚ÒÂ ÍÌÓÔÍË

RESUME ...........Á‡ÌÓÒËÚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
OFF.....................‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËË HOLD

0 4.5V DC..............„ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl

èàíÄçàÖ

Å‡Ú‡ÂË (ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ)

ÇÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ·‡Ú‡Â

• éÚÍÓÈÚÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚ Ú̧Â 2 
˘ÂÎÓ˜Ì˚Â ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AA (LR6, UM3).

èÓÎÂÁÌ˚Â ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË:

– çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚ‡˚ÏË Ë ÌÓ‚˚ÏË
·‡Ú‡ÂflÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·‡Ú‡ÂflÏË ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÚËÔ‡.

– ì‰‡ÎËÚÂ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÓÌË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ
·Û‰ÂÚÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

àÌ‰ËÍ‡ˆËfl Á‡flÊÂÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ
ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‡fl‰ÍË ‚‡¯Ëı ·‡Ú‡ÂÈ.

Å‡Ú‡Âfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡flÊÂÌ‡
Å‡Ú‡Âfl

Á‡flÊÂÌ‡ Ì‡ ‰‚Â ÚÂÚË

Å‡Ú‡Âfl Á‡flÊÂÌ‡ Ì‡ Ó‰ÌÛ ÚÂÚ¸

Å‡Ú‡Âfl ‚˚¯Î‡ ËÁ ÒÚÓfl ËÎË ‡ÁflÊÂÌ‡.
ÖÒÎË ·‡Ú‡ÂÈÍË ‚˚¯ÎË ËÁ ÒÚÓfl ËÎË
‡ÁflÊÂÌ˚, ÏË„‡ÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ ,Ë Ì‡
‰ËÒÔÎÂÂ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl  rP bAtt ,
‡Á‰‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î.

+- + AA SIZE�
LR6 / UM3

-

ç‡Û¯ÌËÍË

ç‡Û¯ÌËÍË AY3806 (ëÂËfl EXP256X) Ë AY3806s (EXP258X ÒÂËfl)

• èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ 
Ì‡Û¯ÌËÍË p / LINE OUT.

èÓÎÂÁÌ˚Â ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË:

• ÉÌÂÁ‰Ó p / LINE OUT ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÊÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚‡¯Â„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏÂ hifi ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ
ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË Ì‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD Ë ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ hifi.

BAÜHO!
è‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË: ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÈÚÂ Á‚ÛÍ Ì‡
ÒÂ‰ÌÂÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË; ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËÂ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË
ÏÓÊÂÚ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸Òfl Ì‡ ‚‡¯ÂÏ ÒÎÛıÓ‚ÓÏ ‚ÓÒÔËflÚËË.  ÑÎfl
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ Ï˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Ì‡Û¯ÌËÍË Philips
AY3806/AY3806s.
Ç‡ÊÌÓ! (‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÍÓÚÓ˚ı ‚ıÓ‰flÚ Ì‡Û¯ÌËÍË)
äÓÏÔ‡ÌËfl Philips „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË
Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚, ‚ıÓ‰fl˘ÂÈ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‡Û‰ËÓÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Û˛ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚ÛÍ‡ ‡Û‰ËÓÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl,
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÍÓÚÓÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Â„ÛÎflÚË‚Ì˚ÏË
Ó„‡Ì‡ÏË. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÓÁÌË˜ÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ Ë Á‡Í‡Á‡Ú¸ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸
ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ Philips. 

ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË: çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Ì‡Û¯ÌËÍ‡ÏË ‚Ó ‚ÂÏfl
‚ÓÊ‰ÂÌËfl Ï‡¯ËÌ˚ ËÎË ÂÁ‰˚ Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Â, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‡‚‡ËË.

MP3 / WMA 
íÂıÌÓÎÓ„ËË ÍÓÏÔÂÒÒËË ÏÛÁ˚ÍË åê3 / WMA ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
ÛÏÂÌ¸¯‡˛Ú Ó·˙ÂÏ ˆËÙÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ‡Û‰ËÓ CD, ÒÓı‡Ìflfl ÔË ˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Á‚ÛÍ‡, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ CD
• ä‡Í ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â/WMA Ù‡ÈÎ˚: åÓÊÌÓ ÎË·Ó ÒÌflÚ¸

ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ Ò ËÌÚÂÌÂÚ‡ Ë Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ÂÂ Ì‡ Ú‚Â‰˚È
‰ËÒÍ ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ËÎË ÊÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı Ò ‚‡¯Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
‰ËÒÍÓ‚ CD. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ‚ÒÚ‡‚ Ú̧Â CD ‚ ‰‡È‚ CD-ROM ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
Ë ÔÂÓ·‡ÁÛÈÚÂ ÏÛÁ˚ÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÍÓ‰ËÛ˛˘Â„Ó
ÒÓÙÚ‚Â‡. ë ˆÂÎ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÏÛÁ˚ÍË ‰Îfl
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı/WMA Ù‡ÈÎÓ‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÒÍÓÓÒÚ¸ ·ËÚ 128 kbps / 
64 kbps ËÎË ·ÓÎÂÂ.

• ä‡Í ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ CD-ROM Ò Ù‡ÈÎ‡ÏË åê3 / WMA: ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‰Îfl Á‡ÔËÒË («·ÂÌÂ‡») CD ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Á‡ÔË¯ËÚÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â
Ù‡ÈÎ˚ Ò Ú‚Â‰Ó„Ó ‰ËÒÍ‡ Ì‡ CD-ROM. 

èÓÎÂÁÌ˚Â ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË:

– ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Á‚‡ÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚ åê3 / WMA Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎËÒ¸ .mp3
ËÎË .wma

– é·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ Ë ‡Î¸·ÓÏÓ‚: ÓÍÓÎÓ 999
(ı‡‡ÍÚÂÌ‡fl ‰ÎËÌ‡ Ì‡Á‚‡ÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 20 ı‡‡ÍÚÂÓ‚)

– äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÈÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓË„‡Ì˚,
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‰ÎËÌ˚ Ì‡Á‚‡ÌËÈ ˝ÚËı Ù‡ÈÎÓ‚. ÖÒÎË Ì‡Á‚‡ÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚
ÍÓÓÚÍËÂ, ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ù‡ÈÎÓ‚.

ÇÒÂ ÚÓ„Ó‚˚Â Ï‡ÍË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ëı ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚.

WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach

Wybór utworu
• Nacisnåæ cyfrê na ekranie, cyfra utworu ∞ i §

miga.
• 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 

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

utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2 sekundach.
2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.

➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach WMA/ MP3-CD

Aby znaleźæ utwór MP3/WMA, mo¿na nacisnåæ
"Album", a nastêpnie nacisnåæ ∞ lub § , aby wybraæ
dany album.

