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GUIA RÁPIDO SZYBKI START

Os controlos no leitor de CD oferecem-lhe um início rápido. 
Para operar todas as funções, utilize o telecomando fornecido.

Klawisze na odtwarzaczu CD obejmujå
podstawowe funkcje. 

Wszystkie funkcje urzådzenia dostêpne så na pilocie zdal-
nego sterowania 



Polski OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW (patrz rysunki 1) 
1 4.5V DC ................ gniazdko dla zasilacza AC/DC

2 EXT BATT ............ gniazdko dla zewnêtrznego zestawu bateryjnego

3 LOCK • UNLOCK... blokuje/ odblokowuje wszystkie przyciski urzådzenia

4 p /LINE OUT........ tutaj nale¿y pod¬åczyæ pilota zdalnego sterowania, a
s¬uchawki pod¬åczyæ do pilota.

5 2;........................ w¬åczenie urzådzenia, rozpoczêcie odtwarzania lub pauza,
Naciœnij i przytrzymaj 2; przez 2 sekundy, aby przejœæ do
trybu stop.

6 .................... w¬åcza/ wy¬åcza radio.

7 ∞ / §................. przeskok i przeszukiwanie do ty¬u/ do przodu
............................. (FM) strojenie radioodbiornika

8 •• ç••............ otwarcie pokrywy CD

9 VOLUME +,- ...... zwiêkszenie poziomu dŸwiêku/ zmniejszenie poziomu
dŸwiêku

0 zasobnik na akumulatory ............. w odtwarzaczu CD.

model i numery seryjne znajdujå siê w zasobniku baterii.

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki, HE570
2 x akumulatorki ¬adowalne, AY3365
1 x zewnêtrzny zestaw bateryjny, AY3380
1 x pilot zdalnego sterowania, AY3786
1 x zasilacz sieciowy AC/ DC, AY3170
1 x CD-ROM z darmowym programem Musicmatch Jukebox
1 x woreczek, AY3268

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA AY3786

OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW ( patrz rysunki2)
1 p ............................. gniazdko s¬uchawek 3,5 mm
2 Uchwyt
3 LOCK•OFF ............. blokuje/ odblokowuje wszystkie przyciski na pilocie.
4 ∞ / § ................... przeskok i przeszukiwanie do ty¬u/ do przodu

................................. (FM) strojenie radioodbiornika
2;........................... w¬åczenie urzådzenia, rozpoczêcie odtwarzania lub pauza,

Naciœnij i przytrzymaj 2; przez 2 sekundy, aby przejœæ do
trybu stop.

ALBUM + / - ........ tylko MP3/WMA-CD:
– wybór poprzedniego lun nastêpnego albumu
– przejœcie do ty¬u lub do przodu

5 VOLUME +/- ....... regulacja si¬y g¬osu
6 DBB........................ wzmocnienie dŸwiêków basowych
7 PROG ..................... – programowanie utworów;

................................. – programowanie stacji FM.
8 MODE .................... wybór ró¿nych trybów odtwarzania

................................. aby wybraæ i przejœæ do funkcji wyœwietlania, naciœnij i
przytrzymaj MODE przez 3 sekundy.

9 Wyœwietlacz
0 FM .......................... w¬åcza/ wy¬åcza radio.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania daje dostêp do wszystkich funkcji odtwarzacza.
1 W¬ó¿ wtyczkê pilota do gniazdka p/LINE OUT na odtwarzaczu.
2 W¬ó¿ wtyczkê s¬uchawek do gniazdka na pilocie.
3 Na pilocie naciskaj 2; przez 2 sekundy, aby w¬åczyæ zasilanie i rozpoczåæ odt-

warzanie.
➜ odtwarzanie w¬åcza siê i numer utworu jest wyœwietlany dla CD Audio. Nazwa
pliku jest wyœwietlana dla p¬yt MP3/ WMA CD.

4 Ustaw poziom i barwê dŸwiêku na odtwarzaczu oraz pilocie zdalnego sterowania.

Porada: Baterie nale¿y wymieniæ natychmiast po pojawieniu siê .
Podœwietlenie w¬åcza siê podczas u¿ywania przycisków na pilocie.

