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U¿ytkowanie akumulatorka ECO-PLUS NiMH

• Do¬adowywanie w pelni lub czêœciowo na¬adowanych akumulatorków doprowadzi
do skrócenia ich trwa¬oœæi. Dlatego przed rozpoczêciem ¬adowania zalecamy
ca¬kowite wyczerpanie akumulatorków ECO-PLUS NiMH.

• W celu zapobie¿enia zwarciom akumulatorek nie powinien stykaæ siê z 
metalowymi przedmiotami.

• Je¿eli baterie wyczerpujå siê tu¿ po na¬adowaniu, oznacza to, i¿ 
zanieczyszczone så styki lub baterie osiågnê¬y kres swej ¿ywotnoœci.

Zasilacz sieciowy (w wyposa¿eniu lub opcjonalny)

Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zasilacza AY 3170 (pråd
sta¬y 4,5 V/300 mA, biegun dodatni na bolcu 
œrodkowym). Inne zasilacze mogå uszkodziæ odtwarzacz.

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

2 Pod¬åczyæ zasilacz prådu sta¬ego do gniazdka 
odtwarzacza 4.5V DC oraz do gniazdka œciennego.

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

Informacje ekologiczne

• Nie u¿ywamy ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie
mo¿na ¬atwo rozdzieliæ na dwa materia¬y: karton (pude¬ko) i polietylen (torby, folia
ochronna).

• Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy stosowaæ siê do przepisów lokal-
nych dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii oraz przestarza¬ych urzåd-
zeñ.

ZASILANIE / INFORMACJE OGÓLNE

Œrednia trwa¬oœæ baterii przy odtwarzaniu w normalnych warunkach
Rodzaj baterii W¬åczony ESP Oszczêdzania

Energii
Alkaliczna AA 15 godzin 20 godzin
Alkaliczna AAA 7 godzin 9 godzin
Akumulatorki ECO-PLUS NiMH (niektóre wersje) 3 godzin 5 godzin
Baterie zawierajå substancje chemiczne, dlatego powinny byæ 
wyrzucane do odpowiednich kontenerów.

Akumulatorki ECO-PLUS NiMH (tylko dla wersji wyposa¿onych
w ¬adowalne akumulatorki ECO-PLUS NiMH typu AY 3363)

W odtwarzaczu mo¿na ¬adowaæ tylko akumulatorek ECO-PLUS NiMH typu 
AY 3363, znajdujåcy siê w wyposa¿eniu urzådzenia.
£adowanie akumulatorka ECO-PLUS NiMH w odtwarzaczu
1 Nale¿y upewniæ siê, i¿ w¬o¿yliœmy ¬adowalny akumulatorek ECO-PLUS NiMH

typu AY 3363.
2 Pod¬åczyæ zasilacz prådu sta¬ego do gniazdka odtwarzacza 4.5V DC oraz do 

gniazdka œciennego.
yMiga .

• £adowanie zakoñczy siê po oko¬o 7 godzinach, lub po
rozpoczêciu odtwarzania.

3 Po ca¬kowitym na¬adowaniu akumulatorków, na 
ekranie pojawi siê FULL.

Uwagi: – Nagrzewanie siê akumulatorka jest normalnym
zjawiskiem podczas ¬adowania.

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

– £adowanie bêdzie dzia¬aæ w¬aœciwie, je¿eli styki bateryjne nie bêdå
zabrudzone, nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z akumulatorków ECO-PLUS
NiMH typu AY 3363.

Polski OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW / ZASILANIE

OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW ( patrz rysunki 1 )

1 LINE OUT/p........gniazdko 3,5 mm dla s¬uchawek, pod¬åczenie do gniazdka
wejœciowego audio innego urzådzenia

2 ∞ .......................przeskok oraz przeszukiwanie do ty¬u
3 9.........................zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,

wy¬åczenie odtwarzacza
4 § .......................przeskok oraz przeszukiwanie do przodu
5 2; ......................w¬åczenie zasilania, rozpoczêcie odtwarzania p¬yty CD oraz

pauza
6 PROG...................programowanie utworów i przeglåd programu
7 MODE .................wybór ró¿nych trybów odtwarzania: shuffle, shuffle repeat

all, repeat, repeat all oraz SCAN
8 ............................wyœwietlacz
9 DBB.....................w¬åczenie/wy¬åczenie wzmocnienia d¿wiêków niskich. Je¿eli

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

0 VOL −−//++ ..............regulacja si¬y g¬osu
! 4.5V DC...............gniazdko zasilacza zewnêtrznego
@ OPEN 2 ..............otwarcie pokrywy odtwarzacza CD
# ESP ON / OFF .....wybór miêdzy oszczêdnym zasilaniem z baterii i systemem

zapobiegania wstrzåsom (ESP).  ESP zapewnia ciåg¬oœæ odt-
warzania p¬yt CD bez wzglêdu na wibracje i wstrzåsy.