Wybór albumu
• Nacisnåæ cyfrê albumu na ekranie, cyfra albumu ∞

i § miga.
• Naciœnij i przytrzymaj lub naciœnij wielokrotnie 

przycisk ∞ / § aby znale¿æ ¿ådany numer albumu.
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.

➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.

Po¿yteczne porady:

– Podczas odtwarzania utworu MP3/WMA CD w trybie programu u¿ywanie “ Album”
jest zablokowane.

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE

Istnieje mo¿liwoœæ odtwarzania utworów w kolejnoœci losowej, powtórzenia 
jednego utworu lub ca¬ej p¬yty CD i odtwarzania poczåtków utworów.

1 Nacisnåæ kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania
dla w¬åczenia jednego z poni¿szych trybów.
W¬åczony tryb pojawi siê na wyœwietlaczu.

– : Wybrany utwór bêdzie odtwarzany
wielokrotnie 

– : powtarzanie ca¬ej p¬yty/programu

– : Wszyskie utwory na p¬ycie CD bêdå
odtwarzane wielokrotnie w przypad-
kowej kolejnoœci.

– : Odtwarzanie losowe
wszystkich utworów na p¬ycie.

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

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

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Mo¿na wybraæ do 64 utworów i przechowywaæ je w pamiêci w wybranej 
kolejnoœci. Utwory mogå byæ przechowywane w kilku kopiach.

1 Wybraæ utwór za pomocå ∞ lub § dla p¬yt CD
MP3/WMA.

2 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ P z iloœciå utworów wyœwietla siê.

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

4 Nacisnåæ 2; , aby w¬åczyæ odtwarzanie 
zaprogramowanych utworów.
➜ PROGRAM wyœwietla siê po w¬åczeniu 

odtwarzania.

5 Aby dodaæ dodatkowe utwory do programu, nale¿y
nacisnåæ 9 , aby zatrzymaæ odtwarzanie i wykonaæ
kroki 1 i 2.

➜ Po zapisaniu 64 utworów, wyœwietla siê
PrO9 FL.

RESUME / HOLD

RESUME (tylko audio CD)- kontynuowanie odtwarzania od miejsca
zatrzymania

Istnieje mo¿liwoœæ zapamiêtania pozycji odtwarzacza. Przy ponownym w¬åczeniu
odtwarzania, us¬yszymy dalszy ciåg utworu (RESUME). S¬u¿y do tego klawisz
HOLD.RESUME.OFF..

1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez przesuniê-
cie klawisza w pozycjê RESUME.

2 Odtwarzanie mo¿emy przerwaæ w dowolnym 
momencie klawiszem 9.

3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.

➜ A odtwarzanie bêdzie kontynuowane od tego samego fragmentu.

• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y przesunåæ w pozycjê OFF.

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 
przypadkowego uruchomienia innych funkcji.

• Prze¬åczyæ prze¬åcznik HOLD-RESUME-OFF (BLOKADA-
KONTYNUACJA-WY£) w pozycjê HOLD (BLOKADA).
➜ hoLd wyœwietla siê na krótko.
➜ Wszystkie przyciski så zablokowane i ¿adna czyn-

noœæ nie jest wykonywana po naciœniêciu dowol-
nego przycisku. Je¿eli zestaw jest wy¬åczony,
hoLd wyœwietla siê po naciœniêciu 9.

• 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 nieprzer-
wane 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 baterii pozwala na wyd¬u¿enie
trwa¬oœci baterii.

• Nacisnåæ jeden raz.

➜ wyœwietla siê po w¬åczeniu 
zabezpieczenia przed  wstrzåsami.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie i przejœæ do trybu oszczêdzania baterii nale¿y
ponownie nacisnåæ .

➜ Ikona miga.

➜ wyœwietla siê.

MAGICZNE ESP!

Œredni czas odtwarzania przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

Sekundy typ utworu
100 MP3 (128kbps)
200 WMA (64kbps)
45 audio CD

Po¿yteczne porady:

– Dla p¬yt MP3 CD: jest domyœlnie zawsze w¬åczona. 

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.

Wskazanie no dISc wyœwietla siê / p¬yta CD nie mo¿e byæ
odtworzona.
• 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 hoLd i/lub brak reakcji na elementy sterujå
•  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/WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma.

Brakujåce katalogi na p¬ycie WMA/MP3-CD
• Sprawdziæ, czy ¬åczna iloœæ plików i albumów na p¬ycie CD MP3/WMA nie

przekracza 999 plików i 99 albumów.
• Wyœwietlone zostanå wy¬åcznie albumy z plikami MP3.

èêéàÉêõÇÄçàÖ ëD
ç‡ ‰‡ÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂ CD ÏÓ„ÛÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸Òfl ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÄÛ‰ËÓ
ÑËÒÍÓ‚, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, ëD á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â ËÎË CD èÂÂÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â Ë
WMA / MP3CDs. çÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ‰ËÒÍË CD ROM, CDi, CDV ËÎË
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â CD.
BAÜHO!
• Ñ‡ÌÌ˚È ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ

Á‡˘ËÚ˚ ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚, ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ˚Â ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË
Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ˚‚‡˛˘ËÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË.

• ÑÎfl ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl Ì‡ CD/ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl WMA-Ù‡ÈÎÓ‚ Ò DRM-Á‡˘ËÚÓÈ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Windows Media Player 10 (ËÎË ‚˚¯Â). èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ó
Windows Media Player Ë WM DRM (Windows Media Digital Media Rights
Management) ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ www.microsoft.com.

1 ç‡ÊÏËÚÂ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ OPEN 2 ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸.

2 ÇÒÚ‡‚ Ú̧Â ‡Û‰ËÓ CD ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı, 
Ì‡Ê‡‚ Ì‡ CD /WMA Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ
‚ÒÚ‡‚ËÎÒfl ‚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂ.

3 á‡ÍÓÈÚÂ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸, Ì‡Ê‡‚ Í˚¯ÍÛ ‚ÌËÁ.
4 ç‡ÊÏËÚÂ 9 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸

ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
➜ äÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ CD ÒÍ‡ÌËÛÂÚ

ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ CD, Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ .

➜ ÚÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË.
ÑÎfl ‡Û·uÓ CD-·uÒÍ‡: ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ‰‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
‰ÓÓÊÍË, ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ Ò Ì‡˜‡Î‡
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.
ÑÎfl MP3 /WMA CD-·uÒÍ‡: ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÂÚÒfl ËÏfl
Ù‡ÈÎ‡, ‚˚‚Ó‰flÚÒfl ÚÂÍÛ˘ËÈ ÌÓÏÂ
‡Î¸·ÓÏ‡/‰ÓÓÊÍË Ë ËÒÚÂÍ¯ÂÂ ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl

‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ
• ç‡ÊÏËÚÂ 2;.

