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Klawisze na odtwarzaczu CD obejmujå
podstawowe funkcje.
Wszystkie funkcje urzådzenia dostêpne så na pilocie zdalnego sterowania
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OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki HE250
1 x pilot zdalnego sterowania, AY3803
1 x klapkê baterii AA
1 x zasilacz sieciowy AC/ DC, AY3162 (w niektórych wersjach)
1 x stacji ładującej , AY4105 (w niektórych wersjach)
2 x akumulatorki ¬adowalne AY3363 (w niektórych wersjach)
OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW (patrz rysunki

1)

1 4.5V DC ............... gniazdko dla zasilacza AC/DC
2 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.
3 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).
4 VOLUME +,- ......regulacja si¬y g¬osu
5 .............................tabliczka znamionowa
6 Wtyczki jack .....pod¬åcza wtyczka teleskopowa na AY4105 stacji ładującej
(w niektórych wersjach)
7 9.......................... zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,
wy¬åczenie odtwarzacza.
8 SEARCH ∞ / §...CD: przeskok i przeszukiwanie do ty¬u/ do przodu.
FM: dostrajanie do stacji radiowych.
9 ALBUM +/ -..........tylko MP3/WMA-CD: wybór poprzedniego lun nastêpnego
albumu. Przejœcie do ty¬u lub do przodu
FM: wybieranie poprzedniej/ nastêpnej
0 2;........................w¬åczenie zasilania, rozpoczêcie odtwarzania
p¬yty CD oraz pauza.
! ç........................otwarcie pokrywy CD
@ OFF .......................wy¬åczenie funkcji RESUME oraz HOLD
(tylko na urzådzeniu).
RESUME ............zapamiêtanie ostatniego s¬uchanego.
HOLD ..................blokuje wszystkie przyciski (tylko na urzådzeniu).
# p .........................tutaj nale¿y pod¬åczyæ pilota zdalnego sterowania, a
s¬uchawki pod¬åczyæ do pilota.
$ .............................klapkê baterii

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA AY3803 / S¬UCHAWKI HE 250
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania daje dostêp do wszystkich
funkcji odtwarzacza.
1 W¬ó¿ wtyczkê pilota do gniazdka
LINE OUT p na odtwarzaczu.
2 W¬ó¿ wtyczkê s¬uchawek do gniazdka na
pilocie.
3 Na pilocie zdalnego sterowania, naciœnij i przytrzymaj 2; aby rozpoczåç odtwarzanie.
4 Ustaw poziom i barwê dŸwiêku na odtwarzaczu oraz
pilocie zdalnego sterowania.
5 Naciœnij 9 dla zakoñczenia odtwarzania.
6 Nacisnåæ ponownie 9 w celu wy¬åczenia urzådzenia.
S¬uchawki HE250, LINE OUT
• Pod¬åcz pilota zdalnego sterowania do gniazdka
LINE OUT p odtwarzacza, a wtyczkê s¬uchawek do
gniazdka na pilocie zdalnego sterowania.
• Nale¿y korzystaæ z gniazdka p równie¿ przy
po¬åczeniach z wie¿å HiFi.
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.
Zestaw spe¬nia wymogi Unii Europejskiej odnoœnie poziomu zak¬óceñ
radiowych.

UWAGA

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

OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW
Pilota zdalnego sterowania AY3803 (patrz rysunki 2)
1 p ........................gniazdko s¬uchawek 3,5 mm
2 VOL +/- ............regulacja si¬y g¬osu
3 MODE ................wybór ró¿nych trybów odtwarzania aby wybraæ i
przejœæ do funkcji wyœwietlania, naciœnij i przytrzymaj
MODE przez 3 sekundy.
4 PROG .................CD: programowanie utworów i przeglåd programu.
FM: programowanie stacji radiowych.
5 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).
6 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.
7 .. .........................Uchwyt
8 2; ......................w¬åczenie zasilania, rozpoczêcie odtwarzania p¬yty CD oraz
pauza.
9 ........................zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,
wy¬åczenie odtwarzacza.
9 OFF ................... wy¬åczenie funkcji HOLD.(na pilocie)
HOLD ............... blokuje wszystkie przyciski (na pilocie)
0 ALBUM + / - .....tylko MP3/WMA-CD: wybór poprzedniego lun
nastêpnego albumu
FM: wybieranie poprzedniej/ nastêpnej
! SEARCH ∞ / §..CD: przeskok i przeszukiwanie do ty¬u/ do przodu.
FM: dostrajanie do stacji radiowych
@ ........................... Wyœwietlacz
# FM ........................ w¬åcza/ wy¬åcza radio.
AY4105 stacji ładującej (patrz rysunki 3, w niektórych wersjach)
1 Wtyczka teleskopowa ....pod¬åcza do wtyczki jack na odtwarzaczu CD.
2 Naprzeciwko wskaźnika ładowania .. zaœwieci na czerwono
(¬adowanie w¬åczone)/ zielony (tryb gotowoœci)
3 4.5V DC ..................gniazdko dla zasilacza AC/DC