$ OFF......................wy¬åczenie funkcji RESUME oraz HOLD
RESUME .............zapamiêtanie pozycji odtwarzacza CD
HOLD...................blokada wszystkich klawiszy

% ............................tabliczka znamionowa
^ ............................zasobnik na baterie
& ............................klapkê baterii AAA

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

Dla wygody, ten model jest wyposa¿ony w 2 ró¿ne odczepiane zasobniki baterii.
Umo¿liwia do zasilanie urzådzenie 2 ró¿nymi rodzajami baterii. W odtwarzaczu
mo¿na u¿ywaæ: 
• baterii alkalicznych typu AAA (LR03, UM4) lub AA (LR6, UM3) zalecamy

baterie Philips).

Uwagi: Nie wolno u¿ywaæ nowych baterii ze starymi, ani mieszaæ ró¿nych 
rodzajów baterii. Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu lub 
odtwarzacz nie bêdzie u¿ytkowany przez d¬u¿szy
okres.

Wk¬adanie baterii AAA (LR03, UM4) lub AY3363
1 Otwórz klapkê baterii AAA. 
2 W¬ó¿ baterie AAA w sposób przedstawiony na tylnej

stronie klapki. 
3 Wymieñ klapkê z bateriami AAA w urzådzeniu.

Wk¬adanie baterii AA (LR6, UM3)
Aby podwoiæ czas odtwarzania, w¬ó¿ baterie AA do
zasobnika baterii i u¿yj klapki z oznaczeniem AA.
• Po otwarciu kieszeni bateryjnej nale¿y w¬o¿yæ dwie

baterie zwyk¬e lub alkaliczne.

Sygnalizacja stanu baterii
Wyœwietlacz wskazuje przybli¿ony stan na¬adowania
baterii.

Bateria na¬adowana

Bateria na¬adowana w 2/3

Bateria na¬adowana w 1/3

Bateria wyczerpana lub brak baterii. Przy 
wyczerpanych bateriach lub ich braku, miga symbol , pojawi siê bAtt

i s¬yszalny bêdzie regularny sygna¬.

Zestaw spe¬nia wymogi Unii Europejskiej odnoœnie poziomu zak¬óceñ
radiowych.

- +
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LR6 / UM3

AA (LR6, UM3)
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LR03/AAA /UM4

AAA (LR03, UM4) 4.5V DC



ODTWARZACZ CD

Odtwarzanie p¬yt CD

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

1 Nacisnåæ klawisz OPEN 2 dla otwarcia odtwarzacza.

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

3 Zamknåæ odtwarzacz naciskajåc na pokrywê.

4 Nacisnåæ 2; dla w¬åczenia zasilania i rozpoczêcia
odtwarzania.
yWyœwietlacz wska¿e numer aktualnego utworu

oraz czas od poczåtku utworu.

• Pauzê w odtwarzaniu mo¿na uzyskaæ przez wciœniêcie 2;.
yCzas w¬åczenia pauzy zacznie migaæ.

• Powrót do odtwarzania po ponownym naciœniêciu 2;.

5 Nacisnåæ 9 dla zakoñczenia odtwarzania.
yWyœwietlacz wska¿e liczbê utworów na p¬ycie

oraz ogólny czas odtwarzania.

6 Nacisnåæ ponownie 9 w celu wy¬åczenia urzådzenia.

• Aby wyjåæ p¬ytê CD nale¿y uchwyciæ lekko p¬ytê za
krawêdzie, naciskajåc jednoczeœnie na otwór 
œrodkowy.

Uwaga: Je¿eli nie korzystamy z odtwarzacza, zasilanie
wy¬åczy siê po chwili dla zaoszczêdzenia energii.

Informacje o odtwarzaniu

• Je¿eli p¬yta CD nagrywalna (CD-R) lub p¬yta CD wie-
lokrotnie nagrywalna (CD-RW) nie jest w¬aœciwie
nagrana, pojawi siê napis NF dISC. W takim przy-
padku nale¿y skorzystaæ z funkcji FINALIZE na nagry-
warce CD w celu zakoñczenia nagrania.

