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1 Important

Bezpiecze stwo

a Przeczytaj t  instrukcj .

b Zachowaj t  instrukcj  na przysz o .

c Rozwa  wszystkie ostrze enia.

d Post puj zgodnie ze wszystkimi 

instrukcjami.

e Nie korzystaj z urz dzenia w pobli u

wody.

f Czy  urz dzenie such ciereczk .

g Nie blokuj adnych otworów 

wentylacyjnych. Instaluj urz dzenie 

zgodnie z instrukcjami producenta.

h Nie instaluj urz dzenia w pobli u

adnych róde  ciep a, takich jak 

kaloryfery, wloty ciep ego powietrza, 

kuchenki i inne urz dzenia (w tym 

wzmacniacze), które wytwarzaj  ciep o.

i Zabezpiecz przewód zasilaj cy w taki 

sposób, aby nie móg  by  deptany ani 

uciskany, zw aszcza przy wtykach, 

gniazdach oraz w miejscach, w których 

przewód wychodzi z urz dzenia.

j Nale y korzysta  wy cznie z dodatków 

oraz akcesoriów wskazanych przez 

producenta.

k Nale y korzysta  wy cznie z wózka, 

stojaka, trójnoga, wspornika lub sto u

wskazanego przez producenta lub 

sprzedawanego wraz z urz dzeniem. 

Przy korzystaniu z wózka nale y

zachowa  ostro no  przy jego 

przemieszczaniu, aby unikn  obra e  w 

przypadku jego przewrócenia. 

l Od czaj urz dzenie od ród a zasilania 

podczas burzy i gdy nie jest u ywane 

przez d u szy czas. 

m Napraw  urz dzenia nale y zleci

wykwalifi kowanym serwisantom. 

Naprawa jest konieczna, gdy urz dzenie 

zosta o uszkodzone w dowolny sposób, 

na przyk ad w przypadku uszkodzenia 

przewodu zasilaj cego, wylania na 

urz dzenie p ynu lub gdy spad  na nie 

jaki  przedmiot, zosta o nara one na 

dzia anie deszczu lub wilgoci, nie dzia a

poprawnie lub zosta o upuszczone.

n OSTRZE ENIE dotycz ce korzystania z 

baterii. Aby zapobiec wyciekowi baterii, 

który mo e doprowadzi  do obra e

fi zycznych, uszkodzenia mienia lub 

uszkodzenia urz dzenia: 

Wk adaj baterie w prawid owy •

sposób, zgodnie ze znakami + i - 

umieszczonymi na urz dzeniu. 

Nie u ywaj ró nych baterii (starych z •

nowymi, zwyk ych z alkalicznymi itp.).

Wyjmuj baterie, je li nie korzystasz z •

zestawu przez d ugi czas.

o Nie nara aj urz dzenia na kontakt z 

kapi c  lub pryskaj c  wod .

p Nie stawiaj na urz dzeniu potencjalnie 

niebezpiecznych przedmiotów (np. 

naczy  wype nionych p ynami, p on cych 

wiec). 

q Produkt mo e zawiera  o ów i rt .

Utylizacja tych materia ów mo e by

regulowana odpowiednimi przepisami 

z uwagi na ochron rodowiska 

naturalnego. Informacji na temat 

utylizacji lub recyklingu mog  udzieli
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w adze lokalne lub organizacja Electronic 

Industries Alliance: www.eiae.org.

r Je li urz dzenie jest pod czone 

do gniazdka za pomoc  przewodu 

zasilaj cego lub cznika, ich wtyki musz

by atwo dost pne.

Ostrze enie

Nie zdejmuj obudowy tego urz dzenia. •
Nie smaruj adnej cz ci urz dzenia.•
Nigdy nie stawiaj urz dzenia na innym urz dzeniu •
elektronicznym.

Nigdy nie wystawiaj urz dzenia na dzia anie promieni •
s onecznych, róde  otwartego ognia lub ciep a. 

Nie patrz bezpo rednio na wi zk  lasera urz dzenia.•
Upewnij si , e zawsze masz atwy dost p do •
przewodu zasilaj cego, wtyczki lub zasilacza w celu 

od czenia urz dzenia od ród a zasilania.

Informacje

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami 

Unii Europejskiej dotycz cymi zak óce

radiowych.

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami 

nast puj cych dyrektyw oraz wytycznych: 

2004/108/WE i 2006/95/WE. 

Wszelkie zmiany lub modyfi kacje tego 

urz dzenia, które nie zostan  wyra nie 

zatwierdzone przez fi rm  Philips Consumer 

Lifestyle, mog  uniewa ni  pozwolenie na jego 

obs ug .

Wykonywanie nieautoryzowanych 

kopii materia ów zabezpieczonych 

przed kopiowaniem, w tym programów 

komputerowych, plików, audycji i nagra

d wi kowych, mo e stanowi  naruszenie praw 

autorskich b d ce przest pstwem. Nie nale y

u ywa  niniejszego urz dzenia do takich 

celów. 

Powtórne wykorzystanie

To urz dzenie zosta o zaprojektowane i 

wykonane z materia ów oraz komponentów 

wysokiej jako ci, które nadaj  si  do ponownego 

wykorzystania.

