MC-i200

wprowadzenie

Informacje ogólne
Niniejsza podręczna instrukcja instalacji zawiera ogólne informacje pomocne w rozpoczęciu obsługi urządzenia.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dołączonej do produktu instrukcji obsługi.

Zasilanie

1
2

Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej, podane na tabliczce określającej typ urządzenia, jest zgodne z napięciem
sieci zasilającej obowiązującym w danym kraju. W przeciwnym wypadku należy skonsultować się z dealerem
sprzętu lub punktem serwisowym.
Po podłączeniu wszystkich elementów podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Spowoduje to
włączenie zasilania.
W celu całkowitego odłączenia urządzenia od sieci należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Podstawowe ustawienia dźwięku
Podłączyć następujące elementy :
1 Przewód zasilający A
2 Anten przewodowa FM B
3 Antena ramowa AM C
4 Głośniki D
5 Umieścić baterie w pilocie zdalnego sterowania..

C

B

AM

głośnik
(prawy)

A

FM

głośnik
(lewy)

D

Muzyka może być teraz odtwarzana z dwóch źródeł: TUNER oraz
odtwarzacz CD!
Konfiguracja sieci domowej
Podłączyć komputer PC, router - bramę oraz
szerokopamowy modem (przewód/linia DSL) zgodnie z
instrukcjami konfiguracji routera.

1
2

Skonfigurować router - bramę zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi routera i sprawdzić, czy
komputer PC został prawidłowo podłączony do Internetu. W
przypadku problemów z konfiguracją połączenia z Internetem
należy skontaktować się z producentem urządzeń sieciowych.

Router brama
linia DSL
lub przewód

RJ45

INTERNET
data
port

WAŻNE!
Nie podłączać miniwieży Streamium MC-i200 do routera - bramy przed
uruchomieniem komputera PC.

Podłączanie miniwieży Streamium MC-i200 do
Internetu za pośrednictwem routera - bramy

3
4

ECO POWER

Po podłączeniu komputera PC do Internetu podłączyć
miniwieżę MC-i200 do routera - bramy przy użyciu
dostarczonego przewodu.

N A V IG A TE

PLA Y

INCR. SURR. SLEEP

•
•

klawisze dotykowe
softkeys
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VIEW

•

•
OK

Nacisnąć przyciski CONNECT.
W zależności od konfiguracji sieci może być wymagane
wprowadzenie danych konfiguracyjnych. W celu wprowadzenia
informacji o połączeniu należy korzystając z pokrętła nawigacyjnego,
przycisku OK/PLAY (É) oraz klawiatury alfanumerycznej na pilocie
zdalnego sterowania i postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na wyświetlaczu urządzenia.

BACK

ENTER

Navigation Jog
pokrętła nawigacyjnego
OK/PLAY

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

OPTIONS
CONNECT

OPEN/
CLOSE

12NC : 3139 115 21691

ciąg dalszy...
Po zakończeniu konfiguracji korzystanie z serwisów muzycznych jest ograniczone.
W celu pełnego korzystania z możliwości miniwieży Streamium MC-i200 należy
dokonać jej rejestracji.
Rejestracja miniwieży Streamium

1
2

Wprowadzić swój adres e-mail za pomocą klawiatury alfanumerycznej pilota zdalnego sterowania, postępując
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W krótkim czasie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z
potwierdzeniem rejestracji.
W celu dokonania rejestracji kliknąć link zawarty w wiadomości e-mail.

Odtwarzanie muzyki z internetowych serwisów muzycznych

1
2
3

•

•
BACK

3

ENTER

Korzystając z pokrętła nawigacyjnego, wyszukać serwis muzyczny.
Nacisnąć przycisk OK /PLAY (É) aby potwierdzić wybór serwisu.

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

3

CANCEL

CD

AUX

TUNER

iR

1

Odtwarzanie plików MP3 z dysku twardego komputera

1
2

2
OK

Nacisnąć przycisk CONNECT.

Nacisnąć przycisk PC-LINK.
•

•

Korzystając z pokrętła nawigacyjnego, przeszukać i wybrać foldery i
utwory zapisane na komputerze PC.

2
OK

BACK

Nacisnąć przycisk OK /PLAY (É).

RESUME

Uwaga: Korzystanie z tego źródła wymaga pobrania aplikacji PC-LINK, dostępnej
pod adresem http://My.Philips.com.

OPTIONS CONNECT

ENTER

3

PC-LINK

CANCEL

CD

AUX

TUNER

iR

1
Odtwarzanie płyt CD/CD MP3 z napędu CD-ROM

1
2
3
4

Nacisnąć przycisk CD.

•

•

3
OK

BACK

Nacisnąć przycisk OPEN /CLOSE i umieścić płytę CD lub CD MP3 w
szufladzie napędu. Zamknąć szufladę, naciskając ponownie przycisk
OPEN/CLOSE.

RESUME
OPTIONS CONNECT

Wybrać utwór, korzystając z pokrętła nawigacyjnego.

ENTER

4

CANCEL

PC-LINK

CD

TUNER

AUX

iR

OPEN/
CLOSE

POWER ON/OFF
DISC 3

1

Nacisnąć przycisk OK /PLAY (É), aby rozpocząć odtwarzanie.

OPEN/
CLOSE

2

Odtwarzanie stacji radiowych FM/ MW/ LW

1

2
3

W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk OK/PLAY (É)
urządzenia do momentu wyświetlenia informacji “PRESS PLAY
TO INSTALL TUNER” ("Naciśnij przycisk PLAY, aby zainstalować
TUNER"). Ponownie nacisnąć przycisk OK /PLAY (É) , aby
zainstalować wszystkie dostępne stacje radiowe.
Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz żądaną stację radiową z
listy ulubionych.
Nacisnąć przycisk OK /PLAY (É), aby zatwierdzić wybór.

•
•

VIEW

•

•

2
OK

BACK

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

ENTER

CANCEL

1, 3
CD

TUNER

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: http://My.Philips.com
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Informacje ogólne

Ochrona środowiska naturalnego
Opakowanie nie zawiera zbędnych materiałów
i zostało zaprojektowane w taki sposób, by w
miarę możliwości jego składniki dało się podzielić
na trzy grupy surowców wtórnych: karton
(pudełko), piankę polistyrenową (chroniącą przed
uszkodzeniem w transporcie) i polietylen
(torebki, pianka zabezpieczająca).
Produkt jest zbudowany z materiałów, które –
po rozmontowaniu urządzenia przez
wyspecjalizowaną firmę – można ponownie
przetworzyć i wykorzystać. Prosimy
o zastosowanie się do lokalnych przepisów
dotyczących utylizacji opakowań, zużytych baterii
i urządzeń wycofanych z eksploatacji.

● Jeśli system przeniesiono bezpośrednio z zimnego
w ciepłe miejsce lub umieszczono w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
odtwarzacza CD wewnątrz urządzenia może
nastąpić kondensacja pary wodnej.W takim
przypadku odtwarzacz CD nie będzie działał
prawidłowo. Należy wówczas pozostawić
włączony system na około godzinę, bez włożonej
płyty, dopóki nie będzie możliwe prawidłowe
odtwarzanie.
● W trybie gotowości (Standby) system
znajduje się pod napięciem i pobiera
energię.Aby całkowicie odłączyć zasilanie
systemu, wyjmuj wtyczkę z gniazda
sieciowego.

Uwagi dotyczące płyt MP3
Obsługiwane formaty
– MP3PRO, MP3
– ISO9660, Joliet, Multisession
– Obsługiwane częstotliwości próbkowania
dla płyt MP3: 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 (kHz)
– Obsługiwane szybkości transmisji danych płyt
MP3: 32-256 (kb/s) oraz zmienna szybkość
transmisji danych

Akcesoria wchodzące w skład
zestawu
–
–
–
–

2 kolumny głośnikowe
Pilot zdalnego sterowania
Baterie do pilota (dwie rozmiaru AA)
Antena ramowa do odbioru sygnału AM
(fale średnie)
– Antena do odbioru sygnału FM (UKF)
– Przewód sieciowy
– Przewód Ethernet kategorii 5

Bezpieczeństwo eksploatacji
● Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu
należy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na
tabliczce znamionowej (lub uwidocznione obok
przełącznika wyboru napięcia) jest identyczne z
napięciem sieci.W przypadku stwierdzenia
niezgodności należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
● System powinien być ustawiony na płaskiej,
twardej i stabilnej powierzchni.
● System powinien być eksploatowany w miejscu
zapewniającym odpowiednią wentylację, która
zapobiegnie przegrzewaniu się wnętrza
urządzenia. Należy pozostawić co najmniej 10 cm
(4 cale) wolnego miejsca nad obudową i co
najmniej po 5 cm (2 cale) po obu bokach.
● Nie należy narażać systemu, baterii ani dysków na
nadmierne zawilgocenie, opady atmosferyczne,
zapylenie lub bezpośrednie działanie grzejników
albo promieni słonecznych.

Samodzielne nagrywanie płyt MP3

1

Dokonaj konwersji utworów z płyty Digital Audio
CD stanowiącej Twoją własność na pliki MP3 lub
pobierz legalne utwory MP3 z Internetu.

2

Zapisz (“wypal”) utwory na płycie CD-R(W) za
pomocą nagrywarki komputerowej. Pamiętaj, że
prędkość nagrywania płyty CD-R(W) nie może
przekroczyć prędkości podanej na jej
opakowaniu. Przed rozpoczęciem zapisywania
danych na płycie zalecane jest zamknięcie
wszystkich aktywnych aplikacji.
Jakość dźwięku
Płyty MP3 powinny zawierać wyłącznie utwory
zapisane w formacie MP3 (.mp3). Dobrą jakość
zapewniają utwory MP3, których
szybkość kompresji wynosi co najmniej
128 kbps.
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Niniejszy produkt spełnia wymagania Unii
Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych

Przygotowanie do pracy
przewód antenowy FM
antena
ramowa AM

głośnik
(prawy)

DIGITAL
OUT
R

LINE OUT

B

IN
DIGITAL OUT

L

głośnik
(lewy)

AC
MAINS
~

L

R
AUX/
CDR IN

AM ANTENNA FM ANTENNA

SUB
WOOFER OUT

_
R
+
_
L
+

C

SPEAKERS 6Ω

VOLTAGE
SELECTOR
110V127V
220V240V
NOT FOR ALL
COUNTRIES

przewód sieciowy

Połączenia z tyłu obudowy
Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej
ściance obudowy.