• Je¿eli odtwarzamy p¬ytê CD-Rewritable (CD-RW), po
naciœniêciu 2; up¬ynie 3–15 sekund zanim us¬yszymy
muzykê.

• Otwarcie pokrywy odtwarzacza CD spowoduje przerwanie odtwarzania.

• Podczas czytania zawartoœci krå¿ka CD zacznie migaæ 1 -:-.

G¬oœnoœæ i niskie czêstotliwoœci (basy)

Regulacja g¬oœnoœæi
• Dostosowanie g¬oœnoœci poprzez u¿ywanie VOL −−//++

na odtwarzaczu CD lub na regulatorze na s¬uchaw-
kach.

Regulacja niskich czêstotliwoœci (basów)
• Wciskanie DBB powoduje w¬åczanie i wy¬åczanie

uwypuklania niskich czêstotliwoœci

y wskazuje na w¬åczone uwypuklanie 
niskich czêstotliwoœci.

INFORMACJE OGÓLNE

Obs¬uga odtwarzacza CD oraz p¬yt CD
• Nigdy nie wolno dotykaæ soczewek A odtwarzacza CD.
• Nie wolno nara¿aæ urzådzenia, baterii ani p¬yt CD na

dzia¬anie wilgoci, kropli deszczu, piasku, ani wystawiaæ
na dzia¬anie silnych Ÿróde¬ ciep¬a (urzådzeñ grzewczych
lub bezpoœrednich promieni s¬onecznych).

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

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå ruchem od œrodka ku brze-
gom. Preparaty czyszczåce mogå uszkodziæ p¬ytê! Nie wolno robiæ notatek ani
przyklejaæ nalepek na p¬ycie CD.

• Je¿eli odtwarzacz przeniesiono z ch¬odnego do ciep¬ego pomieszczenia, na soc-
zewce lasera mo¿e skropliæ siê wilgoæ. Je¿eli do tego dojdzie, odtwarzacz CD nie
bêdzie dzia¬a¬. Nale¿y pozostawiæ urzådzenie, a¿ normalne odtwarzanie stanie siê
mo¿liwe.

• W¬åczony telefon komórkowy w pobli¿u odtwarzacza CD mo¿e wywo¬ywaæ
zak¬ócenia.

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

S¬uchawki HE225/HE270
• Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka LINE OUT/p.

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

WA¯NA UWAGA!
Ochrona s¬uchu: Podczas korzystania ze s¬uchawek nie zale-
camy ustawiania nadmiernej si¬y g¬osu. Wed¬ug opinii specjalistów d¬ugotrwa¬e
s¬uchanie przy du¿ej g¬oœnoœci mo¿e prowadziæ do trwa¬ego uszkodzenia s¬uchu.
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego: Podczas prowadzenia pojazdu nie nale¿y korzystaæ
ze s¬uchawek. Mo¿e to prowadziæ do zagro¿enia ruchu, a w wielu krajach jest 
zabronione. Nawet je¿eli posiadamy s¬uchawki typu open-air pozwalajåce na s¬uchanie
dŸwiêków z otoczenia, nie wolno nadmiernie zwiêkszaæ poziomu si¬y g¬osu, by móc
s¬yszeæ dŸwiêki dobiegajåce z otoczenia.

Po¬åczenie samochodowe (w wyposa¿eniu lub dostêpne opcjonalnie)

Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zestawu zasilacza samochodowego AY 3545 lub 
AY 3548 (4,5 V, pråd sta¬y DC, biegun dodatni na bolcu œrodkowym), oraz
samochodowej kasety-adaptera AY 3501. Inne urzådzenia mogå uszkodziæ 
odtwarzacz.

1 Umieœæ odtwarzacz CD w samochodzie na
p¬askiej powierzchni chronionej przed 
wstrzåsami. Upewnij siê, i¿ odtwarzacz 
znajduje siê w bezpiecznym miejscu w 
samochodzie i nie stanowi zagro¿enia dla kie-
rowcy ani pasa¿erów.

2 W¬ó¿ zasilacz do gniazdka zapalniczki samocho-
dowej (tylko w pojazdach 
z napiêciem 12 V, biegun ujemny na
masie), nastêpnie pod¬åcz drugi koniec kabla
do gniazdka jack 4.5V DC wejœcie na obudowie urzådzenia.