Je li produkt zosta  opatrzony symbolem 

przekre lonego pojemnika na odpady, oznacza 

to, e podlega on postanowieniom dyrektywy 

europejskiej 2002/96/WE.. 

Nigdy nie nale y wyrzuca  tego produktu 

wraz z innymi odpadami pochodz cymi z 

gospodarstwa domowego.

Nale y zapozna  si  z lokalnymi przepisami 

dotycz cymi utylizacji sprz tu elektrycznego 

i elektronicznego. Prawid owa utylizacja 

starych produktów pomaga zapobiega

zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz 

utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w tre ci 

dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, 

których nie mo na zutylizowa  z pozosta ymi 

odpadami domowymi. 

Je li na produkcie widoczny jest symbol 

przekre lonego pojemnika na odpady wraz 

z chemicznym symbolem „Pb”, to oznacza, 

e baterie spe niaj  warunki okre lone w 

dyrektywie dotycz cej o owiu.
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Nale y zapozna  si  z lokalnymi przepisami 

dotycz cymi selektywnej zbiórki baterii. 

Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni

rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona rodowiska

Producent do o y  wszelkich stara , aby 

wyeliminowa  zb dne rodki pakunkowe. 

U yte rodki pakunkowe mo na z grubsza 

podzieli  na trzy grupy: tektura (karton), 

pianka polistyrenowa (boczne elementy 

ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia 

ochronna). 

Urz dzenie zbudowano z materia ów, 

które mog  zosta  poddane utylizacji 

oraz ponownemu wykorzystaniu przez 

wyspecjalizowane przedsi biorstwa. Prosimy 

zapozna  si  z obowi zuj cymi w Polsce 

przepisami dotycz cymi utylizacji materia ów

pakunkowych, roz adowanych baterii oraz 

zu ytych urz dze  elektronicznych.

Windows Media oraz logo Windows s

znakami towarowymi lub zastrze onymi 

znakami towarowymi fi rmy Microsoft 

Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 

innych krajach.

Urz dzenie zawiera nast puj c  etykiet :

Pb
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2 Miniwie a hi-fi

Gratulujemy zakupu i witamy w ród klientów 

fi rmy Philips! Aby w pe ni skorzysta  z 

oferowanej przez fi rm  Philips pomocy, 

zarejestruj swój produkt na stronie www.Philips.

com/welcome.

Wprowadzenie

Dzi ki urz dzeniu mo na cieszy  si  ulubion

muzyk  bezpo rednio z p yt audio, kaset 

magnetofonowych, urz dze  USB i urz dze

zewn trznych lub s ucha  stacji radiowych.

Dla w asnej wygody mo esz za adowa  trzy 

p yty audio na raz.

W celu poprawy d wi ku urz dzenie oferuje 

nast puj ce funkcje:

System wzmacniania d wi ku MAX •

Sound

Cyfrowy procesor d wi ku (DSC)•

Uk ad dynamicznego wzmocnienia basów •

(DBB)

System d wi ku przestrzennego •

Incredible Surround (IS)

Virtual Ambience Control (VAC)•

Urz dzenie obs uguje nast puj ce formaty 

multimedialne:

Zawarto  opakowania

Po otwarciu opakowania nale y sprawdzi  jego 

zawarto :

Jednostka centralna x 1•

Przewód zasilaj cy x 1•

G o nik x 2•

Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie AAA•

Antena przewodowa FM x 1•

Antena ramowa MW x 1•

Przewód MP3 Link x 1•
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Opis urz dzenia

a Kiesze  na p yt

b DISPLAY 

Wybór informacji na wy wietlaczu.•

c ALBUM/PRESET+/- 

Przechodzenie do poprzedniego lub •

nast pnego albumu

Wybór zaprogramowanej stacji •

radiowej

Ustawianie godziny•

Wybór 12- lub 24-godzinnego •

formatu czasu

d
Zatrzymywanie odtwarzania lub •

usuwanie programu

e MODE 

Wybieranie trybu odtwarzania z •

powtarzaniem lub odtwarzania 

losowego.

f
W czanie zestawu, prze czanie w •

tryb gotowo ci lub tryb gotowo ci 

Eco Power

g Przyciski wyboru ród a

Wybór ród a•

h DBB/IS 

W czanie lub wy czanie •

wzmocnienia tonów niskich

W czanie i wy czanie systemu •

d wi ku przestrzennego Incredible 

Surround
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i MAX SOUND 

W czanie i wy czanie systemu •

wzmacniania d wi ku

j USB DIRECT 

Gniazdo urz dzenia pami ci •

masowej USB 

k MP3 LINK 

Gniazdo wej ciowe d wi ku typu •

jack (3,5 mm) do zewn trznego 

urz dzenia audio

l Obs uga magnetofonu 

•

Uruchamianie nagrywania

•

Uruchamianie odtwarzania kasety

• /

Szybkie przewijanie kasety do ty u i 

do przodu

•

Zatrzymanie odtwarzania kasety lub 

otwieranie kieszeni magnetofonu

•

Wstrzymywanie odtwarzania kasety 

lub nagrywania

m OPEN 

Poci gnij, aby otworzy  pokrywk•

przycisków magnetofonu.