A Zasilanie

Polski

Przed podłączeniem przewodu sieciowego do
gniazdka upewnij się, czy poprawnie wykonano
wszystkie pozostałe połączenia.
OSTRZEŻENIE!
– Aby zapewnić właściwe działanie
urządzenia, należy używać wyłącznie
przewodu sieciowego dołączonego do
zestawu.
– Nie wolno wykonywać ani zmieniać
połączeń gdy zasilanie jest włączone.
System jest wyposażony w obwód
zabezpieczający przed przegrzaniem w
skrajnych warunkach eksploatacyjnych
może automatycznie przełączyć się w tryb
gotowości (Standby.) W takim przypadku
przed ponownym użyciem systemu należy
odczekać pewien czas, pozwalając mu
wystygnąć (układ dostępny w niektórych wersjach).
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A

B Podłączanie anten
Podłącz antenę ramową AM (znajduje się w
zestawie) i antenę FM do odpowiednich gniazd.
Ustaw anteny w taki sposób, by uzyskać
optymalną jakość odbioru.
Antena AM

● Umieść antenę jak najdalej od odbiornika
telewizyjnego, magnetowidu i innych źródeł
promieniowania.
Antena FM
● Aby uzyskać lepszą
jakość odbioru
programu
stereofonicznego FM
(UKF), podłącz
zewnętrzną antenę FM
do gniazdka oznaczonego FM ANTENNA.

Przygotowanie do pracy
C Podłączanie głośników
Głośniki przednie
Podłącz przewody głośników do gniazdek
SPEAKERS – prawy głośnik do pary gniazdek
“R”, a lewy do pary gniazdek “L”. Kolorowe
(oznaczone) przewody powinny być podłączone
do gniazdek “+”, a czarne (nieoznaczone) – do
gniazdek “-”.

1

Podłączanie miniwieży
Streamium MC-i200
1

Po podłączeniu komputera PC
do Internetu podłączyć
miniwieżę MC-i200 do routera
- bramy przy użyciu
dostarczonego przewodu.
WAŻNE!
Nie podłączać miniwieży Streamium MCi200 do routera - bramy przed
uruchomieniem komputera PC.

2

● Zaciśnij odizolowaną część każdego przewodu
w sposób przedstawiony na rysunku.
Uwagi:
– Aby uniknąć zakłóceń magnetycznych, nie należy
ustawiać przednich głośników zbyt blisko monitora
komputera lub telewizora.
– Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, korzystaj
z głośników dostarczonych w zestawie.
– Nie podłączaj więcej niż jednego głośnika do
danej pary gniazdek +/-.
– Nie podłączaj głośników, które mają niższą
impedancję niż głośniki dostarczone w zestawie.
Odpowiednie informacje można znaleźć w dalszej
części tej instrukcji, w rozdziale DANE TECHNICZNE.

Sieć domowa

Router-brama
linia DSL lub
przewód
RJ45

INTERNET

2

Nacisnąć przycisk CONNECT. Spowoduje to
wyświetlenie instrukcji instalacji miniwieży
Streamium MC-i200.W zależności od konfiguracji
sieci może być wymagane wprowadzenie danych
konfiguracyjnych.W celu wprowadzenia
informacji o połączeniu należy korzystając z
2)
pokrętła nawigacyjnego, przycisku OK / PLAY (2
oraz klawiatury alfanumerycznej na pilocie
zdalnego sterowania i postępować zgodnie z
instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu
urządzenia.

linia DSL lub
przewód

INTERNET
data
port

1

Podłączyć komputer PC, router - bramę oraz
szerokopamowy modem (przewód / linia DSL)
zgodnie z instrukcjami konfiguracji routera.

2

Skonfigurować router - bramę zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi
routera i sprawdzić, czy komputer PC został
prawidłowo podłączony do Internetu. W
przypadku problemów z konfiguracją połączenia
z Internetem należy skontaktować się
z producentem urządzeń sieciowych.

Uwagi:
– Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą
o podanie adresu E-mail. W krótkim czasie
użytkownik otrzymuje wiadomość E-mail
z potwierdzeniem rejestracji. Kliknięcie podanego
w wiadomości linku Error! Bookmark not defined.
powoduje otwarcie strony, na której można zmienić
ustawienia i pobrać aplikację PC-Link.
– W celu dalszej zmiany ustawień połączenia
należy nacisnąć przycisk CONNECT oraz
OPTIONS, a następnie klawisz programowalny (! )
urządzenia, umożliwiający wybór opcji ustawień.
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Router-brama

Przygotowanie do pracy
Dodatkowe połączenia

Wkładanie baterii do pilota

Dodatkowe urządzenia i przewody nie są
dołączone do zestawu. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcjach obsługi
podłączanych urządzeń.

Włóż dwie baterie (typu R06 lub AA) do pilota,
zachowując właściwą biegunowość, zgodnie
z symbolami “+“ i “-“ widocznymi wewnątrz
przegródki.

Podłączanie analogowych urządzeń audio
Gniazda AUX / CDR IN (R / L)
Połącz je z analogowymi gniazdami wyjściowymi
audio urządzenia zewnętrznego (odbiornika TV,
magnetowidu, odtwarzacza LD bądź odtwarzacza
DVD).
Gniazda LINE OUT (R / L)
W celu odtwarzania lub analogowego
nagrywania wyjścia liniowe należy podłączyć do
analogowych wejść audio analogowych urządzeń
audio (np. amplituner / wzmacniacz lub
magnetofon).
Uwagi:
– Nie wolno podłączać urządzenia zewnętrznego
jednocześnie do gniazdek LINE OUT oraz
AUX/CDR IN, gdyż wywoła to sprzężenie zwrotne
lub uszkodzenie urządzeń.
– Jeżeli podłączamy sprzęt z wyjściem
monofonicznym (jednym wyjściem audio out), należy
korzystać z lewego gniazdka AUX / CDR IN.
Możemy również skorzystać z kabla-przejściówki
"pojedynczy-podwójny" cinch (będziemy jednak
wciąż słyszeć dźwięk monofoniczny).
Polski

Podłączanie głośnika niskotonowego typu
subwoofer
Do gniazda SUBWOOFER OUT można
podłączyć głośnik typu subwoofer. Głośnik taki
odtwarza tylko efekty dźwiękowe o najniższych
częstotliwościach (na przykład wybuchy lub huk
wytwarzany przez silnik statku kosmicznego).
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UWAGA!
– Jeśli baterie są zużyte lub nie będą
używane przez dłuższy czas, wyjmij je
z pilota.
– Nie używaj jednocześnie starej i nowej
baterii albo baterii różnych typów.
– Baterie zawierają substancje
chemiczne i powinny być w odpowiedni
sposób zutylizowane.

Elementy sterujące (por. rysunek systemu na stronie 3)
$ TUNER
–

1 STANDBY ON / ECO POWER

%

–

–

–

2
–

3
–

4
–
–

5

włączenie miniwieży lub przejście w tryb
oczekiwania.
przytrzymaj, aby przełączyć miniwieżę w tryb
oczekiwania Eco Power.
Wyświetlacz
widok bieżącego stanu miniwieży.
VIEW
przełączanie między widokiem nawigacji a odtwarzania.
@ ! (klawisze dotykowe)
wybór opcji w dolnej części wyświetlacza.
(! ) wybór informacji RDS.
BACK S / ENTER T
w trybie CD, CONNECT, PC-LINK
(tryb odtwarzania)…przejście do początku
bieżącego, poprzedniego lub
następnego utworu.
..................przytrzymaj, aby wyszukiwać do
przodu / do tyłu.
w trybie tunera
(tryb odtwarzania)…dostrojenie do niższej lub
wyższej częstotliwości radiowej.
w trybie zegara…przełączanie między polem
godziny a minuty.
w trybie zegara…przełączanie między polem
godziny a minuty.

6Å
–

7
–

8
-

9
–

0
–

!
@
–

#
–

(RESUME)
przerwanie lub wznowienie odtwarzania
OPTIONS
modyfikacja parametru źródła / usługi.
CONNECT
połączenie z usługą odsłuchiwania dźwięku
z Internetu.
PC-LINK
uzyskanie dostępu do plików MP3
przechowywanych w komputerze PC podłączonym
do sieci domowej.
n
podłączenie słuchawek.
Szuflada płyty
OPEN / CLOSE
otwarcie lub zamknięcie szuflady płyty.
CD
przejście w tryb CD.

^

&
–
–
–

*

(

–
–
–

)
–
–

¡
–

–

™
–

włączenie trybu tunera lub wybór zakresu fal
(FM, MW lub LW).
AUX
wybór wejścia z dodatkowego urządzenia.
■ (CANCEL)
w trybie CD atrzymanie odtwarzania.
w trybie tunera…przerwanie programowania.
w trybie zegara…wyjście z trybu ustawiania
zegara lub kasowanie timera.
w trybie Plug & Play…wyjście z trybu plug & play.
2 (OK)
rozpoczęcie odtwarzania.
potwierdzenie wyboru.
wprowadzenie i uruchomienie trybu plug & play.
Pokrętło nawigacyjne (3 / 4)
w trybie CD, CONNECT, PC-LINK…przewijanie
listy.
w trybie tunera… wybór ulubionej stacji radiowej.
w trybie zegara…ustawienie godzin i minut.
FAVORITES (
) )ULUBIONE (
))
w trybie CD, PC-LINK, CONNECT…przejście
do listy ulubionych utworów
w wybranym trybie.
w trybie tunera…przytrzymaj, aby
automatycznie zaprogramować
stacje radiowe.
(UN)MARK ( )
wybór i dodanie pozycji do listy ulubionych utworów.
usunięcie pozycji z listy ulubionych utworów.
przytrzymaj, aby usunąć wszystkie pozycje z listy
ulubionych utworów.
SOUND JOG (VOLUME +/-)
zwiększenie lub zmniejszenie głośności.
(tylko w miniwieży) zwiększenie lub zmniejszenie
poziomu niskich lub wysokich tonów
odpowiednio dla wybranych tonów niskich
(BASS) lub tonów wysokich (TREBLE).
BASS / TREBLE
wybór tonów niskich (BASS) lub tonów wysokich
(TREBLE).
BASS / TREBLE +/- (na pilocie zdalnego
sterowania)
zwiększenie lub zmniejszenie poziomu niskich lub
wysokich tonów.
wOOx
wybór następnego poziomu wOOx lub
wyłączenie efektu dźwiękowego wOOx.
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Polski