3 W razie potrzeby oczyœæ gniazdko zapalniczki dla uzyskania stabilnego
po¬åczenia elektrycznego.

4 Zmniejsz si¬ê g¬osu do minimum i pod¬åcz wtyczkê kasety-adaptera do 
gniazdka LINE OUT/p odtwarzacza.

5 Ostro¿nie w¬ó¿ kasetê-adapter do kieszeni odtwarzacza samochodowego.

6 Upewnij siê, ¿e kabel nie przeszkadza w prowadzeniu pojazdu.

7 W razie potrzeby zmniejsz g¬oœnoœæ na urzådzeniu. Rozpocznij odtwarzanie
p¬yty, si¬ê g¬osu w g¬oœnikach ustaw na odtwarzaczu samochodowym. 

• Nale¿y zawsze wyjmowaæ zasilacz samochodowy z gniazdka 
zapalniczki, je¿eli odtwarzacz nie jest u¿ytkowany.

Uwaga: Je¿eli radio samochodowe posiada wejœcie LINE IN, nale¿y korzystaæ 
z tego po¬åczenia zamiast kasety-adaptera. Nale¿y pod¬åczyæ przewód do
gniazdka LINE IN radia samochodowego oraz do gniazdka LINE OUT/p
odtwarzacza.

4,5 V DC

12 V DC
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RESUME oraz HOLD

Odtwarzanie mo¿na przerwaæ i kontynuowaæ od tego
samego momentu (nawet po d¬u¿szym czasie) (RESUME),
mo¿na równie¿ w¬åczyæ blokadê wszystkich klawiszy w
obawie przed przypadkowym naciœniêciem (HOLD). S¬u¿y
do tego klawisz OFF–RESUME–HOLD.

RESUME – kontynuowanie odtwarzania od miejsca
zatrzymania
1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez przesuniêcie 

klawisza w pozycjê RESUME.
yPojawi siê resume.

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

3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.
yPojawi siê resume, a odtwarzanie bêdzie 

kontynuowane od tego samego fragmentu.
• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y 

przesunåæ w pozycjê OFF.
yZniknie symbol resume.

HOLD – Blokada dzia¬ania wszystkich klawiszy
Mo¿emy w¬åczyæ blokadê wszystkich innych klawiszy, przesuwajåc przycisk do
HOLD. Naciœniêcie dowolnego klawisza nie wywo¬a ¿adnej reakcji urzådzenia.
Jest to bardzo przydatne, np. przy przenoszeniu odtwarzacza w torbie. Po 
w¬åczeniu HOLD unikniemy przypadkowego uruchomienia innych funkcji.
1 Funkcjê HOLD mo¿emy w¬åczyæ przesuwajåc klawisz w pozycjê HOLD.

yWszystkie klawisze zosta¬y zablokowane. Je¿eli
jakiœ klawisz zostanie naciœniêty, na wyœwietlac-
zu pojawi siê HoLd. Je¿eli odtwarzacz jest
wy¬åczony, HoLd pojawi siê jedynie po naciœni-
êciu 2;.

2 Przesunåæ klawisz w pozycjê OFF w celu wy¬åczenia
HOLD.

Uwaga: Je¿eli wy¬åczymy funkcjê HOLD przesuwajåc klawisz w pozycjê RESUME, 
odtwarzanie bêdzie rozpoczynaæ siê od miejsca wczeœniejszego zatrzymania.

FUNKCJE ODTWARZACZA

Specjalne tryby odtwarzania – MODE

Utwory na p¬ycie CD mo¿na odtwarzaæ w przypadkowej kolejnoœci, mo¿na powtarzaæ
jeden utwór lub ca¬å p¬ytê, albo wys¬uchaæ pierwszych kilku
sekund ka¿dego utworu.
1 Nacisnåæ kilkakrotnie MODE podczas odtwarzania 

dla w¬åczenia jednego z poni¿szych trybów. W¬åczony
tryb pojawi siê na wyœwietlaczu.
yshuffle : Wszystkie utwory na p¬ycie CD bêdå 

odtwarzane w przypadkowej kolejnoœci do chwili,
a¿ ka¿dy z nich us¬yszymy jeden raz.

yshuffle repeat all : Wszyskie utwory na
p¬ycie CD bêdå odtwarzane wielokrotnie w przy-
padkowej kolejnoœci.

yrepeat : Wybrany utwór bêdzie odtwarzany wie-
lokrotnie.

yrepeat all : Ca¬a p¬yta CD bêdzie odtwarzana 
wielokrotnie.