OBS¬UGA ODTWARZACZA CD ORAZ P¬YT CD, p

• 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 wystaw-
iaæ na dzia¬anie silnych Ÿróde¬ ciep¬a (urzådzeñ grzew-
czych 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.

S¬uchawki HE570, LINE OUT
• Pod¬åcz pilota zdalnego sterowania do gniazdka

p/LINE OUT odtwarzacza, a wtyczkê s¬uchawek do
gniazdka na pilocie zdalnego sterowania.

• Nale¿y korzystaæ z gniazdka p/LINE OUT równie¿
przy po¬åczeniach z wie¿å HiFi (przewód sygna¬owy)
lub radiem samochodowym (kaseta-adapter lub
przewód sygna¬owy). W obu przypadkach poziom si¬y
g¬osu odtwarzacza nale¿y ustawiæ na 22.

WA¯NA UWAGA!
Chroƒ uszy: wybierz umiarkowany poziom g∏oÊnoÊci. s∏uchanie bardzo g∏oÊniej
muzyki przez s∏uchawki mo˝e spowodowaç uszkodzenie s∏uchu.

Bezpieczeƒstwo na drodze: aby nie spowodowaç wypadku, nie korzystaj ze
s∏uchawek prowadzàc samochód lub jadàc na rowarze.

MP3/ WMA

Pliki muzyczne MP3/ WMA
Technologia kompresji dŸwiêku MP3 (MPEG Audio Layer 3) i WMA (Windows Media
Audio) pozwala na znaczne zmniejszenie iloœci danych cyfrowych w porównaniu ze
zwyk¬å p¬ytå CD, zachowujåc zbli¿onå jakoœæ dêwiêku. Dziêki MP3/ WMA, na jednej
p¬ycie CD-ROM mo¿esz nagraæ do 10 godzin muzyki o jakoœci zbli¿onej do CD.

Skåd uzyskaæ pliki muzyczne
Mo¿emy œciågnåæ legalne pliki muzyczne z Internetu na twardy dysk w swoim komput-
erze 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 96 kbps dla plików WMA.

Tworzenie p¬yty CD-ROM z plikami MP3/ WMA
Nagraj pliki muzyczne z twardego dysku komputera na p¬ycie CDR lub CDRW za
pomocå nagrywarki CD. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ za pomocå za¬åczonej p¬yty
EXPANIUM CD-ROM (darmowy program MUSICMATCH Jukebox) przeznaczonej do
tworzenia p¬yt MP3 CD.

Porada:
– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 majå rozwiniêcie .mp3, i WMA majå rozwiniêcie .wma.
– Ogólna liczba plików muzycznych i albumów: oko¬o 500
– Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotyczåcej tworzenia plików muzycznych, u¿yj dar-

mowego programu MUSICMATCH Jukebox na za¬åczonej p¬ycie CD-ROM.
– Upewnij siê, ¿e pliki WMA nie så zabezpieczone.

Windows Media Audio® jest zastrze¿onym znakiem towarowym Microsoft
Corporation.
MUSICMATCH Jukebox® jest zastrze¿onym znakiem towarowym Musicmatch, Inc.

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



ZASILACZ SIECIOWY
(w wyposa¿eniu lub opcjonalny)

Dla uzyskania lepszej jakoœci pod¬åcz urzådzenie do zasi-
lacza. Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zasilacza AY3170
(pråd sta¬y 4,5 V/300 mA, biegun dodatni na bolcu œrod-
kowym). 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 gni-
azdka œciennego.

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

Czas dzia¬ania baterii
Przybli¿ony czas odtwarzania dla 2 baterii alkalicznych AA i/ lub akumulatorków
AY3365 w normalnych warunkach:

Audio CD MP3/ WMA Radio FM
2 x AA alkaliczne + Ni-MH 65h 102h 108h
2 x AA alkaliczne, tryb oszczêdny 46h 70h 73h
2 x Ni-MH, tryb oszczêdny 20h 30h 30h

KORZYSTANIE Z ZEWNÊTRZNEGO ZESTAWU BATERYJNEGO
(Baterii AA nie dotyczy)

Zewnêtrzny zestaw bateryjny pozwala na:
• przed¬u¿enie czasu odtwarzania przez jednoczesne u¿ywanie na¬adowanych aku-

mulatorków oraz nowych baterii alkalicznych AA.