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 zak¬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)

ZASILANIE

ZASILANIE

Œrednia trwa¬oœæ baterii przy odtwarzaniu w normalnych warunkach
Rodzaj baterii
Oszczêdzania Energii
Audio CD
MP3/WMA-CD
AlkalicznaAA
30 godzin
45 godzin
Alkaliczna AAA
13 godzin
20 godzin
AY4105 stacji ładującej (w wyposa¿eniu lub do nabycia w sklepie)

Baterie (w wyposa¿eniu lub do nabycia w sklepie)
W odtwarzaczu mo¿na u¿ywaæ:
◆ baterii alkalicznych typu AA (LR6, UM3) lub AAA (LR03, UM4).
◆ Akumulatorki ¬adowalne PHILIPS, typ AY3363
Wk¬adanie baterii AA (LR6, UM3)
U¿yj klapki z oznaczeniem AA.
• Po otwarciu kieszeni bateryjnej nale¿y w¬o¿yæ dwie
baterie zwyk¬e lub alkaliczne.
Wk¬adanie baterii AAA (LR03, UM4) lub AY 3363
1 Otworzyæ kieszeñ bateryjnå.
2 W¬ó¿ baterie AAA w sposób przedstawiony na tylnej
stronie klapki.
3 Wymieñ klapkê z bateriami AAA w urzådzeniu.
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-

-+

LR
03
/A
AA
/U
M4

Pożyteczne porady:
– Nie wolno u¿ywaæ nowych baterii ze starymi, ani
mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii.
– Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu lub nie bêdå
u¿ytkowane przez d¬u¿szy okres.
Sygnalizacja stanu baterii
Wyœwietlacz wskazuje przybli¿ony stan na¬adowania baterii.
Bateria na¬adowana
Bateria na¬adowana w 2/3
na¬adowana w 1/3
Bateria wyczerpana lub brak baterii. Wyœwietlacz:
s¬yszalny bêdzie regularny sygna¬ dŸwiêkowy.

.

Urządzenia AY4105, stacji ładującej można użyć do ładowania akumulatorków (AY3363) znajdujących się w urządzeniu.
£adowanie akumulatorka ECO-PLUS NiMH w stacji
ładującej
1 Podłączanie urządzenia AY4105:
• Nale¿y sprawdziæ, czy poziom napiêcia zasilacza jest
identyczny z napiêciem w lokalnej sieci.
• Pod¬åczyæ zasilacz prådu sta¬ego do gniazdka
urządzenia DC 4.5V oraz do gniazdka œciennego.
2 Nale¿y upewniæ siê, i¿ w¬o¿yliœmy ¬adowalny akumulatorek ECO-PLUS NiMH typu AY3363:
• Upewnij się, że akumulatorki (AY3363) zostały
poprawnie załadowane.
3 Mocowanie od¬warzacza:
• czy odtwarzacz jest wy¬àczony.
• Jak pokazano,, znak 4 powinien znajdować się
naprzeciwko wskaźnika ładowania, nastêpnie
ostro¿nie na¬o¿yæ odtwarzacz na urządzenia. Nale¿y
siê upewniæ, czy wtyczka jack odtwarzacza
pasuje do wtyczki teleskopowej.
➜ Naprzeciwko wskaźnika ładowania zaświeci na
czerwono (ładowanie włączone). Rozpoczyna się
ładowanie.
➜ Wyœwietlacz:
.
➜ Je¿eli baterie ulegnå przegrzaniu, ¬adowanie zostanie zawieszone na oko¬o 30
minut oraz yœwietlacz:
➜ Po ca¬kowitym na¬adowaniu akumulatorków, Naprzeciwko wskaźnika