➜ ÏË„‡ÂÚ ‚ÂÏfl, ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ Ò Ì‡˜‡Î‡
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl Ë 2; .

• ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ,
Ì‡ÊÏËÚÂ 2; Â˘Â ‡Á.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

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/WMA
• Wys¬uchaj tego samego pliku na komputerze. Je¿eli pojawi siê taki sam problem,

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.

Wskazanie wyœwietla siê i utwór nie mo¿e zostaæ 
odtworzony
• Plik wma jest zabezpieczony przez WM DRM (Windows Media Digital Rights

Management). U¿yj Windows Media Player 10 (lub nowszy) do wypalania p¬yt
CD i konwersji.

Ñ‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓ
ËÌÚÂÙÂÂÌˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ
ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.

ÇçàåÄçàÖ
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Â„ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë
ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÌÂ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌË˛ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ.
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ODTWARZANIE P¬YT CD

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

Wa¿ne!
• P¬yty CD kodowane z zabezpieczeniem stosowanym przez niektóre wytwórnie

mogå nie byæ odtwarzane przez ten produkt.
• Dla plików DRM WMA, nale¿y u¿ywaæ Windows Media Player 10 (lub nowszy)

do wypalania p¬yt CD i konwersji. Odwiedź www.microsoft.com, aby zapoznaæ
siê ze szczegó¬ami dotyczåcymi Windows Media Player i WM DRM (Windows
Media Digital Media Rights Management).

1 Nacisnåæ klawisz OPEN 2 dla otwarcia odtwarzacza.

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

3 Zamknåæ odtwarzacz naciskajåc na pokrywê.

4 Nacisnåæ 9 dla w¬åczenia zasilania i rozpoczêcia
odtwarzania.
➜ Pojawi siê , odtwarzacz odczytuje

zawartoœæ p¬yty CD.

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

Dla wstrzymania odtwarzania

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

• Powrót do odtwarzania po ponownym naciœniêciu 2;.

Ñ‡ÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: _________________________________
ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: _________________________________
ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

‹ Ú‡ÎÓÌ‡ (Card #) Mk 1537000
êéëëàü

ÅÖãÄêìëú
ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)

àáÑÖãàÖ (item) __________ åéÑÖãú (type/version) ______ / __

ëÖêàâçõâ ‹ (serial #) ________________________________

ÑÄíÄ èêéÑÄÜà (date of purchase) ________________________

îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ (seller)_____________________________

èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ (seller’s signature)____________________

èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ (seller’s stamp) _______________________

ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÔÂ˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

èéäìèÄíÖãú (buyer)__________________________________

ÄÑêÖë (address) ______________________________________

íÖãÖîéç (telephone) __________________________________

✃

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je 
uvedené v tomto návode na pou|itie, ak vykonáte iné 
nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú v
návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého
o|iarenia alebo mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Przeglådanie programu

Mo¿na przejrzeæ program naciskajåæ PROG (PROGRAM) przez ponad 3 sekundy.

➜ Wszystkie zapisane utwory wyœwietlajå siê kolejno.

Kasowanie programu

1 Je¿eli zachodzi potrzeba, nacisnåæ 9 , aby wy¬åczyæ
odtwarzanie.

2 Nacisnåæ 9 , aby usunåæ program.
➜ cL PrO9 wyœwietla siê.

Po¿yteczne porady:

–  W czasie programowania, je¿eli ¿adna czynnoœæ nie jest wykonywana przez 10
sekund, programowanie automatycznie wy¬åcza siê.

– Program ulegnie skasowaniu przy przerwie w zasilaniu, otwarciu pokrywy 
odtwarzacza CD lub po samoczynnym wy¬åczeniu urzådzenia.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Przeglådanie programu

Mo¿na przejrzeæ program naciskajåæ PROG (PROGRAM) przez ponad 3 sekundy.

➜ Wszystkie zapisane utwory wyœwietlajå siê kolejno.

Kasowanie programu

1 Je¿eli zachodzi potrzeba, nacisnåæ 9 , aby wy¬åczyæ
odtwarzanie.

2 Nacisnåæ 9 , aby usunåæ program.
➜ cL PrO9 wyœwietla siê.

Po¿yteczne porady:

–  W czasie programowania, je¿eli ¿adna czynnoœæ nie jest wykonywana przez 10
sekund, programowanie automatycznie wy¬åcza siê.

– Program ulegnie skasowaniu przy przerwie w zasilaniu, otwarciu pokrywy 
odtwarzacza CD lub po samoczynnym wy¬åczeniu urzådzenia.

èàíÄçàÖ

ëÂÚÂ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂıÓ‰ÌËÍ AV3162
(4,5 Ç/450 ÏÄ ÔÓÒÚ. ÚÓÍ‡, ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓÎ˛ÒÓÏ Í ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ¯Ú˚¸ÍÛ).
ÑÛ„ÓÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
1 ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌË˛ ‡‰‡ÔÚÂ‡.
2 èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÔÂÂıÓ‰ÌËÍ Í ‡Á˙ÂÏÛ 4,5

Ç ÔÓÒÚ. ÚÓÍ‡ ÔÎÂÂ‡ Ë Í ÓÁÂÚÍÂ.

èÓÎÂÁÌ˚Â ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË:
–  ÇÒÂ„‰‡ ÓÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‡‰‡ÔÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ ËÏ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸.

open

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy

U¿ywaæ tylko zasilacza AV3162 (4.5V/450mA DC, plus w
œrodku wtyczki). Inne zasilacze mogå uszkodziæ odtwarzacz.

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

2 Pod¬åczyæ zasilacz do gniazda 4.5V DC odtwarzacza i
do gniazdka.

Po¿yteczne porady:

–  Nale¿y zawsze od¬åczyæ zasilacz, je¿eli z niego nie korzystamy.

open

é·˘‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl

á‡˘ËÚ‡ Ó„‡ÌÓ‚ ÒÎÛı‡

ëÎÛ¯‡ÈÚÂ ÔË ÛÏÂÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË:
• àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ

ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÒÎÛı. Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ËÁ‰‡ÂÚ Á‚ÛÍË ‚ ‰ÂˆË·ÂÎ¸ÌÓÏ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÚÂÂ ÒÎÛı‡ Û Á‰ÓÓ‚Ó„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰‡ÊÂ ÔË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÂÌÂÂ ÏËÌÛÚ˚.  ÅÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍËÂ ÛÓ‚ÌË „ÓÏÍÓÒÚË ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ÎËˆ‡Ï, ÛÊÂ ÒÚ‡‰‡˛˘ËÏ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÔÓÚÂÂÈ ÒÎÛı‡.