• zapewnienie wygodnego zasilania awaryjnego po wyczerpaniu akumula-
torków. Urzådzenie mo¿e dzia¬aæ wtedy tylko na 2 bateriach AA.

1 Naciœnij PUSH/ OPEN aby otworzyæ kieszeñ
bateryjnå, podnieœ pokrywê zgodnie ze schematem.

2 W¬ó¿ 2 baterie alkaliczne, typu AA/ LR6/ UM3,
pamiêtaj o w¬aœciwych biegunach baterii, nastêpnie
zamknij pokrywê.

3 Pod¬åcz zestaw bateryjny do gniazdka EXT BATT na
odtwarzaczu.

Porada:

– Podczas korzystania z zewnêtrznego zestawu bateryjnego, unikaj wstrzåsów i
szarpniêæ odtwarzacza. Nag¬e szarpniêcia mogå powodowaæ trwa¬e uszkodze-
nie po¬åczeñ z zestawem bateryjnym.  

– Niniejszy odtwarzacz posiada specjalny mechanizm silnika, przed¬u¿ajåcy
trwa¬oœæ baterii dziêki zmianom prêdkoœci obrotowej silnika. Zmiana prêdkoœci
mo¿e pociågaæ za sobå zwiêkszenie ha¬asu. Je¿eli poziom ha¬asu uznasz za
zbyt wysoki, dla zasilania odtwarzacza u¿ywaj zasilacza sieciowego AC. Przy
zasilaniu sieciowym prêdkoœæ obrotowa silnika nie ulega zmianom.

BATERIE
(w wyposa¿eniu lub do nabycia w sklepie)

W odtwarzaczu mo¿na u¿ywaæ: 
� zwyk¬ych baterii typu LR6, UM3 lub AA, lub
� baterii alkalicznych typu LR6, UM3 lub AA (zalecamy baterie Philips).
• Akumulatorki ¬adowalne PHILIPS, typ AY3365

Porada:
– Nie wolno u¿ywaæ nowych baterii ze starymi, ani

mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii.
– Wyjmij baterie w kolejnoœci zgodnej ze schematem| (

1,2,3), je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub je¿eli nie
zamierzasz u¿ytkowaæ odtwarzacza przez d¬u¿szy
czas.

� Tylko dla zestawu bateryjnego

Wk¬adanie baterii
1 Nacisnåæ ••ç•• dla otwarcia kieszeni odtwarzacza CD.

2 Otwórz zasobnik baterii (w odtwarzaczu CD) i w¬ó¿ 2 akumulatorki PHILIPS,
typu AY3365.

Sygnalizacja stanu baterii
Ekran pilota wskazuje przybli¿ony poziom na¬adowania baterii.

Bateria na¬adowana

Bateria na¬adowana w 2/3

na¬adowana w 1/3

Baterie puste lub bliskie wyczerpania. Gdy baterie så bliskie wyczerpania,
zacznie migaæ, s¬yszalny bêdzie regularny sygna¬ dŸwiêkowy.

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

£adowanie akumulatorka ECO-PLUS NiMH w odtwarzaczu

W odtwarzaczu mo¿na ¬adowaæ tylko akumulatorek ECO-PLUS NiMH typu 
AY3365, znajdujåcy siê w wyposa¿eniu urzådzenia.

1 Nale¿y upewniæ siê, i¿ w¬o¿yliœmy ¬adowalny akumulatorek ECO-PLUS NiMH
typu AY3365.

2 Pod¬åcz zasilacz sieciowy do gniazdka 4.5V DC odtwarzacza oraz do gniazdka
wysokiego napiêcia.
➜ Charging pojawi siê na chwilê, potem zacznie migaæ.

• £adowanie zakoñczy siê po maks. 7 godzinach, lub przy rozpoczêciu odtwarza-
nia.

3 Po ca¬kowitym na¬adowaniu akumulatorków, na ekranie pojawi siê oraz
Batt Full .

Porada:

– Nagrzewanie siê akumulatorka jest normalnym zjawiskiem podczas ¬adowania.

– Je¿eli baterie ulegnå przegrzaniu, ¬adowanie zostanie zawieszone na oko¬o 30
minut.

– £adowanie bêdzie dzia¬aæ w¬aœciwie, je¿eli styki bateryjne nie bêdå zabrud-
zone, nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z akumulatorków ECO-PLUS NiMH typu
AY3365.