ZASILANIE

MP3/ WMA

– Nale¿y siê upewniæ, czy odtwarzacz jest wy¬åczony, poniewa¿ nie
mo¿na ¬adowaæ baterii podczas jego dzia¬ania..
– Nagrzewanie siê akumulatorka jest normalnym zjawiskiem podczas ¬adowania.
– £adowanie bêdzie dzia¬aæ w¬aœciwie, je¿eli styki bateryjne nie bêdå zabrudzone.
– Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z akumulatorków ECO-PLUS NiMH typu AY3363.

Technologie kompresji dźwiêku MP3 (MPEG Audio Layer 3) i WMA (Windows
Media Audio), 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 programu kodujåcego. Dla osiågniêcia dobrej jakoœci MP3 zalecamy stosowanie
szybkoœci danych 128 kbps lub wy¿szej i 96kpbs dla plików WMA.
• 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:

U¿ytkowanie akumulatorka ECO-PLUS NiMH
• Do¬adowywanie w pelni lub czêœciowo na¬adowanych akumulatorków
doprowadzi do skrócenia ich trwa¬oœæi. Dlatego przed rozpoczêciem ¬adowania
zalecamy ca¬kowite wyczerpanie akumulatorków ECO-PLUS NiMH.
• W celu zapobie¿enia zwarciom akumulatorek nie powinien stykaæ siê z
metalowymi przedmiotami.
• Je¿eli baterie wyczerpujå siê tu¿ po na¬adowaniu, oznacza to, i¿
zanieczyszczone så styki lub baterie osiågnê¬y kres swej ¿ywotnoœci.
Baterie zawierajå substancje chemiczne, dlatego powinny byæ wyrzucane do
odpowiednich kontenerów.
Zasilacz sieciowy AY3162 (w wyposa¿eniu lub do nabycia w sklepie)
Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zasilacza AY3162 (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.

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

Po¿yteczne porady:
– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 majå rozwiniêcie .mp3 and WMA majå rozwiniêcie .wma
– 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 odtworzonych.
Windows Media Audio® jest znakiem towarowym Microsoft Corporation.
Wszystkie wymienione znaki towarowe så w¬asnoœciå odpowiednich w¬aœcicieli.
Odtwarzane rodzaje p¬yt
Odtwarzacz umo¿liwia s¬uchanie nastêpujåcych p¬yt:
– wszelkie fabrycznie nagrane p¬yty audio CD
– wszelkie sfinalizowane p¬yty CDR oraz CDRW
– p¬yty WMA/MP3-CD (p¬yty CD-ROM z plikami WMA/MP3)
WA¯NA UWAGA!
• P¬yty CD zabezpieczone technologiami ochrony
praw autorskich niektórych firm fonograficznych mogà nie byæ
odtwarzane przez ten produkt.
• Dla plików WMA chronionych DRM, do wypalania/konwersji p∏yt CD zastosowaç Windows Media Player 10 (lub póêniejszy). W celu uzyskania
dodatkowych informacji o Windows Media Player i WM DRM (Windows Media
Digital Rights Management) mo˝na odwiedziç stron´ www.microsoft.com.

ODTWARZANIE P¬YT CD
1 Przesuñ klawisz ç dla otwarcia pokrywy CD.
2 W¬ó¿ p¬ytê (stronå zadrukowanå ku górze), lekko
naciskajåc œrodek p¬yty, aby znalaz¬ siê w tulejce.
Zamknij pokrywê, naciskajåc lekko krawêdê pokrywy.

3 Nacisnåæ 2; dla w¬åczenia zasilania i rozpoczêcia

odtwarzania. (na pilocie, naciœnij i przytrzymaj 2;)
➜ Wyœwietlacz: EXPANIUM oraz pojawi siê
READING CD. Rozpocznie siê odtwarzanie.
P¬yty audio: Wyœwietlacz wska¿e numer
MP3/WMA: nazwa pliku przewija się
4 Naciœnij 2; aby przerwaæ odtwarzanie.
➜ Czas, w którym przerwano odtwarzanie miga.
s¬yszalny bêdzie regularny sygna¬ dŸwiêkowy.