• á‚ÛÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·Ï‡Ì˜Ë‚˚Ï. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ "ÍÓÏÙÓÚÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸" ÒÎÛı‡
‡‰‡ÔÚËÛÂÚÒfl Í ‚˚ÒÓÍÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËfl "ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È" Á‚ÛÍ ÏÓÊÂÚ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ·˚Ú¸ „ÓÏÍËÏ Ë
‚Â‰Ì˚Ï ‰Îfl ‚‡¯Â„Ó ÒÎÛı‡. óÚÓ·˚ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÒÂ·fl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸
Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‚‡¯ ÒÎÛı ‡‰‡ÔÚËÛÂÚÒfl, Ë ÓÒÚ‡‚ Ú̧Â
ÂÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.

óÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË:
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Û˜ÍÛ „ÓÏÍÓÒÚË Ì‡ Ï‡Î˚È ÛÓ‚ÂÌ¸.
• åÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÈÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸, ÔÓÍ‡ Á‚Û˜‡ÌËÂ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÍÓÏÙÓÚÌ˚Ï Ë

˜ÂÚÍËÏ.
èÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ ‡ÁÛÏÌ˚Â ÒÓÍË:
• ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Á‚ÛÍ‡, ‰‡ÊÂ ÔË ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı "·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÓ‚Ìflı",

ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÚÂÂ ÒÎÛı‡.
• ëÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÁÛÏÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÛ Ë ‰ÂÎ‡Ú¸ Ô‡ÛÁ˚ ‚

ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË.
é·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚:
• ëÎÛ¯‡ÈÚÂ ÔË ÛÏÂÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡ÁÛÏÌÓ„Ó

ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡ ‚ÂÏÂÌË.
• çÂ Â„ÛÎËÛÈÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ÔÓ ÏÂÂ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÒÎÛı‡.
• çÂ ÔÓ‚˚¯‡ÈÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚÂ ÒÎ˚¯‡Ú¸

ÔÓËÒıÓ‰fl˘ÂÂ ‚ÓÍÛ„ ‚‡Ò.
• ëÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ËÎË ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı.
• çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ì‡Û¯ÌËÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ,

‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ÓÏ, Í‡Ú‡ÌËfl Ì‡ ÒÍÂÈÚ·Ó‰Â Ë Ú.‰. - ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
Ì‡ ‰ÓÓ„Â. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ˝ÚÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ.

ÌÚËÎËÁ‡ˆËfl ÓÚÒÎÛÊË‚¯Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÓ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ Ë ‚ÚÓË˜ÌÓÏÛ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛.

ÖÒÎË ËÁ‰ÂÎËÂ Ï‡ÍËÓ‚‡ÌÓ ÁÌ‡˜ÍÓÏ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ ÔÂÂ˜ÂÍÌÛÚÓ„Ó
ÏÛÒÓÌÓ„Ó ·‡Í‡ Ì‡ ÍÓÎÂÒ‡ı, ˝ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
‰ËÂÍÚË‚Â Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ë ëÓ‚ÂÚ‡ 2002/96/EC

ÑÎfl ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚
Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ÏÂÒÚÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚.

ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ë ÌÂ
‚˚·‡Ò˚‚‡ÈÚÂ ÓÚÒÎÛÊË‚¯ËÂ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÏÛÒÓ. è‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÚËÎËÁ‡ˆËfl
ÓÚÒÎÛÊË‚¯Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl  ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‚Â‰ÌÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

NOTES NOTES

NOTES
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ODTWARZANIE P¬YT CD

Dla zakoñczenia odtwarzania
• Nacisnåæ 9.

➜ Dla p¬yt audio CD: wyœwietlacz wska¿e liczbê
utworów na p¬ycie oraz ogólny czas
odtwarzania. Dla p¬yt WMA/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 œrodkowy.

Po¿yteczne porady:

– Po 25 sekundach bezczynnoœci, zestaw wy¬åcza siê automatycznie.

G¬OŒNOŒÆ I NISKIE CZÊSTOTLIWOŒCI (BASY)

Regulacja g¬oœnoœæi

• Dostosowanie g¬oœnoœci poprzez u¿ywanie 
−− VOL ++ (0-30).

Regulacja niskich czêstotliwoœci (basów)

• Wciskanie DBB powoduje w¬åczanie i wy¬åczanie uwypuklania niskich 
czêstotliwoœci
➜DBB wskazuje na w¬åczone uwypuklanie niskich czêstotliwoœci.

9
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5 HOLD ➟ OFF 6 STO P 7 VOL

!!!

RYCHL‡ PØEHLED GYORS ÁTTEKINTÉS

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.

Informacje o prawach autorskich

• Dokonywanie nielegalnych kopii materialów chronionych przez prawo
autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów radiowych i
nagran moze stanowic naruszenie praw autorskich i czyn zabroniony prawem
karnym. Ten sprzet nie moze byc uzywany w takich celach.

• Windows Media i logo Windows så znakami handlowymi lub 
zastrze¿onymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych pañstwach.

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 bezpoœrednich promieni
s¬onecznych).

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

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå ruchem od 
œrodka ku brzegom. 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 ¬ócenia.

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

Magyar KEZELÕGOMBOK

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki
1 x Hálózati adapter (AY3162)

Opis prze¬åczników ( patrz rysunki 1)

1 ...........................wyœwietlacz
Album................prze¬åcza na wyszukiwanie albumów
Track .................prze¬åcza na wyszukiwanie utworów

.................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

2; ......................rozpoczyna odtwarzanie i w¬åcza pauzê
∞ /§................przejœcie i wyszukiwanie albumów / utworów do przodu /

do ty¬u.
2 DBB ...................w¬åczenie/wy¬åczenie wzmocnienia d¿wiêków niskich. 

Je¿eli przytrzymamy wciœniêty klawisz przez ponad 2
sekundy, ka¿de naciœniêcie klawisza zostanie potwierdzone
d¿wiêkiem (dzwonek)

3 PROG .................programowanie utworów i przeglåd programu
4 MODE ................wybór opcji odtwarzania, np ,
5 9 ........................zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,

w¬åczenie zasilania
6 OPEN 2.............otwarcie pokrywy odtwarzacza CD
7 p / LINE OUT....gniazdko 3,5 mm dla s¬uchawek, pod¬åczenie do gniazdka

wejœciowego audio innego urzådzenia
8 −− VOL + ............regulacja si¬y g¬osu
9 HOLD .................blokuje wszystkie przyciski

RESUME ...........zapamiêtanie pozycji odtwarzacza CD
OFF.....................blokuje wszystkie przyciski

0 4.5V DC..............gniazdko zasilacza zewnêtrznego

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).