Elementy regulacyjne miniwieży
oraz pilota zdalnego sterowania

Elementy sterujące
£ ¡/™

≤

–

∞
–

§
–

≥
–

•
–

ª
–

º
–
Polski

⁄
–

¤
–

‹
–

›
–
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w trybie CD, CONNECT, PC-LINK
(tryb odtwarzania)…przejście do początku
bieżącego, poprzedniego lub
następnego utworu.
w trybie tunera
(tryb odtwarzania)…wybór ulubionej stacji
radiowej.
w trybie zegara….przełączanie między polem
godziny a minuty.
à/á
w trybie CD (tryb odtwarzania)…wyszukiwanie
do przodu / do tyłu.
w trybie tunera…dostrojenie do niższej lub
wyższej częstotliwości radiowej.
pełnią rolę „przycisków dotykowych”, służących
do wyboru opcji w dolnej części wyświetlacza.
USER
wybór aktywnego użytkownika.
INFO!
żądanie przesłania informacji na temat bieżącej
pozycji pocztą elektroniczną (o ile są one
dostępne).
CLK / TIMER
wyświetlenie lub ustawienie zegara / timera.
TIMER ON / OFF
włączenie lub wyłączenie funkcji timera.
SHUFFLE
losowe odtwarzanie wszystkich / ulubionych
utworów.
REPEAT
odtwarzanie z powtarzaniem utworu/płyty/utworów
ulubionych.
INCR. SURR.
włączenie lub wyłączenie efektu dźwięku
przestrzennego.
SLEEP
włączenie, wyłączenie lub ustawienie funkcji
dosypiania (sleep timer).
DIM
wybór różnych poziomów jasności wyświetlacza :
DIM 1, DIM 2, DIM 3 lub DIM OFF (wyłączone).
MUTE
przerwanie lub wznowienie odtwarzania dźwięku

$
#
9

1
%
ﬁ

(

)

*
£

&

≤
^
∞
§
≥
•
™
ª

*
6
8
›
7
‹
¤
⁄
º
¡

ﬁ CYFRY 0 - 9
(liczby składające się z więcej niż dwóch cyfr należy
wprowadzać w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy)
w trybie CD, CONNECT, PC-LINK… wybór
utworu.
w trybie OPTIONS…modyfikowanie
tekstu / liczby.
w trybie tunera…wybór ulubionej stacji radiowej.

Uwagi dotyczące pilota:
– Najpierw wybierz źródło, którym chcesz
sterować.W tym celu naciśnij jeden z
przycisków wyboru źródła na pilocie (na
przykład CD lub TUNER).
– Następnie wybierz żądaną funkcję (na
przykład É, í lub ë).

Funkcje podstawowe
SOUND JOG
WOOX

TREBLE

BASS

M I C RO H I F I S YS T E M

STANDBY•ON

ECO POWER

NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

PC-LINK

CANCEL
CD

AUX

TUNER

UWAGA!
Przed przystąpieniem do eksploatacji
systemu wykonaj niezbędne czynności
przygotowujące.

3

Funkcja Plug & Play
Funkcja Plug & Play umożliwia zapamiętanie
wszystkich dostępnych stacji RDS i stacji radiowych.

1
2

Pierwsze włączenie urządzenia
Po włączeniu systemu na wyświetlaczu pojawi się
PRESS PLAY TO INSTALL TUNER“.
napis “P
Naciśnij przycisk É, aby rozpocząć instalację.
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis
INSTALLING TUNER”, a za nim “A
AUTO
“I
PROGRAM IN PROGRESS...”.
➜ Stacje radiowe nadające wystarczająco silny
sygnał zostaną zaprogramowane automatycznie.
Jako pierwsze zapisane zostaną stacje RDS,
a następnie stacje z zakresów FM, MW oraz LW.
Stacje RDS nadające słabszy sygnał mogą zostać
zaprogramowane w późniejszym czasie.
➜ Po zapisaniu w pamięci tunera wszystkich
dostępnych stacji (maksymalnie 40)
automatycznie wybrana zostanie ta, która została
zaprogramowana jako ostatnia (lub pierwsza w
kolejności stacja RDS).

iR

Jeśli pierwszą zaprogramowaną stacją jest stacja
RDS, urządzenie przystąpi do nastawiana zegara na
podstawie informacji przesyłanych w sygnale RDS.
INSTALL”,
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis “I
TIME” i “S
SEARCH RDS TIME”.
a za nim “T
➜ Po odczytaniu czasu z sygnału RDS zostanie on
zapisany w pamięci urządzenia, a na wyświetlaczu
RDS TIME FOUND”.
pojawi się komunikat “R
➜ Jeśli w ciągu 90 sekund stacja RDS nie prześle
informacji o godzinie, program automatycznie
zakończy działanie, a na wyświetlaczu pojawi się
NO RDS TIME”.
napis “N

● Jeśli pierwsza zapamiętana stacja nie jest stacją RDS.
➜ Program automatycznie zakończy działanie.

1

2

Aby ponowić instalację Plug and Play
Gdy system znajduje się w trybie gotowości
(Standby) naciśnij i przytrzymaj przyciskÉ, dopóki
PRESS
na wyświetlaczu nie pojawi się napis “P
PLAY TO INSTALL TUNER“.
Ponownie naciśnij przycisk É, aby rozpocząć
instalację.
➜ Wszystkie zapamiętane poprzednio stacje
radiowe zostaną zastąpione nowymi.
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RESUME
OPTIONS CONNECT

Funkcje podstawowe
Aby przerwać instalację bez
zapamiętywania stacji
● Naciśnij przycisk 9.
➜ W przypadku anulowania funkcji autostrojenia
zostanie ona uaktywniona następnym razem, gdy
włączone zostanie zasilanie.
Uwagi:
– Po włączeniu zasilania, podczas inicjalizacji
systemu, szuflada na płyty może otworzyć się
i zamknąć samoczynnie.
– Jeśli podczas instalacji Plug and Play nie zostanie
wykryty żaden sygnał stereofoniczny, na
wyświetlaczu pojawi się napis ”PLEASE CHECK
ANTENNA” (sprawdź antenę).

Włączanie systemu
W trybie gotowości (Standby)
● Naciśnij przycisk STANDBY ON w celu
włączenia ostatnio wybranego źródła.
● Naciśnij przycisk PC-LINK, CONNECT, CD,
TUNER lub AUX, aby wybrać źródło.
W trybie ograniczonego poboru mocy
(Eco Power Standby)
● Naciśnij przycisk STANDBY ON w celu
włączenia ostatnio wybranego źródła.
● Naciśnij przycisk PC-LINK, CD, TUNER,
CONNECT lub AUX na pilocie.

Przełączanie systemu w tryb
gotowości (Standby)
Polski

● Naciśnij przycisk STANDBY ON (lub przycisk
B na pilocie zdalnego sterowania).
➜ W trybie gotowości (Standby) na
wyświetlaczu widoczny jest zegar.
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Przełączanie systemu w tryb
ograniczonego poboru mocy
(< 0,5 wata)
● Naciśnij i przytrzymaj przycisk STANDBY ON
(lub B na pilocie zdalnego sterowania) przez
czas dłuższy niż trzy sekundy.
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis
ECO POWER MODE”, a następnie wyświetlacz
“E
zgaśnie.
➜ Dioda LED będzie świecić.

Automatyczne przechodzenie w
gotowości
Aby ograniczyć zużycie energii, system
automatycznie przejdzie w tryb gotowości
(Standby), jeśli w ciągu 30 minut od zatrzymania
odtwarzania płyty nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk.

Zmiana jasności wyświetlacza
Możesz wybrać poziom jasności wyświetlacza.
● Naciśni kilkakrotniej przycisk DIM na pilocie, aby
wybrać żądany poziom jasności DIM 1, DIM 2,
DIM 3 lub DIM OFF (pełna jasność).
➜ Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik DIM oraz
odpowiedni numer – chyba, że wybrano tryb
DIM OFF (pełna jasność).
Tryb
DIM

Diody

1

zgaszone

2

zapalone

3

zgaszone

OFF

zapalone

Funkcje podstawowe
Tony niskie / wysokie
Przyciski BASS (tony niskie) i TREBLE (tony
wysokie) umożliwiają zmianę ustawień procesora
dźwięku.

Regulacja głośności

● Naciskaj przycisk BASS +/- albo
TREBLE +/- na pilocie, aby wybrać kolejne
poziomy regulacji tonów niskich albo wysokich.
ALBO

Aby odtwarzać dźwięk przez słuchawki
● Podłącz wtyczkę słuchawek do gniazdka n
umieszczonego na przedniej ściance obudowy
systemu.
➜ Głośniki zostaną całkowicie wyciszone.

1

Aby zagwarantować optymalną jakość
dźwięku, system umożliwia albo regulację
tonów niskich/wysokich, albo włączenie
trybu wOOx; nie jest jednak możliwe
korzystanie z obu funkcji jednocześnie.
Efekt wOOx
Dostępne są trzy ustawienia efektu wOOx
służące do wzmocnienia niskich tonów.
● Aby wybrać następny poziom efektu wOOx lub
wyłączyć ten efekt, naciśnij kilkakrotnie przycisk
wOOx: wOOx 3, wOOx 2, wOOx 1 lub wOOx
OFF (wyłączony).
➜ Wyświetlony zostanie napis WOOX oraz
odpowiedni poziom efektu wOOx, chyba że
wybrano tryb wOOx OFF (wyłączony).

2

1

Naciśnij przycisk BASS albo TREBLE na
panelu systemu, aby uaktywnić regulację tonów
niskich albo wysokich.

2

Za pomocą pokrętła SOUND JOG na panelu
systemu wybierz poziom tonów niskich lub
wysokich.
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis
BASS LEVEL XX” albo “T
TREBLE LEVEL XX”,
“B
XX” oznacza poziom i może przyjmować
gdzie “X
następujące wartości:
MIN ™ –2 ... ™ 0 ... ™ +2 ™ MAX ...

● Aby ponownie włączyć dźwięk, raz jeszcze
naciśnij przycisk MUTE albo zwiększ głośność.

Regulacja barwy dźwięku

BASS

Uwagi:
– Pokrętło głośności umożliwia regulację tonów
niskich i wysokich bezpośrednio po naciśnięciu
przycisku BASS albo TREBLE. Jeśli pokrętło nie
zostanie użyte w ciągu 5 sekund, ponownie
przejmie swoją standardową funkcję regulacji
głośności.
– System automatycznie opuści tryb regulacji
tonów niskich/wysokich po wybraniu funkcji wOOx.

Uwagi:
– Po wyłączeniu efektu wOOx zostaną
automatycznie przywrócone obowiązujące ostatnio
ustawienia tonów niskich / wysokich.
– Niektóre płyty lub kasety mogą być nagrane
z wysokim poziomem modulacji, co powoduje
zniekształcenia przy odtwarzaniu dźwięku z dużym
natężeniem.W takim przypadku wyłącz efekt
wOOx albo zmniejsz głośność.
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=

Aby tymczasowo wyłączyć dźwięk
● Naciśnij przycisk MUTE na pilocie.
➜ Odtwarzanie będzie kontynuowane przy
wyłączonym dźwięku, a na wyświetlaczu widoczny
MUTE ON”.
będzie napis “M

SOUND JOG
TREBLE

=

Za pomocą pokrętła SOUND JOG
(lub VOLUME +/- na pilocie zdalnego
sterowania) możesz zwiększyć albo zmniejszyć
poziom natężenia dźwięku.
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis “ XX d B ”,
gdzie “ XX ” oznacza poziom natężenia dźwięku.