ODTWARZANIE P¬YT CD
7 Nacisnåæ ponownie 9 w celu wy¬åczenia urzådzenia.
8 Aby wyjåæ p¬ytê, nale¿y uchwyciæ p¬ytê lekko za
krawêdzie, naciskajåc jednoczeœnie na otwór œrodkowy i podnieœæ p¬ytê.
Automatyczny tryb czuwania
Zniknie Wyœwietlacz , jeœli skoñczy siê p¬yta lub taœma i
zestaw bêdzie pozostawa¬ w stanie zatrzymania przez
ponad 25 sekundy. Po kolejnych 65 sekundy urzådzenie wy¬åczy siê ca¬kowicie.
OF

F

6 Naciœnij 9 dla zakoñczenia odtwarzania.

➜ P¬yty audio: Pojawi siê ogólna liczba utworów
na p¬ycie i ogólny czas odtwarzania p¬yty.
MP3/WMA: Pojawi siê ogólna liczba albumów i utworów.
• Odtwarzanie p¬yty CD zostanie przerwane tak¿e po:
– otwarciu drzwiczek p¬yty;
– odtworzeniu p¬yty do koñca;
– wybierz inne Ÿród¬o dŸwiêku.

Po¿yteczne porady:
– Podczas odtwarzania p¬yty z utworami CD Audio oraz MP3, najpierw us¬yszymy
utwory CD Audio.
– ”0” jest wyœwietlane jako numer albumu, jeœli pliki MP3/WMA zosta¬y u¬o¿one
na p¬ycie w albumy.
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Natê¿enie i barwa g¬osu
Regulacja g¬oœnoœæi
• Wyreguluj g¬oœnoœæ korzystajåc z VOLUME +/–
( 00 - 30, lub VOL +/– na pilocie).

5 Aby wznowiæ odtwarzanie naciœnij 2; ponownie dla
p¬yt

•R

Po¿yteczne porady:
Poziom głośności zostanie ustawiony na:
– domyślnym poziomie (12) - po wznowieniu odtwarzania
z trybu gotowości/ wyłączenia zasilania.
– poprzednim poziomie - po wznowieniu odtwarzania z trybu pozycji zatrzymania.
Regulacja dŸwiêków basowych
Istniejå trzy pozycje DBB (Dynamic Bass Boost):
– Wy¬.: brak wzmocnienia niskich tonów
–
: lekkie podbicie basów
–
: silne podbicie basów
• Naciœnij DBB jeden lub kilka razy aby wybraæ
wzmocnienie basów.
➜

pojawia siê przy w¬åczonym DBB.

Po¿yteczne porady:
– Radop FM: DBB jest zawsze wy¬åczone.

WYBÓR UTWORU/ALBUMIE ORAZ PRZESZUKIWANIE
Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach
Wybór utworu
• Naciskaj krótko ∞ lub §, aby przeskoczyç do
poczàtku 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.
2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.
➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.
Wybór na p¬ytach WMA/MP3-CDs
Wybór albumu
• Naciskaj krótko ALBUM +/ - , aby przeskoczyç do
poczàtku aktualnego, poprzedniego lub do kolejnych
utworów.
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie
naciœniêciem 2;.
➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego
albumu.
Szukanie utworu
1 Przyciœnij ALBUM +/ - , aby przeskoczyç do poprzedniego lub kolejnego
utworu MP3/ WMA.
➜ Odtwarzacz przejdzie do innych utworów, tempo
przejœcia zwiêkszy siê po 5 sekundach.
2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu szukanego utworu.
➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie wybranego utworu.