Po¿yteczne 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.

Akumulator ca¬kowicie na¬adowany

Akumulator na¬adowany w dwóch trzecich

Akumulator na¬adowany w jednej trzeciej

Baterie uszkodzone lub wyczerpane.  Kiedy
baterie SÅ uszkodzone lub wyczerpane, 
symbol miga, , rP bAtt
wyœwietla siê i w¬åcza siê sygna¬ d¿wiêkowy.

+- + AA SIZE�
LR6 / UM3

-

S¬UCHAWKI

S¬uchawki AY3806 (serie EXP256X) i AY3806s (serie EXP258X)

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

Po¿yteczne porady:

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

Wa¿ne!
Bezpieczne s¬uchanie:
Nale¿y ustawiaæ g¬oœnoœæ na umiarkowanym poziomie, gdy¿
korzystanie ze s¬uchawek przy du¿ej g¬oœnoœci mo¿e uszkodziæ s¬uch. 
Do tego odtwarzacza så zalecane s¬uchawki firmy Philips AY3806/AY3806s.
Wa¿ne (dotyczy modeli z do¬åczonymi s¬uchawkami): Firma Philips gwarantuje, ¿e
jej odtwarzacze så zgodne z maksymalnå mocå dźwiêku okreœlonå przez
odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku u¿ywania ich z oryginalnymi
s¬uchawkami. W przypadku koniecznoœci wymiany s¬uchawek zalecamy 
skontaktowanie siê ze sprzedawcå w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnymi s¬uchawkami dostarczanymi przez firmê Philips.

Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym: 
Nie korzystaæ z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na 
rowerze, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ wypadek.

MP3 / WMA 

Technologie kompresji dźwiêku MP3 / WMA pozwala na znaczne zmniejszenie
iloœæ danych cyfrowych w porównaniu ze zwyk¬å p¬ytå CD, zachowujåc zbli¿onå
jakoœæ dêwiêku.
• Skåd uzyskaæ pliki muzyczne/ WMA: 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 programu kodujåcego. Dla osiågniêcia dobrej jakoœci MP3 /
WMA zalecamy stosowanie szybkoœci danych 128 kbps / 64 kbps lub wy¿szej.

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

Po¿yteczne porady:
– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 / WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma
– Ogólna liczba plików muzycznych i albumów: oko¬o 999 (przy œredniej nazwie pliku o

d¬ugoœci 20 znaków)
– Maksymalna iloœæ odtwarzanych plików muzycznych zale¿y od d¬ugoœci nazwy

plików. Im krótsza nazwa pliku, tym wiêcej plików zostanie odtworzonych.

Wszystkie wymienione znaki towarowe så w¬asnoœciå odpowiednich w¬aœcicieli.

Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható
anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK
Európai irányelv.

Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hul-
ladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az
elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék
megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach

Wybór utworu
• Nacisnåæ cyfrê na ekranie, cyfra utworu ∞ i §

miga.
• 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 

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

utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2 sekundach.
2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.

➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach WMA/ MP3-CD

Aby znaleźæ utwór MP3/WMA, mo¿na nacisnåæ
"Album", a nastêpnie nacisnåæ ∞ lub § , aby wybraæ
dany album.

Wybór albumu
• Nacisnåæ cyfrê albumu na ekranie, cyfra albumu ∞

i § miga.
• Naciœnij i przytrzymaj lub naciœnij wielokrotnie 

przycisk ∞ / § aby znale¿æ ¿ådany numer albumu.
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.

➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.

Po¿yteczne porady:

– Podczas odtwarzania utworu MP3/WMA CD w trybie programu u¿ywanie “ Album”
jest zablokowane.

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE

Istnieje mo¿liwoœæ odtwarzania utworów w kolejnoœci losowej, powtórzenia 
jednego utworu lub ca¬ej p¬yty CD i odtwarzania poczåtków utworów.

1 Nacisnåæ kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania
dla w¬åczenia jednego z poni¿szych trybów.
W¬åczony tryb pojawi siê na wyœwietlaczu.

– : Wybrany utwór bêdzie odtwarzany
wielokrotnie 

– : powtarzanie ca¬ej p¬yty/programu

– : Wszyskie utwory na p¬ycie CD bêdå
odtwarzane wielokrotnie w przypad-
kowej kolejnoœci.

– : Odtwarzanie losowe
wszystkich utworów na p¬ycie.

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

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

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Mo¿na wybraæ do 64 utworów i przechowywaæ je w pamiêci w wybranej 
kolejnoœci. Utwory mogå byæ przechowywane w kilku
kopiach.

1 Wybraæ utwór za pomocå ∞ lub § dla p¬yt CD
MP3/WMA.

2 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ P z iloœciå utworów wyœwietla siê.

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

4 Nacisnåæ 2; , aby w¬åczyæ odtwarzanie 
zaprogramowanych utworów.
➜ PROGRAM wyœwietla siê po w¬åczeniu 

odtwarzania.

5 Aby dodaæ dodatkowe utwory do programu, nale¿y
nacisnåæ 9 , aby zatrzymaæ odtwarzanie i wykonaæ
kroki 1 i 2.

➜ Po zapisaniu 64 utworów, wyœwietla siê
PrO9 FL.

RESUME / HOLD

RESUME (tylko audio CD)- kontynuowanie odtwarzania od miejsca
zatrzymania

Istnieje mo¿liwoœæ zapamiêtania pozycji odtwarzacza. Przy ponownym w¬åczeniu
odtwarzania, us¬yszymy dalszy ciåg utworu (RESUME). S¬u¿y do tego klawisz
HOLD.RESUME.OFF..

1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez przesuniê-
cie klawisza w pozycjê RESUME.

2 Odtwarzanie mo¿emy przerwaæ w dowolnym 
momencie klawiszem 9.

3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.

➜ A odtwarzanie bêdzie kontynuowane od tego samego fragmentu.

• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y przesunåæ w pozycjê OFF.

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 
przypadkowego uruchomienia innych funkcji.

• Prze¬åczyæ prze¬åcznik HOLD-RESUME-OFF (BLOKADA-
KONTYNUACJA-WY£) w pozycjê HOLD (BLOKADA).
➜ hoLd wyœwietla siê na krótko.
➜ Wszystkie przyciski så zablokowane i ¿adna czyn-

noœæ nie jest wykonywana po naciœniêciu dowol-
nego przycisku. Je¿eli zestaw jest wy¬åczony,
hoLd wyœwietla siê po naciœniêciu 9.

• 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 nieprzer-
wane 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 baterii pozwala na wyd¬u¿enie
trwa¬oœci baterii.