Funkcje podstawowe
Incredible Surround
Efekt dźwięku przestrzennego Incredible
Surround polega na pozornym powiększeniu
odległości między przednimi głośnikami, co
pozwala uzyskać wrażenie niezwykle szerokiego,
otaczającego słuchacza dźwięku stereofonicznego.
● Naciśnij przycisk INCR. SURR. na pilocie.
➜ Gdy efekt jest aktywny, na wyświetlaczu zapala
się wskaźnik INCR. SURR..
➜ Po wyłączeniu efektu na wyświetlaczu pojawia
INCR. SURR. OFF”.
się napis “I

Okno odtwarzania
Naciśnięcie przycisku OK (É), gdy w oknie
nawigacji podświetlona jest dowolna pozycja,
powoduje przejście urządzenia do okna
odtwarzania i rozpoczęcie odtwarzania
odpowiedniego utworu. Zawartość wyświetlana
w oknie odtwarzania różni się w zależności od
źródła / usługi.W trakcie odtwarzania muzyki
można otworzyć ponownie okno nawigacji
i ponownie dokonać wyboru.

Wyświetlacz
Główny ekran wyświetlacza miniwieży zapewnia
dwa widoki - NAVIGATION (okno nawigacji)
oraz PLAY (okno odtwarzania).
Okno nawigacji
Umożliwia nawigację pomiędzy zawartością
źródła / usługi wybranej w danej chwili.
Może się zdarzyć że dostępny będzie więcej niż
jeden poziom nawigacji. Na przykład, wybranie
pozycji z listy może spowodować rozwinięcie
podlisty związanej z wybraną pozycją.
>” – oznacza podlistę poziomu 2
“>
>” – oznacza dowolny poziom, niższy niż 2
“..>

COOL CHARTS
ALTERNATIVE
BLUES
Polski
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Przełączanie pomiędzy oknem nawigacji i
odtwarzania
● Naciśnij przycisk VIEW w miniwieży.

Funkcje podstawowe
Korzystanie z przycisków
dotykowych

Przewijanie

Każde źródło / usługa posiada różne tryby
sortowania. Na przykład, podczas odtwarzania
płyty MP3CD dostępnymi trybami sortowania są
ALBUM (Album), PLAYLIST (Lista odtwarzania),
ARTIST (Wykonawca) oraz TRACK (Utwór)
(w zależności od płyty, niektóre tryby mogą być
niedostępne).

Wszystkie listy w oknie nawigacji są zapisywane
w kolejności alfabetycznej lub numerycznej.
Aby przewinąć listę
● Aby przewinąć listę w dół, należy obrócić
pokrętło nawigacyjne zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara. Obrót w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
powoduje przewinięcie listy w górę. Dostępne są
dwie prędkości przewijania :
1wolne oraz, 2szybkie.
OK

1

BASS

u

p

STANDBY•ON

ECO POWER

N A V IG A TE

PLA Y

INCR. SURR. SLEEP

•
•

••

FA V O RITES

D IM 123 SH U FFLER EPEA TA LL M W LW A M FM

NEWS R EC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

••

•
OK

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

TUNER

sc

scroll up = w górę
scroll down = w dół

pozycję na liście.

CANCEL
CD

2

1 Umożliwia przeskoczenie w przód / w tył o jedną

ENTER

BACK

1
2

do

o ll

TREBLE

ro
ll

sc r

SOUND JOG
WOOX

M I C RO H I F I S YS T E M

wn

Symbole “! ” i “ @”, pojawiające się w prawym lub
lewym dolnym rogu ekranu, wskazują, że
dostępne są dodatkowe informacje.

AUX

iR

OPEN/
CLOSE

2 Umożliwia przejście w przód/w tył o kilka pozycji

Polski

na liście.

Wybór opcji w dolnej części wyświetlacza
● W miniwieży naciśnij przycisk ( @) po lewej stronie
lub przycisk (! ) po prawej stronie.
(à / á na pilocie zdalnego sterowania).
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Połączenie za pomocą łącza PC-LINK

Korzystanie z internetowych
serwisów muzycznych

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie ulubionych
utworów zapisanych w formacie MP3
z komputera PC podłączonego do sieci
domowej. Utwory z komputera PC można
wyłącznie odtwarzać, nie są dozwolone żadne
modyfikacje.
Do prawidłowego działania łącza PC-Link
wymagane jest zainstalowanie aplikacji PC-Link.
Można ją pobrać z witryny “http://My.Philips.com”

1

Naciśnij przycisk PC-LINK.
SCANNING FOR
➜ Wyświetlony zostanie napis “S
PC’S”.
➜ Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie
znaleziony żaden komputer PC, spowoduje to
NO PC
wyświetlenie komunikatu o błędzie:“N
FOUND”. Należy sprawdzić ustawienia sieci.
➜ W przypadku znalezienia więcej niż jednego
komputera PC zostaną wyświetlone nazwy
wszystkich serwerów. Naciśnij przycisk É, aby
wybrać żądany serwer.
➜ Jeżeli znaleziony zostanie jeden komputer PC,
spowoduje to przełączenie miniwieży w tryb
sortowania w oknie nawigacji.

Polski

2

Naciśnij przycisk (!! lub @), aby wybrać opcje z
okna nawigacji: ARTIST (Wykonawca), ALBUM
(Album), GENRE (Gatunek), PLAYLIST (Lista
odtwarzania) lub TRACK (Utwór).
➜ Jeżeli aktywnym trybem jest tryb odtwarzania
ulubionych utworów, odtwarzane są tylko
ulubione utwory znajdujące się na bieżącej liście.

3

Obracaj pokrętłem nawigacyjnym (lub naciskaj
przycisk 3 / 4 na pilocie zdalnego sterowania),
dopóki nie zostanie zaznaczona żądana pozycja.

● Naciśnij przycisk (UN)MARK ( ), aby dodać
lub usunąć utwór z listy ulubionych utworów.

4

Naciśnij przycisk OK (É), aby potwierdzić
wybór i rozpocząć odtwarzanie.

● Naciśnij przycisk FAVORITES ( ), a następnie
przycisk É, aby rozpocząć odtwarzanie utworów
znajdujących się na liście ulubionych utworów.
Uwaga:
– W trybie PC-LINK ulubione utwory są wspólne
dla wszystkich użytkowników. Ulubione utwory są
przypisane do serwera PC-LINK, tzn. każdy serwer
PC-LINK ma zapisaną jedną listę ulubionych
utworów, do której dostęp mają wszyscy
użytkownicy.
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Sama funkcja CONNECT nie jest
źródłem / usługą.W celu uzyskania dostępu do
utworów muzycznych współdziała ona z innymi
usługami bezpośrednimi, takimi jak internetowe
stacje radiowe. Usługi oferujące dostęp do
różnego typu internetowych stacji radiowych
można podzielić na kategorie ze względu na
GENRE (Rodzaj), REGION (Obszar),
LANGUAGE (Język), PERSONAL (Osobiste),
STATION (Stacja) itp.

1

Naciśnij przycisk CONNECT.
➜ Spowoduje to wyświetlenie listy usług
bezpośrednich.

MY RADIO
STREAMIUM RADIO
➜ W przypadku niepowodzenia wyświetlony
DID NOT CONNECT. PLEASE
zostanie napis “D
TRY AGAIN LATER”.

2

Korzystając z pokrętła nawigacyjnego (lub
przycisków 3 / 4 na pilocie zdalnego
sterowania), wybrać serwis muzyczny, a następnie
nacisnąć przycisk OK(É) lub ENTER ( T ).
➜ Miniwieża rozpocznie łączenie z usługą, a na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis
LOADING...”.
“L
➜ Po nawiązaniu połączenia wyświetlona
zostanie lista dostępnych internetowych
serwisów muzycznych lub kategorii podrzędnych.

3

W celu wybrania kategorii podrzędnej nacisnąć
przycisk OK(É) lub ENTER ( T ).
Aby rozpocząć odtwarzanie określonego serwisu
muzycznego, nacisnąć przycisk OK(É).W celu
powrotu na wyższy poziom lub rezygnacji
z danego serwisu muzycznego przejść do widoku
nawigacyjnego, naciskając przycisk VIEW lub
korzystając z pokrętła nawigacyjnego, a następnie
nacisnąć przycisk BACK (powrotu) ( S ).
➜ Jeśli dla usług muzycznych dostępne są tryby
sortowania, zostaną one pokazane w dolnej
części wyświetlacza. Tryb sortowania można
zmienić przez naciśnięcie klawiszy
programowalnych ( @ ) lub ( ! ).
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Uwagi:
– Do listy ulubionych można dodawać tylko stacje.
– Każdy użytkownik ma swoją listę ulubionych stacji.

Ustawienie opcji

SET REGISTRATION
(Rejestracja urządzenia)
Rejestracja umożliwia korzystanie z różnych
funkcji urządzenia.

1

Za pomocą klawiatury alfanumerycznej pilota
zdalnego sterowania wprowadź adres poczty
elektronicznej użytkownika.

Dla prawie wszystkich źródeł/usług dostępne jest
menu opcji - wyjątkiem są źródła TUNER i AUX.
Szczegóły dotyczące dostępnych menu opcji
zostały opisane w odpowiednich rozdziałach
dotyczących źródła / usługi.

Aby skasować znak
● Naciśnij przycisk S, aby przesunąć kursor do tyłu.

1

Naciśnij przycisk CONNECT, a następnie
OPTIONS.

Aby wyjść z trybu rejestracji bez
zapamiętywania zmian
● Naciśnij przycisk ■ .

2

Naciśnij w miniwieży przycisk (( ) i wybierz
SET”.
“S
➜ Oto przykładowa lista dostępnych opcji :
– SET REGISTRATION (Rejestracja)
– SELECT USER (Wybór użytkownika)
– NETWORK CONFIG (Konfiguracja sieci)
– PROXY CONFIG (Konfiguracja proxy)
– NETWORK INFO (Informacje o sieci)
– PRODUCT INFO (Informacje o produkcie)
– DISABLE INTERNET (Zablokuj połączenie z
Internetem)
– SOFTWARE UPGRADE
(Aktualizacja oprogramowania)
– RESTORE DEFAULTS (Przywróć domyślne)
Uwaga:
– Lista opcji może się wydłużyć lub ulec
modyfikacji, gdy przygotowane zostaną kolejne
usługi.