Po¿yteczne porady:
– W czasie odtwarzania programu, u¿ywanie przycisków ALBUM +/ - nie jest
mo¿liwe.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW
(tylko na pilocie)
Odtwarzacz pozwala na zaprogramowanie do 50 utworów i zapisanie ich w pamiêci
w dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy z utworów mo¿na zapisaæ dowolnå iloœæ razy.
1 Wybierz utwór klawiszami ∞ lub §.
(MP3/WMA-CD: lub ALBUM +/ - ).
2 Na pilocie, naciśnij PROG dla zapisania utworu
w pamięci.
➜ pojawi siê P oraz iloœæ zaprogramowanych
utworów.
3 W taki sam sposób nale¿y wybraæ i zapisaæ w pamiêci pozosta¬e utwory.
4 W razie potrzeby , naciœnij 9 dla zatrzymania p¬yty.
Naciœnij i przytrzymaj 2; dla odtworzenia programu.
➜ Wyœwietlacz wska¿e PROG, Rozpocznie siê odtwarzanie programu
5 Aby dodać kolejne utwory do programu, naciśnij 9 dla zakończenia odtwarzania programu i przejdź do punktu 1.-2.
➜ Po zaprogramowaniu 50 utworów przez ekran przewinie siê
.
Przeglådanie programu
Po naciœniêciu klawisza PROG przez ponad 3 sekundy mo¿emy
przejrzeæ wybrany program.
➜ Pojawia siê kolejno wszystkie zaprogramowane utwory.
Kasowanie programu
1 W razie potrzeby naciœnij 9 dla zako‹czenia odtwarzanie.

2 Naciœnij 9 skasowania programu.
(skasowany) wyœwietla siê

Po¿yteczne porady:
– Program zostanie usuniêty z pamiêci w przypadku przerwy w zasilaniu, otwarcia
kieszeni odtwarzacza CD, lub automatycznego wy¬àczenia zasilania.

INFORMACJE NA WYÊWIETLACZU
(dotyczy utworów WMA/MP3)

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE
(tylko na pilocie)
Przed lub podczas odtwarzania mo¿na wybieraæ i zmieniaæ ró¿ne tryby odtwarzania.

• Na pilocie, naciœnij i przytrzymaj MODE przez 3 sekundy. Podczas 2 sekundy,
naciskaj krótko MODE raz lub kilka razy, aby wybraç informacje:

1 Na pilocie, naciœnij kilkakrotnie MODE aby wybraç:

–

: nazwa pliku utworu

–

(Shuffle All): odtwarzanie ca¬ej p¬yty w kolejnoœci losowej.

–

: nazwa folderu albumu

–

(Shuffle repeat all): nieskoñczone powtarzanie ca¬ej p¬yty w
kolejnoœci losowej.

–

: tytu¬ utworu (je¿eli informacja ID3 tag jest dostêpna)

–

(Repeat 1): Wybrany utwór bêdzie odtwarzany wielokrotnie.

–

(Repeat All): powtarzanie ca¬ej p¬yty/ programu.

–

–
–

: Ka¿dy utwór na dysku/ programu jest odtwarzany przez 10
sekund.
(Shuffle Album): Wszystkie utwory w bie¿åcym albumie zostanå
odtworzone jednokrotnie w przypadkowej kolejnoœci.

–

(Shuffle Repeat Album): Wszystkie utwory w aktualnym albumie bêdå odtwarzane wielokrotnie w przypadkowej kolejnoœci.

–

(Repeat Album):Wszystkie utwory w bie¿åcym albumie zostanå
odtworzone wielokrotnie.
➜ Ikona wybranego trybu odtwarzania zamiga 3 razy..
2 Ze stanu zatrzymania, naciœniêciem 2; rozpoczåæ odtwarzanie.
3 Aby powróciæ do zwyk¬ego trybu, naciœnij kilkakrotnie MODE , a¿ z ekranu
zniknie
i
.

: czas, numer albumu i numer utworu.

Po¿yteczne porady:

tylko dla MP3/WMA-CDs :
–

: nazwa wykonawcy (je¿eli informacja ID3 tag jest dostêpna)

–

Informacja ID3 tag stanowi czêœç pliku MP3/WMA i zawiera informacje o
utworze, np. tytu¬ utworu lub nazwê wykonawcy. Informacje ID3 tag naleêy
wpisaç za pomocà oprogramowania kodujàcego MP3, przed wypaleniem
p¬yty MP3/WMA-CD.

–

Wyœwietlacz: maks. 31 znaki.

Po¿yteczne porady:
–

,
,
:Tylko te tryby odtwarzania: można
połączyć z zaprogramowanymi utworami.