n MIC LEVEL 1/2 

Ustawianie g o no ci mikrofonu•

o MIC 1/2 

Gniazdo mikrofonu•

p TAPE 

Wybór magnetofonu jako ród a•

d wi ku

q VOLUME 

Ustawianie g o no ci•

r CLOCK /TIMER 

Ustawianie zegara•

Ustawianie budzika•

s DISC 1/2/3 

Wybór p yty•

t DISC CHANGE 

Zmiana p yty•

u OPEN/CLOSE 

Otwieranie lub zamykanie kieszeni •

na p yt

v PROG 

Programowanie utworów•

Programowanie stacji radiowych•

w
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie •

odtwarzania

x /

Przechodzenie do poprzedniej lub •

nast pnej cie ki

Wyszukiwanie w utworze, na p ycie •

lub w urz dzeniu USB

Dostrajanie stacji radiowej•

Ustawianie godziny•

y iR 

Czujnik podczerwieni•

z Panel wy wietlacza  

Wy wietlanie bie cego stanu •

urz dzenia
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Opis pilota zdalnego 
sterowania

a POWER 

W czanie zestawu, prze czanie w •

tryb gotowo ci lub tryb gotowo ci 

Eco Power

b Przyciski wyboru ród a

Wybór ród a•

c RDS 

Wybór informacji RDS•

d MODE 

Wybieranie trybu odtwarzania z •

powtarzaniem lub odtwarzania 

losowego.

e MAX 

W czanie i wy czanie systemu •

wzmacniania d wi ku

f /

Wyszukiwanie w utworze, na p ycie •

lub w urz dzeniu USB

Dostrajanie stacji radiowej•

g /

Przechodzenie do poprzedniej lub •

nast pnej cie ki

Ustawianie godziny•

h DSC 

Wybór ustawie  efektu •

d wi kowego korektora

i
Zatrzymywanie odtwarzania lub •

usuwanie programu

j ALB/PRESET+/- 

Przechodzenie do poprzedniego lub •

nast pnego albumu

Wybór zaprogramowanej stacji •

radiowej

Ustawianie godziny•

k MUTE 

Wyciszanie g o no ci•

l Klawiatura numeryczna 

Bezpo redni wybór utworu z p yty•

m PROG 

Programowanie utworów•

Programowanie stacji radiowych•

n DISPLAY /CLOCK 

Wybór informacji na wy wietlaczu.•

Ustawianie zegara•

o VOL +/- 

Ustawianie g o no ci•
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p DBB/IS 

W czanie lub wy czanie •

wzmocnienia tonów niskich

W czanie i wy czanie systemu •

d wi ku przestrzennego Incredible 

Surround

q
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie •

odtwarzania

r VAC 

Wybór korekcji procesora VAC •

s SLEEP 

Ustawianie wy cznika czasowego•

t TIMER 

Ustawianie budzika•
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3 Przygotowywanie 
do pracy

Przestroga

Obs uga urz dzenia w sposób niezgodny z instrukcj•
obs ugi grozi nara eniem u ytkownika na dzia anie 

niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdzia u zawsze wykonuj w 

podanej tu kolejno ci.

W przypadku kontaktu z fi rm  Philips zostaniesz 

zapytany o numer modelu i numer seryjny 

urz dzenia. Numer modelu i numer seryjny 

mo na znale  z ty u urz dzenia. Zapisz numery 

tutaj: 

Nr modelu __________________________

Nr seryjny ___________________________

Pod czanie g o ników

Uwaga

Aby uzyska  optymalne efekty d wi kowe, skorzystaj •
ze wszystkich g o ników wchodz cych w sk ad 

zestawu.

• Pod czaj tylko g o niki o impedancji takiej samej lub 

wy szej ni  impedancja g o ników wchodz cych w 

sk ad zestawu. 

Uwaga

Upewnij si , e przewody g o nikowe i wyj cia s•
dopasowane kolorami.

1 Naci nij i przytrzymaj klapk  gniazda.

2 W ó  do ko ca odcinek przewodu z 

usuni t  izolacj .

W ó  prawe przewodu g o nikowe •

do g o nika oznaczonego jako 

„R”, a lewe przewody do g o nika 

oznaczonego jako „ L”.

W ó  czerwone i niebieskie •

przewody do z czy „ +”, a czarne 

przewody do z czy „ -”.

3 Zwolnij klapk .

Pod czanie anteny FM

1 Pod cz anten  FM (do czona do 

zestawu) do gniazda antenowego  FM z 

ty u jednostki centralnej.

Pod czanie anteny MW

1 Przygotuj anten  ramow  MW.
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2 Pod cz anten  ramow  MW do gniazda 

antenowego  MW z ty u jednostki 

centralnej. 

Pod czanie zasilania

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si , e napi cie •
ród a zasilania jest zgodne z warto ci  zasilania 

ustawion  na prze czniku rodzaju napi cia na tylnej 

ciance zestawu.

Przed pod czeniem przewodu zasilaj cego upewnij •
si , e wykonane zosta y wszystkie pozosta e

po czenia.

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje si  w tylnej cz ci •
jednostki centralnej.

1 Pod cz przewód zasilaj cy do:

jednostki centralnej.•

gniazdka elektrycznego.•

Przygotowanie pilota

Uwaga

Niebezpiecze stwo wybuchu! Baterie nale y trzyma•
z daleka od ciep a, promieni s onecznych lub ognia. 