Naciśnij przycisk OK (É), aby zatwierdzić
wprowadzone dane.
➜ Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Uwaga:
– Zarejestrować może się wyłącznie domyślny
użytkownik.
SELECT USER (Wybór użytkownika)
W celu ułatwienia wyboru w menu użytkownika
wyświetlone jest dostępne konto(-a). Aby
wyszukać indywidualnie dobrane ulubione
utwory związane ze źródłem/usługą, należy
wybrać odpowiednie konto użytkownika.

Wybierz ustawienia parametrów, używając w tym
celu pokrętła nawigacyjnego (lub naciskając
przyciski 3 / 4 na pilocie zdalnego sterowania),
a następnie naciśnij przycisk OK (É), aby
zatwierdzić wybór.

Polski

3

2
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NETWORK CONFIG (Konfiguracja sieci)
W zależności od rodzaju używanego łącza
internetowego należy zaznaczyć opcję “DHCP”
lub “STATIC”, aby umożliwić podłączenie
miniwieży do Internetu. Informacje dotyczące
właściwego trybu IP można uzyskać u dostawcy
usług internetowych.
Użytkownicy, którzy wybrali tryb “STATIC”, muszą
wypełnić dodatkowe pola:
– SET IP (Ustawienie numeru IP)
– SET NETMASK (Ustawienie maski podsieci)
– SET GATEWAY (Ustawienie numeru bramy)
– SET DNS 1 (Ustawienie adresu serwera DNS)
– SET DNS 2
Należy zapytać dostawcę usług internetowych
o powyższe ustawienia i wprowadzić niezbędne
parametry połączenia.
Uwaga:
– Zmiana konfiguracji sieciowej jest wymagana
tylko gdy zestaw pracuje w konfiguracji
niestandardowej (innej niż domyślna).
PROXY CONFIG (Konfiguracja serwera
proxy)
Informacje dotyczące właściwego trybu proxy
można uzyskać u dostawcy usług internetowych.
NETWORK INFO (Informacje o sieci)
Wyświetlanie szczegółowych informacji o
połączeniu sieciowym.
Polski

PRODUCT INFO (Informacje
o produkcie)
Wyświetlenie aktualnych informacji o systemie.
DISABLE INTERNET (Zablokuj
połączenie z Internetem)
Wybranie tej opcji uniemożliwi korzystanie z
usług internetowych.
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SOFTWARE UPGRADE (Aktualizacja
oprogramowania)
Funkcja umożliwia sprawdzanie, czy dostępne są
aktualizacje oprogramowania.
Dla zarejestrowanych użytkowników witryna
“My.Philips.com” udostępnia automatyczne
powiadamianie o nowych aktualizacjach
oprogramowania za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
RESTORE DEFAULTS (Przywrócenie
ustawień domyślnych)
Wybranie tej opcji spowoduje przywrócenie
ustawień domyślnych.
OSTRZEŻENIE!
W przypadku przywrócenia ustawień
domyślnych skasowane zostaną wszystkie
ustawienia wybrane przez użytkownika.
Użytkownik będzie jednak nadal
zarejestrowany w witrynie My.Philips.com.
Uwaga:
– W celu przerwania połączenia z Internetem przy
zmianie źródła dźwięku na CD lub AUX należy
nacisnąć przycisk OPTIONS i wybrać odpowiednią
opcję.

Opis witryny WWW
“My.Philips.com”
Witryna WWW “My.Philips.com” jest
narzędziem służącym do zarządzania utworami
rozrywkowymi. Jest to usługa przeznaczona
wyłącznie dla właścicieli najlepszej jakości
produktów firmy Philips, umożliwiających
podłączenie do Internetu. Po zarejestrowaniu
się w witrynie WWW “My.Philips.com”
użytkownik uzyskuje możliwość:
– tworzenia indywidualnych list utworów.
– uzyskiwania informacji o najbardziej aktualnych
wydaniach przebojów muzycznych ulubionych
wykonawców.
– śledzenia nowinek technicznych i software’owych.
– kontaktowania się z dostawcami usług
muzycznych.
– przeglądania i uzyskiwania informacji
dotyczących wykonawców i utworów
muzycznych po naciśnięciu przycisku INFO!

Odtwarzacz CD / MP3-CD
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

AUX

TUNER

iR

OPEN/
CLOSE

Odtwarzanie płyt CD
Miniwieża umożliwia odtwarzanie :
– Wszystkich płyt CD nagranych fabrycznie
– Wszystkich sfinalizowanych płyt audio CDR
oraz CDRW
– Płyty CD z plikami MP3 i/lub MP3PRO (pliki z
rozszerzeniem .mp3)

Wkładanie płyty
1

Naciśnij przycisk
OPEN/CLOSE, aby
otworzyć szufladę.

2

Włóż płytę nadrukiem do
góry.

3

POW
ER ON/O
FF

Naciśnij ponownie przycisk
OPEN/CLOSE, aby
zamknąć szufladę płyty.
➜ Włożona płyta jest automatycznie
rozpoznawana w miniwieży, a na wyświetlaczu
CD” lub “M
MP3 CD”.
pojawia się napis “C
➜ Następnie pobierane są dane związane ze
strukturą zapisanej płyty (tzw. metadane).
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UWAGA!
– System jest przystosowany do
standardowych płyt. Dlatego nie należy
stosować żadnych dostępnych na rynku
akcesoriów, takich jak pierścienie
stabilizujące płyty, nakładki nasączone
preparatami itp.
– W każdej szufladzie wolno umieszczać
tylko jedną płytę.

Uwagi:
– Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, nie
podejmuj dalszych działań zanim system do końca
nie odczyta informacji o płycie (płytach)
umieszczonej (-nych) w szufladach.
– W przypadku płyt MP3 czas odczytu płyty może
przekroczyć 10 sekund z powodu bardzo dużej
liczby utworów znajdującej się na niej.
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Odtwarzacz CD / MP3-CD
Obsługa funkcji podstawowych

Odtwarzanie z powtarzaniem
oraz odtwarzanie losowe

Odtwarzanie płyty
● Naciśnij przycisk É.

Przed lub w trakcie odtwarzania można wybierać
zmieniać różne tryby odtwarzania.

Aby przerwać odtwarzanie
● Naciśnij przycisk Å.
➜ Czas bieżącego utworu zacznie pulsować.

Odtwarzanie z powtarzaniem

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT na pilocie
zdalnego sterowania, aby wybrać jedną z
poniższych opcji :
➜ REPEAT TRACK – powtarzanie bieżącego
utworu.
➜ REPEAT ALL – powtarzanie wszystkich
utworów zapisanych na płycie.

2

Naciskaj przycisk REPEAT, dopóki nie zostanie
REPEAT OFF”.
wyświetlony napis “R

● Naciśnij jeszcze raz przycisk Å, aby wznowić
odtwarzanie.
Aby zatrzymać odtwarzanie
● Naciśnij przycisk Ç.

Wybór żądanego utworu/fragmentu
Aby wybrać żądany utwór
– Podczas odtwarzania
● Naciśnij kilkakrotnie przycisk S lub T (lub
przyciski í / ë na pilocie zdalnego sterowania),
dopóki nie zostanie wyświetlony żądany utwór.

Odtwarzanie w kolejności losowej

1

Naciśnij przycisk SHUFFLE na pilocie zdalnego
sterowania.
➜ Pojawi się symbol SHUFFLE i zostanie
SHUFFLING”.
wyświetlony napis “S
➜ Wszystkie utwory lub utwory ulubione
(gdy aktywnym trybem jest tryb ulubionych
utworów) będą odtwarzane w kolejności
losowej.

2

Naciśnij jeszcze raz przycisk SHUFFLE, aby
powrócić do normalnego odtwarzania.
➜ Symbol SHUFFLE znika z wyświetlacza.

– Podczas zatrzymania
● Obracaj pokrętłem nawigacyjnym (lub naciskaj
przyciski 3 / 4 na pilocie zdalnego sterowania),
dopóki nie zostanie zaznaczony żądany utwór.
● Naciśnij przycisk É, aby rozpocząć odtwarzanie.
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Aby w trakcie odtwarzania wyszukać
określony fragment
● Naciśnij i przytrzymaj przycisk S lub T
(lub przyciski à / á na pilocie zdalnego
sterowania), dopóki nie zostanie odnaleziony
żądany fragment.
➜ Podczas wyszukiwania głośność odtwarzania
zostanie zmniejszona.
Aby w trakcie odtwarzania przejść do
początku bieżącego utworu
● Naciśnij jeden raz przycisk S (í ).
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Odtwarzanie płyty MP3-CD
1

Włóż płytę MP3-CD.
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis
“ ANALYZING DIS C ”,

2

Naciśnij przycisk (!! lub @), aby wybrać opcję
z okna nawigacji: ALBUM (nazwa katalogu na
dysku), PLAYLIST (Lista odtwarzania) lub
TRACK (Utwór).

3

Obracaj pokrętłem nawigacyjnym (lub naciskaj
przycisk 3 / 4 na pilocie zdalnego sterowania),
dopóki nie zostanie zaznaczona żądana pozycja.

Odtwarzacz CD / MP3-CD
Naciśnij przycisk É, aby rozpocząć odtwarzanie.

● Naciśnięcie przycisku REPEAT lub SHUFFLE
spowoduje, że ostatnia zaznaczona pozycja
zostanie powtórzona lub odtworzona w trybie
losowym.
➜ REPEAT – powtarzanie bieżącego albumu / listy
odtwarzania / wykonawcy / utworu.
➜ REPEAT ALL– powtarzanie wszystkich
albumów / list
odtwarzania / wykonawców / utworów.
➜ SHUFFLE – odtwarzanie losowe wszystkich
albumów / list dtwarzania / wykonawców/utworów.
Wyświetlacz

1
3
5

2

1

Obracaj pokrętłem nawigacyjnym (lub naciskaj
przycisk 3 / 4 na pilocie zdalnego sterowania),
aby przewinąć utwory.

2

Naciśnij przycisk (UN)MARK ( ), aby dodać
utwór do listy ulubionych.
➜ Obok zaznaczonego utworu pojawia się ikona
“ ”.

● Aby dodać kolejne utwory do listy ulubionych,
należy powtórzyć tę czynność.
➜ Kolejny wybrany utwór zostanie dodany na
końcu listy.
➜ Próba zaprogramowania więcej niż 50 (CD) /
128 (MP3-CD) utworów spowoduje
NO MORE FAVORITES
wyświetlenie napisu “N
CAN BE ADDED”.
Włączenie listy ulubionych utworów

4

1 Wyświetlona jest zaznaczona pozycja (nazwa
albumu, nazwa listy odtwarzania, nazwa
wykonawcy lub nazwa płyty MP3-CD)

● Naciśnij przycisk FAVORITES (

Wyłączenie listy ulubionych utworów
● Naciśnij przycisk CD.