RESUME, HOLD
(tylko na urzådzeniu)

ESP / TRYB OSZCZÊDZANIA ENERGII
Tradycyjne przenoœne odtwarzacze p¬yt CD powodowa¬y przerwy w odtwarzaniu np.
podczas biegania. ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP) 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.
• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie przed wstrzåsami i
przejœæ do trybu oszczêdzania energii, naciœnij ESP.
➜ Zniknie ESP.
• Nacisnåæ ponownie ESP.
➜ Pojawi siê symbol ESP, ochrona zosta¬a w¬åczona.
➜ Oops:
przekroczony maksymalny okres ochrony ESP.
Wyståpi krótka przerwa w odtwarzaniu, która
zakoñczy siê po ustaniu wibracji.
200 SEC MAGIC ESP
Orientacyjny czas przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:
Sekundy

typ utworu

200

WMA-CD(64kbps)

100
45

MP3-CD(128kbps)
Audio CD

RESUME - 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
OFF–RESUME–HOLD.
1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez przesuniêcie
klawisza w pozycjê RESUME.
2 Odtwarzanie mo¿emy przerwaæ w dowolnym
momencie klawiszem 9.
3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.
(na pilocie, naciœnij i przytrzymaj 2;).
➜ a odtwarzanie bêdzie kontynuowane od tego samego fragmentu.
• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y przesunåæ w pozycjê OFF.
HOLD - Blokada dzia¬ania wszystkich klawiszy
Ten model posiada podwójnå funkcjê blokowania, aby zapobiec przypadkowemu
naciœniêciu. Mo¿na wybraæ blokadê wszystkich przycisków na urzådzeniu, pilocie
lub na obu elementach! Wystarczy przesunåæ suwak
HOLD w odpowiedniå pozycjê HOLD w¬åczony lub
wy¬åczony. Na przyk¬ad:
• Ustaw suwak OFF•RESUME•HOLD w pozycjê HOLD ,
aby w¬åczyæ HOLD na urzådzeniu.
(na pilocie, ustaw suwak OFF•HOLD w pozycjê HOLD).
➜Wszystkie klawisze zosta¬y zablokowane. HOLD pojawi
siê po naciœniêciu ka¿dego klawisza. Je¿eli odtwarzacz
jest wy¬åczony, HOLD wyœwietla siê tylko po naciœniêciu 2;
• Przesunåæ klawisz w pozycjê HOLD w celu wy¬åczenia OFF.
➜ Wszystkie przyciski så odblokowane.

Po¿yteczne porady:

Po¿yteczne porady:
–

ESP jest domyœlnie zawsze w¬åczona.

–

Je¿eli wy¬åczysz HOLD przez ustawienie suwaka na urzådzeniu w pozycji
RESUME, w¬åczysz funkcjê RESUME.

RADIO FM
W¬åczanie/ wy¬åczanie radia
•Naciœnij FM aby w¬åczyæ radio.
➜ Na chwilê pojawia siê
a potem
czêstotliwoœæ stacji, zakres fal i, o ile stacja by¬a
zaprogramowana (01-30), zaprogramowany numer.
•Aby wy¬åczyæ radio, ponownie nacisnåæ FM
(lub naciœnij 9).
➜ Wyœwietlacz:
.
Dostrajanie do stacji radiowych: U¿yj pilota lub przycisków urzådzenia, aby
ustawiæ stacjê FM automatycznie lub rêcznie.
1 Nacisnåæ i przytrzymaæ SEARCH ∞ lub §, a¿ zacznie siê zmieniaæ czêstotliwoœæ widoczna na wyœwietlaczu.
➜ Odbiornik automatycznie dostraja siê do wystarczajåco silnej stacji. W czasie automatycznego strojenia wyœwietlacz pokazuje
.
2 Powtarzaj wyszukiwanie, a¿ do ustawienia wybranej stacji.
• W celu dostrojenia do s¬abej stacji, ∞ lub § nale¿y przyciskaæ krótko i
wielokrotnie, a¿ do uzyskania optymalnego odbioru.

RADIO FM
3 Zatwierdziæ wybór naciœniêciem PROG.

➜ Wyœwietlacza, pojawi siê numer oraz czêstotliwoœæ stacji radiowej.