Baterii nigdy nie nale y wrzuca  do ognia.

Aby wymieni  bateri  w pilocie zdalnego 

sterowania: 

1 Otwórz komor  baterii.

2 W ó  2 baterie AAA z zachowaniem 

wskazanej prawid owej biegunowo ci (+/-

).

3 Zamknij komor  baterii.

Uwaga

Je li pilot nie b dzie u ywany przez d u szy czas, •
wyjmij z niego baterie.

Nie nale y wk ada  jednocze nie baterii starych i •
nowych lub baterii ró nych typów. 

Baterie zawieraj  substancje chemiczne, nale y o tym •
pami ta  przy ich wyrzucaniu. 

3

1

2
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Automatyczne
programowanie stacji 
radiowych

Je li pod czone jest zasilanie, ale nie ma 

zapisanych stacji radiowych, urz dzenie 

rozpocznie automatyczne zapisywanie stacji 

radiowych.

1 Pod cz urz dzenie do ród a zasilania.

Zostanie wy wietlony komunikat »
[AUTO INSTALL - PRESS PLAY] 

(automatyczna instalacja — naci nij

przycisk PLAY).

2 Naci nij przycisk   na urz dzeniu, aby 

rozpocz  instalacj  (programowanie 

stacji).

Zostanie wy wietlony komunikat »
[AUTO] (automatycznie).

Stacje radiowe nadaj ce wystarczaj co»
silny sygna  zostan  zaprogramowane 

automatycznie.

Po zapisaniu wszystkich dost pnych »
stacji automatycznie wybrana zostanie 

ta, która zosta a zaprogramowana jako 

pierwsza.

Ustawianie zegara

1 W trybie gotowo ci naci nij przycisk 

DISPLAY/CLOCK, aby w czy  tryb 

nastawiania zegara.

Wy wietli si  format 12- lub »
24-godzinny.

2 Naci nij kilkakrotnie przycisk  ALB/

PRESET+/-, aby wybra  format 

12-godzinny lub 24-godzinny.

3 Naci nij przycisk  DISPLAY/CLOCK, aby 

zatwierdzi .

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry zegara.

4 Za pomoc  przycisków  ALB/PRESET+/-

ustaw godzin .

5 Za pomoc  przycisków  /  ustaw 

minuty.

6 Naci nij przycisk  DISPLAY/CLOCK, aby 

zatwierdzi .

Wskazówka

Aby wy wietli  zegar podczas odtwarzania, naci nij •
przycisk  DISPLAY/CLOCK.

W czanie

1 Naci nij przycisk  POWER.

Urz dzenie prze czy si  na ostatnio »
wybrane ród o.

Prze czanie w tryb gotowo ci

1 Naci nij przycisk  POWER, aby prze czy

urz dzenie w tryb gotowo ci.

Pod wietlenie panelu wy wietlacza»
zostanie wy czone.

Na panelu wy wietlacza pojawi si»
zegar (je eli jest ustawiony).

Aby prze czy  urz dzenie w tryb gotowo ci 

Eco Power:

1 Naci nij i przytrzymaj przycisk 

POWERprzez co najmniej 2 sekundy.

Pod wietlenie panelu wy wietlacza»
zostanie wy czone.
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4 Odtwarzanie

Odtwarzanie p yty

1 Naci nij przycisk  DISC 1/2/3, aby jako 

ród o odtwarzania wybra  p yt  CD.

2 Naci nij przycisk  OPEN/CLOSE na 

jednostce centralnej, aby otworzy

kiesze  na p yt .

3 W ó  maksymalnie dwie p yty do szufl ad 

na p yty, stron  zadrukowan  w gór .

Aby w o y  trzeci  p yt , naci nij •

przycisk  DISC CHANGE na 

jednostce centralnej, aby obróci

kiesze  na p yt .

4 Naci nij przycisk  OPEN/CLOSE na 

jednostce centralnej, aby zamkn  kiesze

na p yt .

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz

odtwarzanie.

Aby wybra  p yt , naci nij przycisk •

DISC 1/2/3.

Aby wstrzyma  lub wznowi•

odtwarzanie, naci nij przycisk  .

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij •

przycisk  .

Aby wybra  nast pny utwór, naci nij •

przycisk  /  lub naci nij przycisk 

numeryczny.

Aby wybra  album, naci nij przycisk •

ALB/PRESET+/-.

2

2 1

1

Aby przeszukiwa  w obr bie •

utworu, naci nij i przytrzymaj 

przyciski  / , a nast pnie zwolnij 

przyciski, aby kontynuowa  normalne 

odtwarzanie.

Odtwarzanie z urz dzenia
USB

Uwaga

• Upewnij si , e pami  urz dzenia USB zawiera 

pliki muzyczne w formatach obs ugiwanych przez to 

urz dzenie. 

1 W ó  z cze USB urz dzenia do gniazda 

.

2 Naci nij przycisk  USB, aby wybra ród o

USB.

3 Naci nij przycisk  ALB/PRESET+/-, aby 

wybra  folder.

4 Za pomoc  przycisków  /  wybierz 

utwór.

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz

odtwarzanie.

Aby wstrzyma  lub wznowi•

odtwarzanie, naci nij przycisk  .