2 Nazwa utworu.
3 Upływający czas odtwarzania.
4 Wyświetlona jest nazwa wykonawcy. Jeżeli w
miejscu oznaczonym liczbą 1 wyświetlana jest
nazwa wykonawcy, to w tym miejscu wyświetlana
jest nazwa albumu.
5 Nazwa następnego utworu.

Odtwarzanie listy ulubionych utworów
● Naciśnij przycisk FAVORITES (
następnie przycisk É.

Utwory można również zapamiętywać
i zarządzać nimi za pomocą witryny
www my.philips.com (dodatkowe informacje
znajdują się w części “My.Philips.com”).

), a

Usuwanie ulubionego utworu
● Naciśnij przycisk (UN)MARK ( ), gdy
zaznaczony będzie odpowiedni utwór na liście
ulubionych utworów.

Oznaczanie ulubionych utworów
Ta funkcja umożliwia zapamiętywanie ulubionych
utworów, co ułatwia ich odtwarzanie w późniejszym
czasie, podczas ponownego odsłuchiwania płyty
CD/MP3CD. Istnieje możliwość zapamiętania do 50
utworów dla standardowej płyty lub do 128
utworów dla płyty MP3-CD. Korzystając
z indywidualnego numeru identyfikacyjnego
użytkownika, można zapamiętać różne ulubione
utwory dla tych samych płyt CD/MP3CD.

).

Usuwanie wszystkich ulubionych
utworów

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (UN)MARK ( )
przez co najmniej trzy sekundy.
DO YOU
➜ Spowoduje to wyświetlenie pytania “D
WANT TO DELETE CD FAVORITES?” oraz
YES” i “N
NO”.
opcji “Y

2

Naciśnij w miniwieży przycisk (@@) i wybierz opcję
YES”.
“Y
Uwaga:
– Jeżeli widoczny jest symbol FAVOURITES, nie
można dodać żadnego utworu do listy.
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4

Odtwarzacz CD / MP3-CD
Informacje o wykonawcy
i tytułach
Istnieje możliwość wyświetlenia nazwisk artystów
oraz tytułów, na przykład tytułu płyty CD, tytułów
utworów, a także nazwy stylu muzycznego itp.
Płyta CD
W przypadku braku informacji o danej płycie CD
wyświetlane będą - w kolejności numerycznej zawarte na niej utwory. Jeżeli płyta zawiera
informacje o wykonawcy i tytułach, wyświetlane
będą tytuły utworów.
z informacjami o wykonawcy i tytule
okno nawigacji
okno odtwarzania

bez informacji o wykonawcy i tytule
okno nawigacji
okno odtwarzania

Korzystanie z internetowych zasobów
informacji o płytach CD

1

Naciśnij przycisk OPTIONS w trybie CD.
➜ Na ekranie zostanie wyświetlona lista opcji.
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GET CD INFO
RESET CD INFO
NEXT CD INFO

2
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Za pomocą pokrętła nawigacyjnego (lub
naciskając przyciski 3 / 4 na pilocie zdalnego
GET CD INFO”,
sterowania) wybierz pozycję “G
a następnie naciśnij przycisk OK (É), aby
zatwierdzić wybór.
➜ Informacje pobrane z Internetu zastąpią
pokazywane na wyświetlaczu numery utworów.

Jeśli dostępnych jest więcej informacji, na ekranie
MULTIPLE
wyświetlony zostanie komunikat "M
MATCHES" (Więcej elementów spełniających
kryteria).
● Naciśnij przycisk OPTIONS, za pomocą
NEXT
pokrętła nawigacyjnego wybierz pozycję “N
CD INFO” i naciśnij przycisk OK (2
2), aby
potwierdzić wybór opcji wyświetlania
alternatywnych informacji o płycie CD.
Aby przywrócić domyślny tryb
wyświetlania informacji o płycie CD
(numery utworów)
● Nacisnąć przycisk OPTIONS oraz użyć pokrętła
RESET CD
nawigacyjnego w celu wyboru opcji “R
INFO” (Resetowanie informacji o płycie CD).
➜ Utwory zostaną wyświetlone w kolejności
numerycznej (np.TRACK 1 (Utwór 1),TRACK 2
(Utwór 2) itd.)
Płyta CD MP3
W celu zmiany nazwy katalogu lub pliku według
nazwiska artysty, nazwy albumu lub utworu
należy nacisnąć przycisk OPTIONS. Korzystając
z pokrętła nawigacyjnego (lub przycisków 3 / 4
na pilocie zdalnego sterowania), należy wybrać
READ MP3CD INFO”, a następnie
opcję “R
2).
nacisnąć przycisk OK (2
W celu odczytania informacji należy wybrać
YES” (Tak), korzystając z klawisza
opcję “Y
programowalnego. Procedura ta trwa kilka minut,
ale w przypadku wszystkich płyt CD MP3
wykonywana jest jednokrotnie. Umożliwia to
dostęp do dodatkowych trybów sortowania,
takich jak nazwisko artysty, nazwa albumu lub
utworu poprzez naciśnięcie klawiszy
programowalnych (@) lub (!).

Radioodbiornik
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

AUX

TUNER

iR

OPEN/

Dostrojenie do stacji radiowych
Naciśnij przycisk TUNER, aby przejść w tryb
TUNERA.
TUNER",
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis "T
-a po kilku sekundach – aktualna częstotliwość
radiowa.
➜ Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny ze
stacji nadającej w paśmie FM(UKF), to na
wyświetlaczu pojawi się symbol
.

2

Ponownie naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać
żądany zakres fal : FM (UKF) lub MW (średnie).

3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk S lub T
(à / á na pilocie zdalnego sterowania), dopóki
częstotliwość nie zacznie się zmieniać, a następnie
zwolnij przycisk.
➜ Na wyświetlaczu widoczny będzie napis
SEARCHING...", dopóki nie zostanie znaleziona
"S
stacja nadająca wystarczająco silny sygnał.

4

W razie potrzeby powtórz punkt 3, aby dostroić
się do żądanej stacji.

● W celu dostrojenia do stacji o słabym
sygnale należy krótko naciskać S lub T
(à / á) do uzyskania optymalnego odbioru.

Zapamiętywanie ulubionych
stacji radiowych
W pamięci można zapamiętać do 40 ulubionych
stacji radiowych.W trybie tunera lista ulubionych
jest stale włączona.
Automatyczne programowanie stacji
● Programowanie automatyczne może odbywać się
w trybie Plug & Play (patrz punkt "Funkcje
podstawowe – funkcja Plug and Play").
ALBO

1

Naciśnij przycisk TUNER, aby przejść w tryb
TUNERA.

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk FAVORITES
,
dopóki nie zostanie wyświetlone pytanie
AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? ”
“A
YES” i “N
NO”.
oraz opcje “Y

3

Naciśnij w miniwieży przycisk (@) i wybierz opcję
YES”.
“Y
➜ Spowoduje to wyświetlenie komunikatu
AUTO PROGRAM IN PROGRESS...”.
“A
➜ Stacje radiowe nadające wystarczająco silny
sygnał zostaną zaprogramowane automatycznie.
Jako pierwsze zapisane zostaną stacje RDS, a
następnie stacje z zakresów FM, MW oraz LW.
Stacje RDS nadające słabszy sygnał mogą zostać
zaprogramowane w późniejszym czasie.
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1

Radioodbiornik
➜ Po zapisaniu w pamięci tunera wszystkich
dostępnych stacji (maksymalnie 40) automatycznie
wybrana zostanie ta, która została zaprogramowana
jako ostatnia (lub pierwsza w kolejności stacja RDS).
Aby zakończyć automatyczne
programowanie
● Naciśnij przycisk 9 .

Usuwanie ulubionej stacji
radiowej
1

Za pomocą pokrętła nawigacyjnego (lub
naciskając przyciski 3 / 4 na pilocie zdalnego
sterowania) wybierz stację radiową z listy
ulubionych.

2

Naciśnij przycisk (UN)MARK ( ).
➜
Ikona zniknie.
➜ Wszystkie numery ustawionych stacji
radiowych w danym zakresie większe od numeru
usuniętej stacji zostaną zmniejszone o jeden.

Ręczne programowanie stacji

1

Dostrój odbiornik do szukanej stacji (patrz
“Dostrojenie do stacji radiowych”).

2

Naciśnij przycisk (UN)MARK ( ).
➜ Bieżąca stacja radiowa zostanie zapamiętana
pod pierwszym wolnym numerem
zarezerwowanym dla przechowywanych stacji.

● Powtarzaj czynności 1-2, aby zapamiętać inne
stacje radiowe.
Uwagi:
– Nie jest możliwe zapamiętanie pod nowym
numerem stacji radiowej, która wcześniej została
zapamiętana pod innym numerem.
– Funkcja ulubionych dla tego źródła jest wspólna
dla wszystkich użytkowników.Wszyscy użytkownicy
mają dostęp do tej samej listy ulubionych stacji.
– Próba zapamiętania więcej niż 40 stacji
radiowych spowoduje wyświetlenie napisu “ NO
MORE FAVORITES CAN BE ADDED ”.

Wybór ulubionej stacji radiowej
Za pomocą pokrętła nawigacyjnego (lub
naciskając przyciski 3 / 4 na pilocie zdalnego
sterowania) wybierz żądaną stację radiową z listy
ulubionych.

2

Naciśnij przycisk OK (É), aby zatwierdzić
wybór.
➜ Wyświetlany jest numer, pod którym
zapamiętana została stacja, częstotliwość radiowa
oraz zakres fal.

Polski

1

LUB
● Naciśnij przycisk í /ë na pilocie zdalnego
sterowania.
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Usuwanie wszystkich ulubionych
stacji radiowych
1

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk
(UN)MARK ( ) przez co najmniej trzy
sekundy.

2

Naciśnij w miniwieży przycisk (@) i wybierz opcję
YES”.
“Y

RDS
RDS (Radio Data System) to usługa radiowa
umożliwiająca stacjom nadającym w paśmie FM
(UKF) przesyłanie dodatkowych informacji wraz
ze standardowym sygnałem radiowym.
Dodatkowe informacje mogą obejmować:
NAZWĘ STACJI: Na wyświetlaczu będzie
widoczna nazwa stacji.
TYP AUDYCJI: Tuner rozpoznaje następujące
typy audycji: News (wiadomości), Affairs
(wydarzenia), Info (informacje), Sport, Educate
(program edukacyjny), Drama (słuchowisko),
Culture (tematyka kulturalna), Science (tematyka
naukowa),Varied (tematyka zróżnicowana),
Pop M (muzyka pop), Rock M (muzyka rockowa),
M.O.R. (muzyka dla kierowców), Light M
(muzyka lekka), Classic (muzyka klasyczna), Other
M (inna muzyka), No type (typ niezdefiniowany).
RADIO TEXT (RT): Na wyświetlaczu będą
widoczne komunikaty tekstowe.
Odbiór sygnału ze stacji RDS
● Dostrój tuner do stacji w paśmie FM.
➜ Jeśli wybrana stacja nadaje sygnał RDS, na
wyświetlaczu pojawi się logo systemu RDS oraz
nazwa stacji.