4 Powtarzajåc czynnoœci 1-3 zaprogramowaæ inne stacje.

S¬uchanie stacji zaprogramowanych rêcznie
• Jedno- lub kilkakrotnie nacisnåæ przyciski ALBUM + / - a¿ wyœwietlona
zostanie ¿ådana stacja.
Kasowanie zaprogramowanej stacji
• W trakcie odtwarzania ustawionego wczeÊniej utworu nacisnàç i przytrzymaç
przez 2 sekundy PROG.

Po¿yteczne porady:
– Zaprogramowane stacje så identyfikowane przez numer pozycji.
– Skasowanie zaprogramowanej stacji nastêpuje po wpisaniu innej
stacji pod ten sam numer.

Po¿yteczne porady:
– Poprawienie jakoœci odbioru: Przewód s¬uchawki jest wykorzystywany jako
antena FM. W razie potrzeby przemieœæ jå, aby poprawiæ jakoœæ odbioru.
– Dzia¬anie radia nie jest zak¬ócane przy otwieraniu kieszeni CD w celu
wymiany p¬yty.
– Radop FM: DBB jest zawsze wy¬åczone.
Programowanie stacji radiowych(tylko na pilocie)
Mo¿esz zaprogramowaæ do 30 stacji radiowych.
1 Dostroiæ odbiornik do ¿ådanej stacji (patrz
Dostrajanie do stacji radiowych).
2 Naciœniêciem PROG uaktywniæ programowanie.
➜ zaprogramowany numer (do 30 w sekwencji) miga,
wskazujåc nastêpnå wolnå pozycjê programu.
➜ W razie potrzeby, nacisnåæ ALBUM + / - lub +
w celu przypisania danej stacji numeru.

SYGNA¬ DŸWIÊKOWY (BEEP)
Sygna¬ dŸwiêkowy jest s¬yszalny po naciœniêciu klawiszy na odtwarzaczu.
Regularny sygna¬ dŸwiêkowy s¬yszalny jest tak¿e po w¬åczeniu pauzy, lub je¿eli
baterie så bliskie wyczerpania.
1 Naciœnij DBB przez 2 sekundy, aby w¬åczyæ lub wy¬åczyæ sygna¬ dŸwiêkowy:
➜

: Wy¬åczony sygna¬ dŸwiêkowy.

➜

: W¬åczony sygna¬ dŸwiêkowy..

Po¿yteczne porady:
–

Sygna¬ bip jest ustawiony domyœlnie.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

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.

Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
• P¬yta CD jest uszkodzona lub zabrudzona. Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê.
• Aktywna jest funkcjaSHUFFLE lub PROG wy¬åczyæ jå.
Brak dΩwiêku lub s¬aba jakoœæ dΩwiêku
• Naciœnij 2; aby powróciæ do odtwarzania.
• SprawdΩ i oczyœæ po¬åczenia.
• Odsuƒ odtwarzacz od w¬åczonego telefonu komórkowego lub silnych pól magnetycznych.

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.
Wyœwietlany jest komunikat
• Sprawdziæ,czy p¬yta CD jest czysta ipoprawnie w¬o ¿ona (etykietå ku górze).
• Jeœli zaparowa¬y soczewki,odczekaæ kilka minut a¿ siê oczyszczå.
• Upewnij siê, Ωe p¬yta CD nie jest zabezpieczona technologiami ochrony praw
autorskich, poniewaΩ niektóre z nich nie sà zgodne ze standardem Compact Disc.
Wyœwietlany jest komunikat
• P¬yta CD-RW (CD-R) zosta¬a niew¬aœciwie nagrana. Skorzystaæ zfinalizowania
(FINALIZE) na swojej nagrywarce.
Wyœwietlany jest komunikat
• P¬yta zawiera pliki w formacie innym ni¿ audio. Jedno- lub wielokrotnie
naciskajåc SEARCH ∞ lub § przejœæ do plików audio pomijajåc pliki danych..
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.
Wyœwietlony zostanie wska¿nik
i œcie¿ka nie zostanie
odtworzona
•Plik wma jest chroniony przez WM DRM (Windows Media Digital Rights
Management). Do wypalania/konwersji p∏yt CD zastosowaç Windows Media
Player 10 (lub póêniejszy). 0

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.

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.