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij •

przycisk  .
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Aby przeszukiwa  plik audio, naci nij •

i przytrzymaj przyciski  /

, a nast pnie zwolnij przyciski, aby 

kontynuowa  normalne odtwarzanie.

Odtwarzanie kasety 
magnetofonowej

Uwaga

Podczas odtwarzania lub nagrywania kasety •
magnetofonowej nie mo na zmieni ród a d wi ku.

1 Naci nij przycisk  TAPE na jednostce 

centralnej, aby ustawi  jako ród o

magnetofon.

2 Poci gnij za przycisk  OPEN  na panelu 

przednim, aby otworzy  pokrywk

przycisków magnetofonu.

3 Naci nij przycisk  , aby otworzy

kiesze  magnetofonu.

4 Kaset  nale y w o y  do kieszeni tak, aby 

jej otwarta strona by a zwrócona w dó ,

a szpula z nawini t  ta m  znalaz a si  po 

lewej stronie.

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz

odtwarzanie.

Aby wstrzyma  lub wznowi•

odtwarzanie, naci nij przycisk  .

Aby szybko przewin  kaset  do ty u•

lub do przodu, naci nij przycisk  

/ .

Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij •

przycisk  .

Odtwarzanie z urz dzenia
zewn trznego

Mo esz tak e s ucha  muzyki z zewn trznego

urz dzenia audio za po rednictwem zestawu.

1 Naci nij przycisk  MP3-LINK, aby wybra

ród o MP3 Link.

2 Pod cz do czony do zestawu przewód 

MP3 Link do:

gniazda  • MP3 LINK (3,5 mm) 

urz dzenia.

gniazda s uchawkowego w •

urz dzeniu zewn trznym.

3 Rozpocznij odtwarzanie zawarto ci 

urz dzenia (patrz instrukcja obs ugi 

urz dzenia). 
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5 Opcje 
odtwarzania

Odtwarzanie z powtarzaniem 
i odtwarzanie losowe

1 Naci nij przycisk  MODE kilka razy, aby 

wybra :

• : powtarzanie odtwarzania 

bie cego utworu.

• : powtarzanie odtwarzania 

wszystkich utworów.

• : odtwarzanie losowe i 

powtarzanie odtwarzania wszystkich 

utworów.

• : odtwarzanie losowe wszystkich 

utworów.

2 W celu wznowienia normalnego 

odtwarzania naci nij kilkakrotnie przycisk 

MODE, a  z wy wietlacza zniknie 

wskazanie trybu odtwarzania.

Wskazówka

Nie mo na wybra  trybu odtwarzania losowego •
podczas odtwarzania zaprogramowanych cie ek.

Programowanie utworów

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 

40 utworów.

1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie 

CD/USB naci nij przycisk  PROG, aby 

w czy  tryb programowania.

Na wy wietlaczu zacznie miga»
oznaczenie [PROG] (program).

2 W przypadku utworów z p yty MP3/

WMA naci nij przycisk  ALB/PRESET+/-,

aby zaprogramowa dany album.

3 Za pomoc  przycisków   /  wybierz 

numer utworu do zaprogramowania i 

naci nij przycisk  PROG, aby zatwierdzi .

4 Powtórz czynno ci od 2 do 3, aby wybra

i zapisa  wszystkie utwory do programu.

5 Naci nij przycisk  , aby odtworzy

zaprogramowane utwory.

Podczas odtwarzania na ekranie »
wy wietla si  oznaczenie [PROG] 

(program).

Aby usun  program, naci nij •

przycisk  , gdy odtwarzanie jest 

zatrzymane.

Wy wietlanie informacji 
odtwarzania

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 

przycisk  DISPLAY/CLOCK, aby 

wy wietli  ró ne informacje odtwarzania.
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6 Dostosowywanie 
poziomu go no ci i 
efektów d wi ko-
wych

Uwaga

Systemy MAX Sound i DSC (Cyfrowy procesor •
d wi ku) nie mog  by  w czone w tym samym czasie.

Dostosowywanie poziomu 
g o no ci

1 Podczas odtwarzania naci nij przycisk  VOL +/-

, aby zwi ksza /zmniejsza  poziom g o no ci.

Wyciszanie d wi ku

1 Podczas odtwarzania naci nij 

przycisk  MUTE w celu wyciszenia lub 

przywrócenia d wi ku.

System wzmacniania d wi ku

MAX SOUND zapewnia natychmiastowe 

wzmocnienie d wi ku.

1 Naci nij przycisk  MAX, aby w czy  lub 

wy czy  wzmocnienie d wi ku.

Je li funkcja MAX Sound jest w czona, na »
ekranie widoczne jest oznaczenie „MAX”.

Wybór zaprogramowanego 
efektu d wi kowego

DSC (Cyfrowy procesor d wi ku) pozwala 

cieszy  si  d wi kowymi efektami specjalnymi.

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 

przycisk  DSC, aby wybra :

[ JAZZ]•

[ROCK]•

[TECHNO]•

[OPTIMAL] (optymalny)•

Wzmocnienie tonów niskich

Najlepsze ustawienie systemu DBB (wzmocnienia 

tonów niskich) jest generowane automatyczne dla 

ka dego wyboru DSC. Ustawienia DBB mo na 

zmienia  r cznie w zale no ci od preferencji.