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.



ODTWARZANIE P¬YT CD

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)

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 Naciœnij 2; aby rozpoczåç odtwarzanie.
➜ Pojawi siê "Reading CD". Rozpocznie siê odt-

warzanie. Wyœwietlacz wska¿e rodzaj utworu (CD
lub MP3/WMA), jego numer oraz czas od poczåtku
utworu. W utworach MP3 wyœwietlony zostanie
tak¿e numer albumu, a nazwa pliku przewinie siê
dwukrotnie przez wyœwietlacz.

4 Naciœnij 2; aby przerwaæ odtwarzanie.
➜ Czas, w którym przerwano odtwarzanie miga.

5 Aby wznowiæ odtwarzanie naciœnij 2; ponownie
dla p¬yt MP3/ WMA CD.
➜ Wyœwietlacz wskazuje wybrany tryb wyœwietlania lub [Filename]

6 Naciœnij i przytrzymaj 2; 2-3 sekundy, aby zatrzy-
maæ odtwarzanie.
➜ Wyœwietlacz wska¿e ogólnå iloœç utworów,

rodzaj utworów (CD, WMA,MP3), iloœç albumów na
p¬ycie MP3/WMA-CD oraz ogólny czas odtwarzania (dotyczy tylko p¬yt
audio).

ODTWARZANIE P¬YT CD

7 Naciœnij i przytrzymaj 2; 2-3 sekundy, aby wy¬åczyæ odtwarzacz CD.

8 Aby wyjåç p¬ytê, nale¿y uchwyciç p¬ytê lekko za krawêdzie, naciskajåc jed-
noczeœnie na otwór œrodkowy i podnieœç p¬ytê.

Porada:

– Po naciœniêciu 2; odtwarzanie pierwszego pliku MP3 mo¿e rozpoczåç siê
dopiero po d¬u¿szej chwili.

– Domyœlnie, odtwarzanie rozpoczyna siê od miejsca, w którym zosta¬o przer-
wane.

– Je¿eli p¬yta CD nagrywalna (CD-R) lub p¬yta CD wielokrotnie nagrywalna (CD-
RW) nie jest w¬aœciwie nagrana, pojawi siê napis Unfinalized CD. W takim
przypadku nale¿y skorzystaæ z funkcji FINALIZE na nagrywarce CD w celu
zakoñczenia nagrania.

– Je¿eli odtwarzamy p¬ytê CD-Rewritable (CD-RW), po naciœniêciu 2; up¬ynie 3-5
sekund zanim us¬yszymy muzykê.

– Otwarcie pokrywy odtwarzacza CD spowoduje przerwanie odtwarzania.

– Przy w¬åczonej pauzie CD, czas miga na wyœwietlaczu.

G¬OSU, BEEP, DBB

G¬OSU
Regulacja g¬oœnoœæi
• Wyreguluj g¬oœnoœæ korzystajåc z VOLUME +/–. 

(w górê lub w dó¬).

DBB
Regulacja dŸwiêków basowych (tylko na pilocie)

1 Naciœnij DBB jeden lub kilka razy aby wybraæ
wzmocnienie basów:
➜ umiarkowane wzmocnienie basów.

➜ silne wzmocnienie basów.

2 Naciœnij ponownie DBB, aby wy¬åczyæ wzmocnienie dŸwiêków niskich.

➜ lub zniknie.

BEEP
Sygna¬ dŸwiêkowy (tylko na pilocie)
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:

➜ Beep on na ekranie: W¬åczony sygna¬ dŸwiêkowy.
➜ Beep off na ekranie: Wy¬åczony sygna¬ dŸwiêkowy.

WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach
Wybór utworu podczas odtwarzania
• Naciskaj krótko ∞ lub §, aby przeskoczyç do poczàtku aktu-

alnego, poprzedniego lub do kolejnych utworów.
➜ 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.

Porada: W trybach oraz podczas odtwarzania ulubionych utworów,
przeszukiwanie jest dostêpne tylko w obrêbie aktualnego utworu.

Wybór na p¬ytach MP3-CD
Wybór albumu podczas odtwarzania
• Naciskaj krótko ALBUM + / –, aby przeskoczyç do poczàtku

aktualnego, poprzedniego lub do kolejnych utworów.
➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego albumu.