Radioodbiornik
Nastawianie zegara na podstawie
informacji RDS
Niektóre stacje RDS nadają w odstępach
minutowych informacje o aktualnym czasie.
Informacje te można wykorzystać do nastawienia
zegara.

1

Naciśnij dwukrotnie przycisk CLK / TIMER.
00:00” lub bieżąca
➜ Zacznie pulsować “0
godzina.

2

Naciśnij w miniwieży przycisk (!! ).
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis
SEARCHING FOR RDS TIME...”.
“S
➜ Po odczytaniu godziny z sygnału RDS na
RDS TIME
wyświetlaczu pojawi się napis “R
FOUND”. Bieżąca godzina będzie wyświetlana
przez 2 sekundy, a następnie zostanie
automatycznie zapamiętana.
➜ Jeśli w ciągu 90 sekund stacja RDS nie prześle
informacji o godzinie, na wyświetlaczu pojawi się
NO RDS TIME”.
napis “N

Polski

Uwaga:
– Niektóre stacje RDS co minutę nadają
informację o aktualnej godzinie. Dokładność, z jaką
podawana jest godzina, zależy od stacji.
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Funkcje użytkownika i funkcje interaktywne
Wielu użytkowników
Miniwieża umożliwia dobranie indywidualnych
ustawień dla każdego z użytkowników.
Ustawienia osobiste związane są z kontem
użytkownika.Ta funkcja dostępna jest wyłącznie
dla trybów PC-LINK, CONNECT oraz CD.
Tworzenie konta użytkownika

1

2

Wprowadź swój adres e-mail w menu opcji
konfiguracyjnych - pozycja “SET REGISTRATION”.
W niedługim czasie otrzymasz wiadomość e-mail
z informacją o potwierdzaniu rejestracji.
Aby dokończyć proces rejestracji, przejdź do
strony o adresie podanym w wiadomości.

Korzystanie z listy ulubionych
utworów/stacji
W celu odtwarzania utworu/stacji zapisancych na
liście ulubionych należy nacisnąć przycisk
FAVORITES ( ) w celu wyboru utworu lub
stacji, a następnie przycisk OK (É).
Powrót do wyświetlania normalnej listy
pozycji (zamknięcie ekranu listy
ulubionych)
Naciśsnij odopowiedni przycisk wyboru źródła
sygnału (CD, PC-LINK lub CONNECT).
Przykład: Jeśli wyświetlana jest lista ulubionych
utworów z płyty CD, naciśnięcie przycisku CD
spowoduje zamknięcie jej ekranu i powrót do
ekranu normalnej listy pozycji.

Wybór konta użytkownika

1

2

Naciśnij przycisk USER na pilocie zdalnego
sterowania.
➜ Spowoduje to wyświetlenie dostępnych kont
użytkowników.

Dokonaj wyboru, używając w tym celu pokrętła
nawigacyjnego (lub naciskając przyciski ( 3 / 4 na
pilocie zdalnego sterowania), a następnie naciśnij
przycisk OK (É), aby zatwierdzić wybór.

Polski

Ulubione
Dzięki przyciskom FAVORITES ( ) oraz
(UN)MARK ( ) istnieje
możliwość prostej obsługi ulubionych utworów
oraz stacji, niezależnie od wybranego trybu.
Tworzenie listy ulubionych utworów/stacji
W trybie CD/PC-LINK/CONNECT należy
nacisnąć przycisk (UN)MARK ( ) w celu
dodania/usunięcie utworów lub stacji z listy
ulubionych.W trybie TUNER naciśnięcie
przycisku (UN)MARK ( ) umożliwia zapisanie
oraz usunięcie stacji radiowych, a jego
przytrzymanie (UN)MARK ( ) ich
automatyczne zaprogramowanie.
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Uzyskiwanie informacji
dodatkowych
Naciskając przycisk INFO! spowodujesz wysłanie
dalszych informacji na temat aktualnie granego
utworu, na swój adres poczty elektronicznej.
Funkcja INFO! działa we wszystkich trybach
żródeł, z wyjątkiem TUNER i AUX.

Źródła zewnętrzne
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

Uwagi:
– Zaleca się, aby nie odtwarzać dźwięku
i jednocześnie nagrywać za pomocą tego samego
urządzenia.
– Wszystkie funkcje sterowania dźwiękiem
(np. INCR. SURR., BASS / TREBLE) są dostępne.
– Bardziej szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

Możliwe jest podłączenie zewnętrznych urządzeń
audio i odtwarzanie dźwięku za pomocą
głośników miniwieży.

Podłączanie zewnętrznego
urządzenia
● Podłącz złącza wyjścia audio urządzenia
zewnętrznego do złączy AUX / CDR IN
w miniwieży.

Odbiór źródła zewnętrznego
1

Gdy podłączony jest odbiornik TV, magnetowid
lub odtwarzacz płyt CD, naciśnij przycisk AUX,
AUX” .
aby wybrać źródło “A
LUB

2

Polski

● Naciśnij ponownie przycisk AUX, aby wybrać
CDR/DVD”, gdy podłączone jest
źródło “C
urządzenie do nagrywania płyt CD lub
odtwarzacz płyt DVD.
Uruchom odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym.

● Wybranie trybu CDR / DVD spowoduje
wyciszenie wszystkich urządzeń audio
podłączonych do złączy LINE OUT tak
połączonego zestawu. Nie będzie możliwe
nagrywanie ani odtwarzanie dźwięku
w urządzeniach podłączonych do złącza
LINE OUT.
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Zegar / budzik
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

UWAGA!
W trybie ograniczonego poboru energii
(Eco Power Standby) nie można
korzystać z funkcji zegara / budzika.

AUX

2

Naciśnij przycisk (@@) po lewej stronie, aby wybrać
tryb zegara 12 lub 24 godzinnego.

3

Naciśnij przycisk S lub T (lub przycisk
í / ë na pilocie zdalnego sterowania), aby
przełączyć ustawianie godziny na ustawianie
minut i odwrotnie.
➜ Cyfry godzin lub minut zaczną pulsować.

4

bracaj pokrętłem nawigacyjnym (lub naciskaj
przycisk 3 /4 na pilocie zdalnego sterowania),
aby ustawić godzinę i minuty.

5

Ponownie naciśnij przycisk CLK / TIMER, aby
zapamiętać ustawienie.
➜ Zegar zacznie odmierzać czas.

Wyświetlenie czasu
Podczas czuwania wyświetlacz wskazuje aktualny
czas (o ile został ustawiony).

Polski

Wyświetlenie czasu w innych trybach
(np. CD lub TUNER)
● Naciśnij przycisk CLK / TIMER na pilocie
zdalnego sterowania.
➜ Na kilka sekund pojawią się wskazania czasu.
➜ Jeżeli zegar nie został ustawiony, pojawi się
--:--".
"-

Ustawianie zegara
Zegar można ustawiać w trybie 12-godzinnym
12:00 AM” albo
lub 24-godzinnym (na przykład “1
00:00”).
“0

1
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W trybie czuwania lub wyświetlania czasu naciśnij
jeden raz przycisk CLK / TIMER. Podczas
słuchania dowolnego źródła dźwięku naciśnij
dwa razy przycisk CLK / TIMER.
00:00 “lub
➜ Na wyświetlaczu zacznie migać “0
aktualny czas.

iR

Aby zakończyć ustawianie bez
zapisywania
● Naciśnij przycisk 9.
Uwagi :
– Odłączenie kabla sieciowego lub zanik zasilania
spowoduje skasowanie ustawień zegara.
– Jeśli podczas ustawiania zegara przez 90
sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, proces
ten zostanie przerwany.
– Automatyczne nastawianie zegara przez system
RDS zostało opisane w rozdziale: “Radioodbiornik Nastawianie zegara na podstawie informacji RDS”.

Zegar / budzik
System może o określonej godzinie przełączyć się
automatycznie w tryb CD lub tunera służąc tym
samym za budzik.
UWAGA!
– Przed ustawieniem budzika upewnij
się, czy prawidłowo ustawiono zegar.
– Budzik zawsze uaktywnia się
automatycznie po ustawieniu.
– Budzik nie uruchomi się, jeśli trwa
nagrywanie.
– Głośność budzika będzie się stopniowo
zwiększać od poziomu minimalnego do
poziomu, który obowiązywał ostatnio.
– Jeśli w ciągu 30 minut od momentu
uaktywnienia budzika nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, system
przejdzie w tryb gotowości.

1

2

Naciśnij przycisk CLK / TIMER i przytrzymaj go
dłużej niż dwie sekundy.
➜ Na wyświetlaczu zacznie migać symbol
12:00 AM” albo “0
00:00” albo ostatnio
“1
ustawiona godzina budzenia.
➜ Zacznie migać wskaźnik
.
➜ Zapali się symbol wybranego źródła dźwięku,
natomiast symbole pozostałych dostępnych
źródeł będą migać.
Naciśnij przycisk CD, TUNER, CONNECT
lub PC-LINK aby wybrać źródło dźwięku.
➜ Przygotuj wybrane źródło dźwięku.
➜ CD – włóż płytę (płyty); aby rozpocząć
odtwarzanie od określonego utworu, przygotuj
program (patrz punkt ”Obsługa odtwarzacza
CD/MP3-CD – Programowanie kolejności
utworów”).
➜ Tuner – dostrój tuner do żądanej stacji.

3

4

Obracaj pokrętłem nawigacyjnym (lub naciskaj
4 na pilocie zdalnego sterowania),
przycisk 3 /4
aby ustawić godzinę i minuty.

5

Naciśnij przycisk CLK / TIMER, aby zapisać czas
uruchomienia budzika.
TIME R ”, a
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis “T
za nim godzina i minuty uruchomienia “ XX:X X ”
oraz symbol wybranego źródła.
➜
pozostanie na wyświetlaczu.