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 

przycisk  DBB/IS, aby wybra :

DBB 1•

DBB 2•

DBB 3•

DBB off (DBB wy .) •

Je li funkcja DBB jest w czona, na »
ekranie widoczne jest oznaczenie  DBB.

Funkcja Incredible Surround

Mo esz polepszy  d wi k dzi ki efektowi 

wirtualnego d wi ku przestrzennego.

1 Naci nij i przytrzymaj przycisk  DBB/

IS, aby w czy  lub wy czy  funkcj

Incredible Surround.

Je li funkcja Incredible Surround jest »
w czona, na ekranie widoczne jest 

oznaczenie [INC SURR].

Dopasowywanie d wi ku do 
akustyki pomieszczenia

1 Podczas odtwarzania naci nij kilkakrotnie 

przycisk  VAC, aby wybra  typ otoczenia:

[HALL] (sala koncertowa)•

[CINEMA] (sala kinowa)•

[CONCERT] (koncert)•
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7 S uchanie stacji 
radiowych

Dostrajanie stacji radiowej

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  TUN, aby 

wybra  opcj  FM lub MW.

2 Naci nij i przytrzymaj przyciski  /

przez ponad 2 sekundy.

Zostanie wy wietlony komunikat »
[SEARCH] (szukanie).

Tuner automatycznie dostroi si  do »
stacji o najsilniejszym sygnale.

3 Powtórz czynno  2, aby dostroi  tuner 

do wi kszej liczby stacji.

W celu dostrojenia tunera do stacji •

radiowej o s abym sygnale naci nij 

kilkakrotnie przyciski  / , a  do 

momentu uzyskania optymalnego 

odbioru.

Automatyczne
programowanie stacji 
radiowych

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 

40 stacji radiowych.

1 W trybie tunera naci nij i przytrzymaj 

przycisk  PROG przez ponad 2 sekundy, 

aby w czy  tryb automatycznego 

programowania.

Zostanie wy wietlony komunikat »
[AUTO] (automatycznie).

Wszystkie dost pne stacje s»
programowane w kolejno ci od 

najsilniejszego pasma odbioru.

Stacja zaprogramowana jako pierwsza »
zostanie wybrana automatycznie.

R czne programowanie stacji 
radiowych

Mo na zaprogramowa  odtwarzanie maksimum 

40 stacji radiowych.

1 Nastaw stacj  radiow .

2 Naci nij przycisk  PROG, aby w czy  tryb 

programowania.

Na wy wietlaczu zacznie miga»
oznaczenie [PROG] (program).

3 Za pomoc  przycisku  ALB/PRESET+/-

przypisz stacji dany numer, a nast pnie 

naci nij przycisk  PROG, aby zatwierdzi .

Wy wietlony zostanie numer i »
cz stotliwo  zaprogramowanej stacji.

4 W celu zaprogramowania innych stacji 

powtórz powy sze czynno ci.

Wskazówka

Aby nadpisa  zaprogramowan  stacj , zapisz w jej •
miejsce inn  stacj .

Wybór zaprogramowanej 
stacji radiowej

1 Uaktywnij tryb tunera, a nast pnie 

wybierz dany numer za pomoc

przycisku  ALB/PRESET+/-.

Wskazówka

Umie  anten  jak najdalej od odbiornika TV, •
magnetowidu czy innych róde  promieniowania 

elektromagnetycznego.

Aby uzyska  optymalny odbiór, roz ó  anten  i •
dostosuj jej po o enie.
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Stacje radiowe FM z funkcj
RDS

RDS (Radio Data System) to us uga, która 

umo liwia wysy anie dodatkowych informacji 

razem z sygna em FM. 

Je li s uchasz stacji radiowej FM z sygna em RDS, 

na ekranie widoczne jest oznaczenie „RDS”.

Wy wietlanie informacji RDS

1 W przypadku stacji radiowej FM z 

sygna em RDS naci nij kilkakrotnie 

przycisk  RDS, aby wy wietli  nadawane 

informacje.
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8 Nagrywanie

Uwaga

Do nagrywania nale y stosowa  tylko „zwyk e” •
kasety (typ IEC I), w których nie s  wy amane p ytki 

zabezpieczaj ce przed ponownym nagraniem.

Podczas odtwarzania lub nagrywania kasety •
magnetofonowej nie mo na zmieni ród a d wi ku.

Nagrywanie automatyczne z 
p yty na kaset

1 Wybierz ród o d wi ku.

2 W ó  p yt .

3 Poci gnij za przycisk  OPEN  na panelu 

przednim, aby otworzy  pokrywk

przycisków magnetofonu.

4 Naci nij przycisk  , aby otworzy

kiesze  magnetofonu.

5 Kaset  nale y w o y  do kieszeni tak, aby 

jej otwarta strona by a zwrócona w dó ,

a szpula z nawini t  ta m  znalaz a si  po 

lewej stronie.

6 Naci nij przycisk  , aby rozpocz

nagrywanie.

Odtwarzanie p yty zostanie »
uruchomione automatycznie od 

pocz tku.

Aby wstrzyma  nagrywanie, •

naci nij przycisk  . Aby wznowi

nagrywanie, naci nij ponownie ten 

przycisk.

Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij •

przycisk  .

Nagrywanie cz ci p yty na kaset

1 Podczas odtwarzania p yty naci nij 

i przytrzymaj przyciski  / , aby 

wyszuka , nast pnie zwolnij przycisk.

Wybierz utwór za pomoc•

przycisków  / .

2 Naci nij przycisk  , aby wstrzyma

odtwarzanie p yty.

3 W ó  kaset .

4 Naci nij przycisk  , aby rozpocz

nagrywanie.

Odtwarzanie p yty zostanie wznowione »
automatycznie.

Aby wstrzyma  nagrywanie, naci nij •

przycisk  . Aby wznowi , naci nij 

ponownie ten przycisk.

Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij •

przycisk  .

Nagrywanie z radia na kaset

1 Ustaw wybran  stacj  radiow .

2 Poci gnij za przycisk  OPEN  na panelu 

przednim, aby otworzy  pokrywk

przycisków magnetofonu.

3 Naci nij przycisk  , aby otworzy

kiesze  magnetofonu.

4 W ó  kaset .

5 Naci nij przycisk  , aby rozpocz

nagrywanie.

Aby wstrzyma  nagrywanie, naci nij •

przycisk  . Aby wznowi , naci nij 

ponownie ten przycisk.

Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij •

przycisk  .

Wskazówka

Automatycznie ustawiany jest najlepszy poziom •
nagrywania. Zmiana g o no ci oraz efektów 

d wi kowych nie wp ywa na jako  nagrywania.

Jako  nagrywanego d wi ku mo e si  ró ni  w •
zale no ci od ród a i stosowanej kasety.
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9 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Zestawu mo na u ywa  jako budzika. 

Odtwarzanie ze róde  takich jak p yta, radio czy 

urz dzenie USB mo e si  rozpocz  o godzinie 

wybranej przez u ytkownika. 

1 Sprawd , czy zegar zosta  ustawiony 

prawid owo. 

2 Naci nij przycisk  POWER, aby w czy

tryb gotowo ci.

3 Naci nij i przytrzymaj przycisk 

TIMERprzez co najmniej 2 sekundy.

Wy wietli si  monit o wybranie ród a.»

4 Za pomoc  przycisków  DISC 1/2/3, TUN

lub  USB wybierz ród o odtwarzania.

5 Naci nij przycisk  TIMER, aby zatwierdzi .

Zostan  wy wietlone i zaczn  miga»
cyfry zegara.

6 Za pomoc  przycisków  ALB/PRESET+/-

ustaw godzin .

7 Za pomoc  przycisków  /  ustaw 

minuty.

8 Naci nij przycisk  TIMER, aby zatwierdzi .

Budzik zosta  ustawiony i jest w czony.»

Aby wy czy  lub ponownie w czy  budzik:

1 Gdy urz dzenie jest w czone, naci nij 

kilkakrotnie przycisk  TIMER.

Je li budzik jest w czony, wy wietla si»
komunikat  .

Po wy czeniu budzika komunikat  »
nie b dzie ju  widoczny.

Uwaga

W trybie MP3 link nie mo na ustawi  budzika.•

Wskazówka

Je li jako ród o wybrano p yt  lub urz dzenie USB, a •
odtwarzanie utworu nie jest mo liwe, automatycznie 

zostanie wybrany tuner.

Ustawianie wy cznika
czasowego

Urz dzenie jest wyposa one w funkcj

umo liwiaj c  samoczynne wy czenie po 

ustawionym czasie.

1 Po w czeniu urz dzenia naci nij 

kilkakrotnie przycisk  SLEEP, aby wybra

ustawiony okres czasu (w minutach).

Je li wy cznik czasowy jest w czony, »
na ekranie wy wietla si  oznaczenie  .

Wy czanie wy cznika czasowego

1 Naci nij kilkakrotnie przycisk  SLEEP

a  do wy wietlenia komunikatu [OFF] 

(wy czone).

Po dezaktywacji wy cznika czasowego »
oznaczenie   nie b dzie ju  widoczne 

na ekranie zestawu.

Karaoke

Mo esz pod czy  mikrofon (niedo czony do 

zestawu) i piewa  do podk adu muzycznego.

1 Ustaw g o no MIC LEVEL 1/2 na 

minimalnym poziomie.

2 Pod cz mikrofon do gniazda  MIC 1/2

urz dzenia.

3 Naci nij przycisk  DISC 1/2/3, TUN, USB

lub  MP3-LINK, aby wybra ród o i 

rozpocz  odtwarzanie.

4 piewaj przez mikrofon.

Aby ustawi  g o no ród a, naci nij •

przycisk  VOL +/-.