• Nacisnåæ jeden raz.

➜ wyœwietla siê po w¬åczeniu 
zabezpieczenia przed  wstrzåsami.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie i przejœæ do trybu oszczêdzania baterii nale¿y
ponownie nacisnåæ .

➜ Ikona miga.

➜ wyœwietla siê.

MAGICZNE ESP!

Œredni czas odtwarzania przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

Sekundy typ utworu
100 MP3 (128kbps)
200 WMA (64kbps)
45 audio CD

Po¿yteczne porady:

– Dla p¬yt MP3 CD: jest domyœlnie zawsze w¬åczona. 

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.

Wskazanie no dISc wyœwietla siê / p¬yta CD nie mo¿e byæ
odtworzona.
• 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 hoLd i/lub brak reakcji na elementy sterujå
•  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/WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma.

Brakujåce katalogi na p¬ycie WMA/MP3-CD
• Sprawdziæ, czy ¬åczna iloœæ plików i albumów na p¬ycie CD MP3/WMA nie

przekracza 999 plików i 99 albumów.
• Wyœwietlone zostanå wy¬åcznie albumy z plikami MP3.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

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/WMA
• Wys¬uchaj tego samego pliku na komputerze. Je¿eli pojawi siê taki sam 

problem, 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.

Wskazanie wyœwietla siê i utwór nie mo¿e zostaæ 
odtworzony
• Plik wma jest zabezpieczony przez WM DRM (Windows Media Digital Rights

Management).  U¿yj Windows Media Player 10 (lub nowszy) do wypalania p¬yt
CD i konwersji.

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja
a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más 
eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, 
vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

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.

Informacje o prawach autorskich

• Dokonywanie nielegalnych kopii materialów chronionych przez prawo
autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów radiowych i
nagran moze stanowic naruszenie praw autorskich i czyn zabroniony prawem
karnym. Ten sprzet nie moze byc uzywany w takich celach.

• Windows Media i logo Windows så znakami handlowymi lub 
zastrze¿onymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych pañstwach.

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 bezpoœrednich promieni
s¬onecznych).

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

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå ruchem od 
œrodka ku brzegom. 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 ¬ócenia.

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

Èesky OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki AE500
1 x Napájecí AC adaptér (AY3162)

Opis prze¬åczników ( patrz rysunki 1)

1 ...........................wyœwietlacz
Album................prze¬åcza na wyszukiwanie albumów
Track .................prze¬åcza na wyszukiwanie utworów

.................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

2; ......................rozpoczyna odtwarzanie i w¬åcza pauzê
∞ /§................przejœcie i wyszukiwanie albumów / utworów do przodu /

do ty¬u.
2 DBB ...................w¬åczenie/wy¬åczenie wzmocnienia d¿wiêków niskich. 

Je¿eli przytrzymamy wciœniêty klawisz przez ponad 2
sekundy, ka¿de naciœniêcie klawisza zostanie potwierdzone
d¿wiêkiem (dzwonek)

3 PROG .................programowanie utworów i przeglåd programu
4 MODE ................wybór opcji odtwarzania, np ,
5 9 ........................zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,

w¬åczenie zasilania
6 OPEN 2.............otwarcie pokrywy odtwarzacza CD
7 p / LINE OUT....gniazdko 3,5 mm dla s¬uchawek, pod¬åczenie do gniazdka

wejœciowego audio innego urzådzenia
8 −− VOL + ............regulacja si¬y g¬osu
9 HOLD .................blokuje wszystkie przyciski

RESUME ...........zapamiêtanie pozycji odtwarzacza CD
OFF.....................blokuje wszystkie przyciski

0 4.5V DC..............gniazdko zasilacza zewnêtrznego

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).

Po¿yteczne 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.

Akumulator ca¬kowicie na¬adowany

Akumulator na¬adowany w dwóch trzecich

Akumulator na¬adowany w jednej trzeciej

Baterie uszkodzone lub wyczerpane.  Kiedy
baterie SÅ uszkodzone lub wyczerpane, 
symbol miga, , rP bAtt
wyœwietla siê i w¬åcza siê sygna¬ d¿wiêkowy.

+- + AA SIZE�
LR6 / UM3

-

S¬UCHAWKI

S¬uchawki AY3806 (serie EXP256X) i AY3806s (serie EXP258X)

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

Po¿yteczne porady:

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

Wa¿ne!
Bezpieczne s¬uchanie:
Nale¿y ustawiaæ g¬oœnoœæ na umiarkowanym poziomie, gdy¿
korzystanie ze s¬uchawek przy du¿ej g¬oœnoœci mo¿e uszkodziæ s¬uch. 
Do tego odtwarzacza så zalecane s¬uchawki firmy Philips AY3806/AY3806s.
Wa¿ne (dotyczy modeli z do¬åczonymi s¬uchawkami): Firma Philips gwarantuje, ¿e
jej odtwarzacze så zgodne z maksymalnå mocå dźwiêku okreœlonå przez
odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku u¿ywania ich z oryginalnymi
s¬uchawkami. W przypadku koniecznoœci wymiany s¬uchawek zalecamy 
skontaktowanie siê ze sprzedawcå w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnymi s¬uchawkami dostarczanymi przez firmê Philips.

Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym: 
Nie korzystaæ z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na 
rowerze, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ wypadek.

MP3 / WMA 

Technologie kompresji dźwiêku MP3 / WMA pozwala na znaczne zmniejszenie
iloœæ danych cyfrowych w porównaniu ze zwyk¬å p¬ytå CD, zachowujåc zbli¿onå
jakoœæ dêwiêku.
• Skåd uzyskaæ pliki muzyczne/ WMA: 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 programu kodujåcego. Dla osiågniêcia dobrej jakoœci MP3 /
WMA zalecamy stosowanie szybkoœci danych 128 kbps / 64 kbps lub wy¿szej.

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

Po¿yteczne porady:
– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 / WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma
– Ogólna liczba plików muzycznych i albumów: oko¬o 999 (przy œredniej nazwie pliku o

d¬ugoœci 20 znaków)
– Maksymalna iloœæ odtwarzanych plików muzycznych zale¿y od d¬ugoœci nazwy

plików. Im krótsza nazwa pliku, tym wiêcej plików zostanie odtworzonych.

Wszystkie wymienione znaki towarowe så w¬asnoœciå odpowiednich w¬aœcicieli.

LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných
materiálov  a  komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s
kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska
smernica 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do
bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu
pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie
a ľudské zdravie.

WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach

Wybór utworu
• Nacisnåæ cyfrê na ekranie, cyfra utworu ∞ i §

miga.
• 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 

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

utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2 sekundach.
2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.

➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach WMA/ MP3-CD

Aby znaleźæ utwór MP3/WMA, mo¿na nacisnåæ
"Album", a nastêpnie nacisnåæ ∞ lub § , aby wybraæ
dany album.

Wybór albumu
• Nacisnåæ cyfrê albumu na ekranie, cyfra albumu ∞

i § miga.
• Naciœnij i przytrzymaj lub naciœnij wielokrotnie 

przycisk ∞ / § aby znale¿æ ¿ådany numer albumu.
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.

➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.

Po¿yteczne porady:

– Podczas odtwarzania utworu MP3/WMA CD w trybie programu u¿ywanie “ Album”
jest zablokowane.

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE

Istnieje mo¿liwoœæ odtwarzania utworów w kolejnoœci losowej, powtórzenia 
jednego utworu lub ca¬ej p¬yty CD i odtwarzania poczåtków utworów.

1 Nacisnåæ kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania
dla w¬åczenia jednego z poni¿szych trybów.
W¬åczony tryb pojawi siê na wyœwietlaczu.

– : Wybrany utwór bêdzie odtwarzany
wielokrotnie 

– : powtarzanie ca¬ej p¬yty/programu

– : Wszyskie utwory na p¬ycie CD bêdå
odtwarzane wielokrotnie w przypad-
kowej kolejnoœci.

– : Odtwarzanie losowe
wszystkich utworów na p¬ycie.

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

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

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Mo¿na wybraæ do 64 utworów i przechowywaæ je w pamiêci w wybranej 
kolejnoœci. Utwory mogå byæ przechowywane w kilku kopiach.

1 Wybraæ utwór za pomocå ∞ lub § dla p¬yt CD
MP3/WMA.

2 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ P z iloœciå utworów wyœwietla siê.

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

4 Nacisnåæ 2; , aby w¬åczyæ odtwarzanie 
zaprogramowanych utworów.
➜ PROGRAM wyœwietla siê po w¬åczeniu 

odtwarzania.

5 Aby dodaæ dodatkowe utwory do programu, nale¿y
nacisnåæ 9 , aby zatrzymaæ odtwarzanie i wykonaæ
kroki 1 i 2.

➜ Po zapisaniu 64 utworów, wyœwietla siê
PrO9 FL.

RESUME / HOLD

RESUME (tylko audio CD)- kontynuowanie odtwarzania od miejsca
zatrzymania

Istnieje mo¿liwoœæ zapamiêtania pozycji odtwarzacza. Przy ponownym w¬åczeniu
odtwarzania, us¬yszymy dalszy ciåg utworu (RESUME). S¬u¿y do tego klawisz
HOLD.RESUME.OFF..

1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez przesuniê-
cie klawisza w pozycjê RESUME.

2 Odtwarzanie mo¿emy przerwaæ w dowolnym 
momencie klawiszem 9.

3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.

➜ A odtwarzanie bêdzie kontynuowane od tego samego fragmentu.

• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y przesunåæ w pozycjê OFF.

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 
przypadkowego uruchomienia innych funkcji.

• Prze¬åczyæ prze¬åcznik HOLD-RESUME-OFF (BLOKADA-
KONTYNUACJA-WY£) w pozycjê HOLD (BLOKADA).
➜ hoLd wyœwietla siê na krótko.
➜ Wszystkie przyciski så zablokowane i ¿adna czyn-

noœæ nie jest wykonywana po naciœniêciu dowol-
nego przycisku. Je¿eli zestaw jest wy¬åczony,
hoLd wyœwietla siê po naciœniêciu 9.

• 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 nieprzer-
wane 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 baterii pozwala na wyd¬u¿enie
trwa¬oœci baterii.

• Nacisnåæ jeden raz.

➜ wyœwietla siê po w¬åczeniu 
zabezpieczenia przed  wstrzåsami.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie i przejœæ do trybu oszczêdzania baterii nale¿y
ponownie nacisnåæ .

➜ Ikona miga.

➜ wyœwietla siê.

MAGICZNE ESP!

Œredni czas odtwarzania przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

Sekundy typ utworu
100 MP3 (128kbps)
200 WMA (64kbps)
45 audio CD

Po¿yteczne porady:

– Dla p¬yt MP3 CD: jest domyœlnie zawsze w¬åczona. 

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.

Wskazanie no dISc wyœwietla siê / p¬yta CD nie mo¿e byæ
odtworzona.
• 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 hoLd i/lub brak reakcji na elementy sterujå
•  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/WMA majå rozwiniêcie .mp3 lub .wma.

Brakujåce katalogi na p¬ycie WMA/MP3-CD
• Sprawdziæ, czy ¬åczna iloœæ plików i albumów na p¬ycie CD MP3/WMA nie

przekracza 999 plików i 99 albumów.
• Wyœwietlone zostanå wy¬åcznie albumy z plikami MP3.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

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/WMA
• Wys¬uchaj tego samego pliku na komputerze. Je¿eli pojawi siê taki sam 

problem, 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.

Wskazanie wyœwietla siê i utwór nie mo¿e zostaæ 
odtworzony
• Plik wma jest zabezpieczony przez WM DRM (Windows Media Digital Rights

Management).  U¿yj Windows Media Player 10 (lub nowszy) do wypalania p¬yt
CD i konwersji.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho 
spoločenstva vzťahujúcim sa na poruchy v
rádiovej frekvencii.

ODTWARZANIE P¬YT CD

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

Wa¿ne!
• P¬yty CD kodowane z zabezpieczeniem stosowanym przez niektóre wytwórnie

mogå nie byæ odtwarzane przez ten produkt.
• Dla plików DRM WMA, nale¿y u¿ywaæ Windows Media Player 10 (lub nowszy)

do wypalania p¬yt CD i konwersji. Odwiedź www.microsoft.com, aby zapoznaæ
siê ze szczegó¬ami dotyczåcymi Windows Media Player i WM DRM (Windows
Media Digital Media Rights Management).

1 Nacisnåæ klawisz OPEN 2 dla otwarcia odtwarzacza.

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

3 Zamknåæ odtwarzacz naciskajåc na pokrywê.

4 Nacisnåæ 9 dla w¬åczenia zasilania i rozpoczêcia
odtwarzania.
➜ Pojawi siê , odtwarzacz odczytuje

zawartoœæ p¬yty CD.

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

Dla wstrzymania odtwarzania

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

• Powrót do odtwarzania po ponownym naciœniêciu 2;.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı  {PRIVATE}.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
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‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.
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ODTWARZANIE P¬YT CD

Dla zakoñczenia odtwarzania
• Nacisnåæ 9.