● O zadanej godzinie rozpocznie się odtwarzanie z
wybranego źródła.
Aby zakończyć ustawianie bez
zapisywania
● Naciśnij przycisk 9 .
Uwaga :
– Jeśli podczas ustawiania budzika przez 90
sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, proces
ten zostanie przerwany.
Sprawdzanie timera
● Naciśnij jeden raz przycisk CLK / TIMER na
pilocie zdalnego sterowania.
➜ Jeżeli timer jest ustawiony, wyświetlona
zostanie stosowna informacja.
Aby uaktywnić/wyłączyć budzik
● Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIMER ON / OFF
na pilocie zdalnego sterowania.
➜ Jeżeli timer jest włączony, przez kilka sekund
będzie widoczna informacja o ustawieniu timera.
➜ W przeciwnym wypadku zostanie
TIMER OFF”.
wyświetlony napis “T

Naciśnij przycisk S lub T (lub przycisk
í / ë na pilocie zdalnego sterowania), aby
przełączyć ustawianie godziny na ustawianie
minut i odwrotnie.
➜ Cyfry godzin lub minut zaczną pulsować.
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Ustawianie budzika

Zegar / budzik
Ustawianie wyłącznika czasowego
Wyłącznik czasowy powoduje automatyczne
przejście systemu w tryb gotowości (Standby) po
upływie zadanego czasu.

1

2

Naciskaj przycisk SLEEP na pilocie, aby wybrać
czas, po jakim system ma się wyłączyć.
➜ Dostępne są następujące opcje (czas
podawany w minutach) :
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™
OFF ™ 15...
➜ Na wyświetlaczu pojawi się napis
XX MINUTES ” albo “O
OFF ”.
“X
Po wybraniu żądanego przedziału czasu przestań
naciskać przycisk SLEEP.
➜ Zapali się wskaźnik SLEEP, chyba że wybrano
OFF”.
opcję “O
➜ Wyłącznik czasowy został uaktywniony. Zanim
system przejdzie w tryb gotowości (Standby),
przez 10 sekund na wyświetlaczu będzie
widoczne odliczanie.
10 SECONDS” ™ “9
9 SECONDS” ... ™
“1
1 SECOND” ™ “S
SLEEP”
“1

Sprawdzanie czasu pozostałego do
automatycznego wyłączenia urządzenia
● Naciśnij jeden raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu wyłączenia urządzenia
● Naciśnij ponownie przycisk SLEEP, gdy
wyświetlany jest czas pozostały do wyłączenia
urządzenia.
➜ Na wyświetlaczu wyświetlone zostaną kolejne
opcje wyłącznika czasowego.
Aby dezaktywować wyłącznik czasowy
● Naciskaj przycisk SLEEP, dopóki nie pojawi się
OFF”, albo naciśnij przycisk STANDBY ON.
napis “O

Konserwacja

Polski

Płytę CD należy czyścić miękką,
niepylącą ściereczką ruchem od
środka ku brzegom. Nie wolno
używać preparatów czyszczących
– mogą uszkodzić płytę! Notatki
można robić wyłącznie miękkim
pisakiem na zadrukowanej stronie
krążka CDR lub CDRW.
Do czyszczenia obudowy należy
użyć miękkiej, lekko zwilżonej, nie
strzępiącej się ściereczki.
Zabronione jest korzystanie ze
środków czyszczących, gdyż
mogą one mieć właściwości żrące.
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Nie wolno narażać
systemu, baterii ani płyt
CD na działanie wilgoci,
deszczu, piasku ani
silnych źródeł ciepła
(urządzeń grzewczych
lub bezpośrednich promieni słonecznych).
Kieszeń system musi być zawsze zamknięta,
zapobiega to osadzaniu się kurzu na soczewkach.
Szuflada odtwarzacza musi być zawsze zamknięta
– zapobiega to osadzaniu się kurzu na
soczewkach.
CD

OPEN•CLOSE

CD 1

CD 2

CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE

CD 3

STANDBY- ON

ECO
POWER

iR

PREV

MC-

PRESET

CD

PRESET

STOP

PROG

RECORDABLE

NEXT

CD 1•2•3

MICRO

SYSTEM

CDR

PLAY/
PAUSE

REC LEVEL

CLOCK/TIMER

AUX

TUNER

COPY CD

YES

BASS

NO

Enter

Cancel

SEARCH/
TUNE

EDIT TEXT

JOG CONTROL

TREBLE

COMPILE CD RECORD

RDS/
NEWS/
CD TEXT

SEARCH/
TUNE

FINALIZE
CD

ERASE
CD

CD RECORDER

DOUBLE SPEED CD RECORDING

DISPLAY

MASTER VOLUME

CDR OPEN•CLOSE

Dane techniczne

(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

CONNECT / PC-LINK / MP3-CD
Wejście
Złącze RJ45 ..................................................... IEEE 802,3
Specyfikacja MP3
Charakterystyka częstotliwościowa (256 Kb/s)
..................................................................63 - 14 000 Hz
Współczynnik sygnał-szum ..................... ≥ 67 dBA
Separacja kanałów ................ ≥ 40 dB (1 kHz)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
(256 Kb/s)..................................................................0,05%
Szybkość transmisji ............................32 – 256 kb/s
Częstotliwości próbkowania........................................
....................................16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
ODTWARZACZ CD
Maks. liczba ulubionych utworów ..............CD – 50
............................................................................MP3-CD – 128
Pasmo przenoszenia ............................20 – 20000 Hz
Współczynnik sygnał / szum..........................≥ 76 dBA
Separacja kanałów..............................≥ 79 dB (1 kHz)
Zniekształcenia harmoniczne........<0,02% (1 kHz)

TUNER
Zakres fal FM (UKF)..........................87,5 – 108 MHz
Zakres fal MW (średnich)..............531 – 1602 kHz
Zakres fal LW (długich)......................153 – 279 kHz
Maks. liczba zapamiętanych stacji ............................40
Antena
FM..............................................................przewód 75 Ω
AM ..........................................................antena ramowa
GŁOŚNIKI
System ........3-drożne, basrefleks z promiennikiem
wOOx wyprowadzonym do przodu
Impedancja ........................................................................6 Ω
wOOx ................1 x 6,5” górny układ wzbudzający
w technologii wOOx
Niskotonowy ....................1 x 6,5” stożek metalowy
Wysokotonowy…1 x 2,5” z cieczą ferromagnetyczną
Wysokotonowy Polydome ..................................1 x 1"
Wymiary (Sz x W x G)....180 x 244 x 227 (mm)
Waga ..........................................................................3 kg / szt.
DANE OGÓLNE
Materiał / wykończenie......................Polistyren / Metal
Zasilanie prądem przemiennym
..............................................................220 – 230 V / 50 Hz
Pobór mocy
Aktywność ................................................................80 W
Gotowość (Standby) ..........................................15 W
Ograniczony pobór mocy
(Eco Power Standby) ....................................< 0,5 W
Wymiary (Sz x W x G)....175 x 244 x 366 (mm)
Waga (bez głośników) ............................................5,0 kg

Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
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Polski

WZMACNIACZ
Moc wyjściowa ..................................2 x 100 W MPO
2 x 50 W RMS(1)
Współczynnik sygnał / szum ............≥ 70 dBA (IEC)
Pasmo przenoszenia..............50 – 16000 Hz, ±3dB
Czułość wejścia
AUX In / CDR / DVD In ........................500 mV / 1V
Wyjście
Głośniki ..........................................................................6 Ω
Słuchawki ............................................32 Ω – 1000 Ω
Wyjście Subwoofer Out................................................
....................................................1,3V ±2dB, >22000 Ω
Line Out ......................500 mV ±2dB, >22000 Ω

Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE
Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy systemu – spowoduje
to utratę gwarancji. Nie należy otwierać obudowy, ponieważ grozi to porażeniem prądem
elektrycznym.
W przypadku wystąpienia awarii, przed oddaniem urządzenia do naprawy należy wykonać
opisane niżej czynności kontrolne. Jeśli usunięcie problemu będzie w dalszym ciągu niemożliwe,
należy skorzystać z pomocy sprzedawcy lub punktu serwisowego.

Problem
ODTWARZACZ CD/MP3-CD
NO CD AVAILABLE!
Pojawia się napis “N
PLEASE INSERT CD”.
.

UNRECOGNIZED
Pojawia się napis “U
DISC SUPPORT”.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
Nie można nawiązać połączenia
z Internetem

Urządzenie nie odtwarza żadnego
dźwięku pomimo tego, że połączenia z
Internetem z komputera PC zostało
nawiązane.
W przypadku niektórych serwisów
muzycznych występują przerwy
w odtwarzaniu.
Polski

RADIO
Niska jakość odbioru radiowego.
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Rozwiązanie
– Włóż płytę.
– Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do
dołu.
– Odczekaj, aż odparuje woda skroplona na
soczewce.
– Zmień lub wyczyść płytę - patrz “Konserwacja”.
– Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana ani
zabrudzona.
– Zmień lub wyczyść płytę - patrz “Konserwacja”.

– Naciśnij ponownie przycisk CONNECT.
– Sprawdź, czy sieć domowa została prawidłowo
skonfigurowana (spróbuj połączyć się z Internetem z
komputera PC, korzystając z tej samej sieci).
– Sprawdź ustawienia sieciowe urządzenia.

– Spróbuj zmienić ustawienia buforowania dźwięku
urządzenia.

– Jeśli sygnał jest za słaby, zmień położenie anteny
lub podłącz zewnętrzną antenę, aby poprawić
odbiór.
– Zwiększ odległość między systemem a telewizorem
lub magnetowidem.

Rozwiązywanie problemów
PROBLEMY OGÓLNE
Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie
przycisków.
Nie słychać dźwięku lub dźwięk niskiej
jakości.

Zamienione lewe i prawe źródło
dźwięku.
Pilot nie działa prawidłowo.

Budzik nie działa.

– Wybierz źródło (np. CD albo TUNER), zanim
naciśniesz przycisk funkcji (np. É,í,ë).
– Zmniejsz odległość między pilotem a systemem.
– Włóż baterie z zachowaniem właściwej
biegunowości (oznaczenia +/-), zgodnie z symbolem
w przegródce.
– Wymień baterie.
– Skieruj pilota w stronę czujnika podczerwieni na
panelu systemu.
– Poprawnie ustaw zegar.
– Naciśnij przycisk TIMER ON / OFF, aby uaktywnić
budzik.
– Naciśnij przycisk DIM, aby wybrać poziom
jasności DIM OFF.
– Wystąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono
przewód sieciowy. Ponownie ustaw zegar / budzik.

Polski

Nie wszystkie podświetlane przyciski
świecą.
Ustawienia zegara / budzika zostały
skasowane.

– Odłącz na minutę wtyczkę przewodu zasilającego.
Następnie podłącz ją ponownie i włącz urządzenie.
– Wyreguluj głośność.
– Odłącz słuchawki.
– Sprawdź, czy głośniki są poprawnie podłączone.
– Sprawdź, czy odizolowany fragment przewodu
głośnika jest zaciśnięty.
– Upewnij się, że płyta MP3 została nagrana z
szybkością transmisji 32 – 256 kb/s przy
częstotliwości próbkowania 16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz, .
– Sprawdź połączenia i rozmieszczenie głośników.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
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