Aby ustawi  g o no  mikrofonu, •

naci nij przycisk  MIC LEVEL 1/2 .
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10 Informacje o 
produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mog  ulec zmianie bez •
powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Ca kowita moc wyj ciowa  240 W RMS

Pasmo przenoszenia  60–16 kHz

Odst p sygna u od szumu  > 67 dB A (IEC)

Wej cie Aux

P yta

Typ lasera  Pó przewodnikowy

rednica p yty  12 cm/8 cm

Obs ugiwane p yty  CD-DA, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD

Przetwornik C/A 

d wi ku

24-bitowy / 44,1 kHz

Ca kowite 

zniekszta cenia 

harmoniczne  < 1,5%

Pasmo przenoszenia  60 Hz–16 kHz 

(44,1 kHz)

Odst p sygna u od 

szumu > 60 dB A

Tuner

Zakres strojenia  FM: 87,5–108 MHz 

MW: 531–1602 kHz

Siatka strojenia  50 kHz (FM); 9 kHz 

(MW)

Liczba 

programowanych 

stacji 40

FM  75 omów, przewodowa

MW  ramowa

G o niki

Impedancja g o nika  6 omów

G o nik 

szerokopasmowy 2 x 5,25”

G o nik 

wysokotonowy 2 x 1,75”

Wymiary (szer. x wys. 

x g b.) 249 x 344 x 250 mm

Waga  3,58 kg (ka dy)

Informacje ogólne

Zasilanie pr dem 

przemiennym 220–230 V~, 50 Hz

Pobór mocy podczas 

pracy 120 W

Pobór mocy w trybie 

gotowo ci < 15 W

Pobór mocy w trybie 

gotowo ci Eco Power 1 W

Bezpo rednie 

po czenie USB Wersja 2.0/1.1

Wymiary 

Jednostka centralna 

(szer. x wys. x g b.) 265 x 310 x 403 mm

Waga (bez kolumn 

g o nikowych) 6,09 kg
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Informacje o odtwarzaniu 
urz dzenia USB

Zgodne urz dzenia USB: 

Karta pami ci fl ash USB (USB 2.0 lub •

USB 1.1)

Odtwarzacze audio z pami ci fl ash •

USB (USB 2.0 lub USB 1.1)

karty pami ci (wymagane jest •

pod czenie do urz dzenia 

dodatkowego czytnika kart).

Obs ugiwane formaty:

USB lub system plików FAT12, •

FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 

512 bajtów)

Szybko  kompresji MP3 •

(przepustowo ): 32-320 kb/s i 

zmienna

WMA wersja 9 lub wcze niejsza•

Maksymalnie 8 poziomów katalogów•

Maksymalna liczba albumów/•

folderów: 99

Maksymalna liczba cie ek/tytu ów: •

999

Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza•

Nazwa pliku w standardzie Unicode •

UTF8 (maksymalna d ugo :

128 bajtów)

Nieobs ugiwane formaty:

Puste albumy: s  to albumy, które nie •

zawieraj  plików MP3/WMA i nie s

pokazywane na wy wietlaczu;

Pliki w formacie nieobs ugiwanym •

przez urz dzenie s  pomijane; 

Przyk adowo dokumenty Word 

(.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem 

.dlf s  ignorowane i nieodtwarzane;

Pliki audio AAC, WAV, PCM;•

Pliki WMA zabezpieczone przed •

kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, 

.m4p, .mp4, .aac);

Pliki WMA w formacie bezstratnym.•

Obs ugiwane formaty p yt
MP3

ISO9660, Joliet•

Maksymalna ilo  tytu ów: 999 (zale y od •

d ugo ci nazwy pliku)

Maksymalna ilo  albumów: 99•

D wi k o cz stotliwo ci próbkowania: •

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

D wi k o szybko ci kompresji: 32-320 •

(kb/s), zmienne szybko ci kompresji 

(VBR)

Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza•

Maksymalnie 8 poziomów katalogów•

Czyszczenie urz dzenia i p yt

Czyszczenie obudowy

Do czyszczenia obudowy nale y u y•

mi kkiej, nie strz pi cej si ciereczki 

zwil onej agodnym roztworem 

detergentu. Zabronione jest korzystanie 

ze rodków z zawarto ci  alkoholu, 

spirytusu, amoniaku oraz rodków 

mog cych porysowa  obudow .

Czyszczenie p yt

W przypadku zabrudzenia p yty nale y•

j  wyczy ci  za pomoc  mi kkiej, suchej 

ciereczki przesuwanej od rodka ku 

kraw dzi zewn trznej.

Zabronione jest korzystanie z benzenu, •

rozcie czalników czy dost pnych w 

handlu rodków czyszcz cych oraz 

antystatycznych, przeznaczonych do p yt 

analogowych.
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Czyszczenie soczewki lasera

Na soczewce lasera stopniowo gromadzi •

si  kurz i inne zabrudzenia. W celu 

zachowania wysokiej jako ci odtwarzania 

soczewk  nale y co jaki  czas oczy ci

przy u yciu p yty czyszcz cej Philips 

przeznaczonej do odtwarzaczy CD. 

Szczegó owe instrukcje mo na znale  w 

do czonej do p yty wk adce.

Czyszczenie g owic i cie ek ta my

Aby zapewni  dobrej jako ci nagrywanie •

i odtwarzanie, nale y czy ci  g owice  A ,

wa ki przesuwu ta my B, i rolki dociskowe 

C co 50 godzin pracy magnetofonu.

Do czyszczenia nale y u y  wacika •

bawe nianego zwil onego p ynem 

czyszcz cym lub alkoholem.

Mo na tak e wyczy ci  g owice przez •

jednokrotne odtworzenie kasety 

czyszcz cej.

Rozmagnesowywanie g owic

Korzystaj z kasety rozmagnesowuj cej •

dost pnej u sprzedawcy urz dzenia.
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