Szukanie utworu podczas odtwarzania
1 Przyciœnij ALBUM + / –, aby przeskoczyç do poprzedniego lub kolejnego utworu

MP3.
➜ 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.

Porada: Aby przeskoczyç z utworu do utworu przy normalnej prêdkoœci, u¿ywaj
klawiszy ∞ oraz §.



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!

• Dla osiågniêcia optymalnego poziomu dŸwiêku i lepszej ochrony baterii, ESP
w¬åcza siê samoczynnie dopiero po wykryciu wstrzåsów odtwarzacza.

1 ➜ Brak na ekranie:
odtwarzacz dzia¬a przy zasilaniu sieciowym AC. Wy¬åczone opcje ESP. 
Najwy¿sza jakoœæ dŸwiêku.

2 ➜ :
zasilania bateryjnego, gdy odtwarzacz wykryje wstrzåsy. ESP zostanie
w¬åczone.
–  kiedy odtwarzacz nie jest poddawany dzia¬aniu wibracji w¬åcza siê tryb
oszczêdny.

3 ➜ OOPs:
przekroczony maksymalny okres ochrony ESP. Wyståpi krótka przerwa 
w odtwarzaniu, która zakoñczy siê po ustaniu wibracji.

840 SEC MAGIC ESP
Przybli¿ony czas odtwarzania przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

840s WMA (64kbps, odpowiednik oko¬o 3 utworów)
420s MP3 (128kbps, odpowiednik oko¬o 3 utworów)
180s Audio CD

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 Wybraæ utwór za pomocå klawiszy ∞ oraz § przy

zatrzymanym odtwarzaczu.

2 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
➜ Pojawi siê PROG, numer wybranego utworu, nastêp-

nie P oraz ogólna iloœæ utworów w programie.

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

4 Nacisnåæ 2; dla odtworzenia programu. Naciœnij 2; aby w¬åczyæ odt-
warzanie programu.
➜ Pojawi siê PROG, rozpocznie siê odtwarzanie.

Pojawia siê wskazanie PROG.

Kasowanie programu
1 Je¿eli zachodzi potrzeba naciœnij 2; przez 2-3 sekundy, aby wy¬åczyæ odt-

warzanie.

2 Naciœnij 2; sekundy, aby skasowaæ program.
Cleared (skasowany) wyœwietla siê.

Porada:

Program zostanie usuniêty z pamiêci w przypadku przerwy w zasilaniu, otwarcia
kieszeni odtwarzacza CD, lub automatycznego wy¬àczenia zasilania. Po zapro-
gramowaniu 50 utworów przez ekran przewinie siê  Prog full.

INFORMACJE NA WYÊWIETLACZU
(dotyczy utworów MP3/WMA)

• Naciœnij i przytrzymaj MODE przez 3 sekundy podczas odtwarzania. Pozern
naciskaj krótko MODE raz lub kilka razy, aby wybraç informacje:
– Filename: nazwa pliku utworu,
– Album: nazwa folderu albumu,
– Title: tytu¬ utworu (je¿eli informacja ID3 tag jest dostêpna),
– Artist: nazwa wykonawcy (je¿eli informacja ID3 tag jest dostêpna),
– rodzaj utworu oraz czas od poczàtku utworu.
– Playtime: czas, numer albumu i numer utworu.

Porada:

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

SPECJALNE TRYBY ODTWARZANIA – MODE 
(tylko na pilocie)

1 Naciœnij kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania, aby wybraç:

– Odtwarzanie losowe albumu (tylko
MP3/WMA)

– Odtwarzanie losowe wszystkich utworów na
p¬ycie (tylko MP3/WMA/ CDDA)

– Odtwarzanie losowe z powtarzaniem albumu (MP3/WMA)

– Odtwarzanie losowe z powtarzaniem wszystkich utworów na p¬ycie
(MP3/WMA/CDDA)

– powtarzanie jednego utworu (MP3/WMA/CDDA)

– powtarzanie albumu ( MP3/WMA)

– powtarzanie wszystkich utworów
(MP3/WMA/CDDA)

2 Po up¬ywie 2 sekund rozpocznie siê odtwarzanie w wybranym trybie.

3 Aby powróciç do zwyk¬ego trybu, naciœnij kilkakrotnie MODE, a¿ z ekranu
zniknie i .



RADIO FM

W¬åczanie/ wy¬åczanie radia
•   Naciœnij FM/ jeden lub kilka razy, aby w¬åczyæ/

wy¬åczyæ radio.
➜ Wyœwietlacz wskazuje przez chwilê Radio on

(Radio w¬åczone) lub Radio off (Radio
wy¬åczone).