➜ Dla p¬yt audio CD: wyœwietlacz wska¿e liczbê
utworów na p¬ycie oraz ogólny czas odtwarzania.
Dla p¬yt WMA/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 œrodkowy.

Po¿yteczne porady:

– Po 25 sekundach bezczynnoœci, zestaw wy¬åcza siê automatycznie.

G¬OŒNOŒÆ I NISKIE CZÊSTOTLIWOŒCI (BASY)

Regulacja g¬oœnoœæi

• Dostosowanie g¬oœnoœci poprzez u¿ywanie 
−− VOL ++ (0-30).

Regulacja niskich czêstotliwoœci (basów)

• Wciskanie DBB powoduje w¬åczanie i wy¬åczanie uwypuklania niskich 
czêstotliwoœci
➜DBB wskazuje na w¬åczone uwypuklanie niskich czêstotliwoœci.

MAGYARORSZÁG
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.

Elemes mûködéshez .................................................................2 × R06

Teljesítmény
maximális .........................................................................400 mA
készenléti állapotban.........................................................0.5 mA

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg ........................................................................................0,26 kg

Befoglaló méretek
szélesség ..........................................................................128 mm
magasság............................................................................30 mm
mélység.............................................................................148 mm

ODTWARZANIE P¬YT CD

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

Wa¿ne!
• P¬yty CD kodowane z zabezpieczeniem stosowanym przez niektóre wytwórnie

mogå nie byæ odtwarzane przez ten produkt.
• Dla plików DRM WMA, nale¿y u¿ywaæ Windows Media Player 10 (lub nowszy)

do wypalania p¬yt CD i konwersji. Odwiedź www.microsoft.com, aby zapoznaæ
siê ze szczegó¬ami dotyczåcymi Windows Media Player i WM DRM (Windows
Media Digital Media Rights Management).

1 Nacisnåæ klawisz OPEN 2 dla otwarcia odtwarzacza.

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

3 Zamknåæ odtwarzacz naciskajåc na pokrywê.

4 Nacisnåæ 9 dla w¬åczenia zasilania i rozpoczêcia
odtwarzania.
➜ Pojawi siê , odtwarzacz odczytuje

zawartoœæ p¬yty CD.

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

Dla wstrzymania odtwarzania

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

• Powrót do odtwarzania po ponownym naciœniêciu 2;.

ČESKA REPUBLIKA
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty.  Jakoukoli
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnos-
tních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného
laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.

Upozornění : Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve odpojte síťový zdroj.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kap-
kami vody.

Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství
vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.

UPOZORNÌNÍ
Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je uvedeno v
tomto návodu k pou|ití, provedete-li jiná nastavení nebo 
aplikujete-li jiné postupy ne| jaké jsou v návodu uvedené, 
vystavíte se nebezpeèí ozáøení ∂kodliv¥mi paprsky nebo mù|e
dojít k jiné nepøedvídané události.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Przeglådanie programu

Mo¿na przejrzeæ program naciskajåæ PROG (PROGRAM) przez ponad 3 sekundy.

➜ Wszystkie zapisane utwory wyœwietlajå siê kolejno.

Kasowanie programu

1 Je¿eli zachodzi potrzeba, nacisnåæ 9 , aby wy¬åczyæ
odtwarzanie.

2 Nacisnåæ 9 , aby usunåæ program.
➜ cL PrO9 wyœwietla siê.

Po¿yteczne porady:

–  W czasie programowania, je¿eli ¿adna czynnoœæ nie jest wykonywana przez 10
sekund, programowanie automatycznie wy¬åcza siê.

– Program ulegnie skasowaniu przy przerwie w zasilaniu, otwarciu pokrywy 
odtwarzacza CD lub po samoczynnym wy¬åczeniu urzådzenia.

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy

U¿ywaæ tylko zasilacza AV3162 (4.5V/450mA DC, plus w
œrodku wtyczki). Inne zasilacze mogå uszkodziæ odtwarzacz.

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

2 Pod¬åczyæ zasilacz do gniazda 4.5V DC odtwarzacza i
do gniazdka.

Po¿yteczne porady:

–  Nale¿y zawsze od¬åczyæ zasilacz, je¿eli z niego nie korzystamy.
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Általános információk

Hallás védelem

Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel:
• A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása hal-

láskárosodáshoz vezethet. Ez a termék olyan decibel
skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek
esetében is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél
rövidebb időtartamú hallgatás esetén is.  A magasabb decibel skála
a már halláskárosult használóknak javasolt.

• Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet. Mivel rövid időn belül
a fül "komfort érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt
veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás után, ami "normális-
nak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek. Ennek
elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes
hangszintnek megfelelően, s hagyja meg azon az egyenletes
hangerőn.

Biztonságos hangerő beállításához:
• Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
• Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addíg, amíg kényelmesen

hallja a hangot, tisztán és torzítás nélkül.
Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:
• A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, hal-

láskárosuláshoz vezethet. 
• Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson

megfelelő időközönként szünetet a hallgatásban.
Győzödjön meg róla, hogy a fejhallgató használata közben a
következő szabályokat betartja:
• Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt időtartamig.
• Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a

hangerőszinthez.
• Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a

környezetében történik.
• Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos

helyzetek esetén.
• Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint bicikl-

izés, gördeszkázás közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok
helyen nem megengedett.

Obecné informace

Ochrana sluchu
Poslouchejte na střední hlasitost:
• Při používání sluchátek na vysokou hlasitost může dojít k

poškození sluchu.  Tento výrobek může vydávat zvuky v
řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u normál-
ních osob, a to i při vystavení do 1 minuty.  Vyšší řády
decibelů jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou sluchu.

• Zvuky mohou mást.  Během doby se váš sluch přizpůsobí "pohodl-
né hladině" i vyšších hlasitostí.  Po delším poslechu tedy to, co zní
"normálně", může být hlasité a škodlivé pro váš sluch.  Jako
ochrana proti tomu nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než si
na ni váš sluch přivykne, a nechte ji tam.

Ustavení bezpečné hlasitosti:
• Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.
• Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a jasně bez

deformací.
Poslouchejte rozumně dlouhou dobu:
• Prodlužované vystavení hluku i na normálně "bezpečných" úrovních

může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte toto zařízení rozumně a dodržujte příslušné přestávky.
Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání
sluchátek:
• Poslouchejte rozumnou hlasitost rozumně dlouho.
• Dávejte pozor, abyste nenastavovali hlasitost po přivyknutí sluchu.
• Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem

vás.
• Doporučujeme postupovat opatrně nebo dočasně přerušit používání

v případně nebezpečných situacích.
• Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice,

skateboardingu, atd.; může dojít k dopravní nehodě a v mnoha
oblastech je toto počínání protiprávní.

NOTES

NOTES
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