U¿yj pilota lub przycisków urzådzenia, aby ustawiæ stacjê FM automatycznie lub
rêcznie.

Automatyczne ustawianie stacji radiowych
1 Naciœnij i przytrzymaj ∞ lub § przez ponad 2

sekundy.
➜ Wyœwietlacz wskazuje Searching

(Wyszukiwanie). Radio ustawia siê na wystarcza-
jåco silnej stacji i zaczyna odtwarzaæ stacjê. Czêstotliwoœæ FM jest wyœwi-
etlana.

2 Powtarzaj wyszukiwanie, a¿ do ustawienia wybranej stacji.

Rêczne ustawianie stacji radiowych
1 Przytrzymaj ∞ lub §.

2 Zwolnij ∞ lub §, nastêpnie krótko naciœnij ponown-
ie ∞ lub §, aby dostroiæ wybranå czêstotliwoœæ.

3 Krótko naciœnij ∞ lub § kilka razy, a¿ do ustawienia wybranej czêstotliwoœci.
➜ Stacja jest odtwarzana. Czêstotliwoœæ FM jest wyœwietlana.

• Aby prze¬åczyæ siê z radia na odtwarzanie p¬yt CD, naciœnij 2;.
• Naciœnij aby wy¬åczyæ radio.

Porada:

– 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.

RADIO FM

Programowanie stacji radiowych
Mo¿esz zaprogramowaæ do 30 stacji radiowych. Wybierz
pozycjê od 1-30.
1 Ustaw wybranå stacjê radiowå i naciœnij krótko

PROG.

2 Naciœnij PROG kiedy wskazanie PROG miga, aby
potwierdziæ programowanie.
➜ PROG, czêstotliwoœæ FM i numer pozycji så

wyœwietlane.

3 Zaprogramuj w ten sposób wszystkie stacje.

Porada:
Zaprogramowane stacje så identyfikowane przez numer
pozycji.

Ustawienie zaprogramowanej stacji radiowej

1 Naciœnij ALBUM + / - kilka razy je¿eli zachodzi potrzeba, aby wybraæ numer
pozycji wybranej stacji radiowej.
➜ Dj  Radio w¬åcza siê. Czêstotliwoœæ FM i numer

pozycji (P1-30) stacji radiowej så wyœwietlane.

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.

BLOKUJE

Mo¿emy w¬åczyæ blokadê wszystkich innych klawiszy,
przesuwajåc przycisk do LOCK. Naciœniêcie dowolnego
klawisza nie wywo¬a ¿adnej reakcji urzådzenia. Jest to
bardzo przydatne, np. przy przenoszeniu odtwarzacza w
torbie. Po w¬åczeniu LOCK unikniemy przypadkowego
uruchomienia innych funkcji.

1 Funkcjê LOCK mo¿emy w¬åczyæ przesuwajåc klawisz w pozycjê LOCK.
➜ 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;.

2 Przesunåæ klawisz w pozycjê LOCK w celu wy¬åczenia OFF lub UNLOCK.

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.

Wyœwietlany jest komunikat  Please insert CD
• Sprawdziæ,czy p¬yta CD jest czysta ipoprawnie w¬o ¿ona (etykietå ku górze).
• Jeœli zaparowa¬y soczewki,odczekaæ kilka minut a¿ siê oczyszczå.

Wyœwietlany jest komunikat  Unfinalized CD
• 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 sterujåce
• Wrazie uaktywnienia opcji LOCK,wy¬åczyæ jå.
• Wy¬adowanie elektrostatyczne. Na kilka sekund od¬åczyæ zasilanie lub wyjåæ 

baterie.

Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
• P¬yta CD jest uszkodzona lub zabrudzona. Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê.
• Aktywna jest funkcja , 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 mag-

netycznych.

Producent zastrzega mo¿livoœæ wprowadzania zmian technicznych.