ySCAN: Us¬yszymy 10-sekundowe fragmenty poczåtkowe ka¿dego utworu.
2 Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie siê po 2 sekundach.
• Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania, nale¿y naciskaæ MODE a¿ napisy

zniknå z wyœwietlacza.
ESP / Tryb oszczêdzania energii

Tradycyjne przenoœne odtwarzacze p¬yt CD powodowa¬y przerwy w odtwarzaniu np.
podczas biegania. ELECTRONIC SKIP PROTECTION zapobiega utracie dŸwiêku
spowodowanej lekkimi wibracjami i wstrzåsami. Funkcja pozwala na nieprzerwane
s¬uchanie muzyki. Jednak¿e funkcji ESP nie zapobiegnie przerwom w muzyce
wywo¬anym silnymi wstrzåsami. Nie zapobiega równie¿ uszkodzeniom urzådzenia
wywo¬anych upuszczenia!
• Przesuń klawisz w pozycjê ESP podczas odtwarzania w celu w¬åcze-

nia ochrony przeciwstrzåsowej.
yPojawi siê symbol , ochrona zosta¬a w¬åczona.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie przed wstrzåsami i przejœæ do trybu oszczêdzania
energii, ustaw prze¬åcznik w pozycji POWER SAVE.
ySymbol wy¬åcza siê.

FUNKCJE ODTWARZACZA

Wybór utworu oraz przeszukiwanie

Wybór utworu podczas odtwarzania
• Aby przeskoczyæ do poczåtku aktualnego, 

poprzedniego lub do kolejnych utworów nale¿y krótko
naciskaæ ∞ lub §.
yOdtwarzacz przejdzie samoczynnie do wybranego

utworu, wyœwietlacz wska¿e jego numer.

Wybór utworu przy zatrzymanym odtwarzaczu
1 Nale¿y krótko naciskaæ ∞ lub §, raz lub kilka razy.

yNumer wybranego utworu pojawi siê 
na wyœwietlaczu.

2 Nacisnåæ 2; aby rozpoczåæ odtwarzanie CD.
yRozpocznie siê odtwarzanie wybranego utworu.

Szukanie fragmentu utworu podczas odtwarzania
1 Nale¿y utrzymywaæ wciœniêty klawisz ∞ lub §

do momentu znalezienia szukanego fragmentu.
yRozpocznie siê przeszukiwanie przy zmniejszonej 

sile g¬osu. Po 2 sekundach rozpocznie siê szukanie 
ze zwiêkszonå prêdkoœciå.

2 Po odnalezieniu szukanego fragmentu zwolniæ przycisk.
yOdtwarzanie rozpocznie siê od znalezionego 

fragmentu.

Uwagi: – W trybie SCAN funkcja przeszukiwania nie dzia¬a.

Programowanie utworów

Odtwarzacz pozwala na zaprogramowanie do 30 utworów i
zapisanie ich w pamiêci w dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy z
utworów mo¿na zapisaæ dowolnå iloœæ razy.

1 Wybraæ utwór za pomocå klawiszy ∞ oraz § przy
zatrzymanym odtwarzaczu.

2 Nacisnåæ PROG w celu zapisania utworu w pamiêci.
yPojawi siê program, numer wybranego utworu, 

nastêpnie P oraz ogólna iloœæ utworów w programie.

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

4 Nacisnåæ 2; dla odtworzenia programu.
yPojawi siê program, rozpocznie siê 

odtwarzanie.

• Przeglåd programu jest mo¿liwy po wciœniêciu 
klawisza PROG przez ponad 2 sekundy. W okienku
wyœwietlaczu pojawiå siê w kolejnoœci wszystkie
zaprogramowane utwory.
y Wyœwietlacz: NO Progjeœli nie zaprogramowano utworu.

Uwagi: – Je¿eli naciœniesz PROG i nie wybierzesz utworu, wyœwietli siê
SELlub NO Prog.

– Je¿eli chcemy zapisaæ wiêcej ni¿ 30 utworów,
pojawi siê FULL.

Kasowanie programu
• Aby skasowaæ program, nale¿y nacisnåæ 9 

przy zatrzymanym odtwarzaczu.
yPojawi siê przez chwilê CLR, zniknie symbol

program – program uleg¬ skasowaniu.

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

OSTRZE¯ENIE! W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestawu we
w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji. W przypadku zaistnienia
problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê.
Je¿eli pomimo tego problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê
z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.

Brak zasilania odtwarzacza CD lub nie rozpoczyna siê odtwarzanie
• Sprawdziæ,czy baterie nie så zu¿yte,så poprawnie zainstalowane,astyki czyste.
• Mog¬o poluzowaæ siê po ¬åczenie zzasilaczem. Poprawiæ po¬åczenie.
• Przy korzystaniu wsamochodzie,sprawdziæ,¿e stacyjka jest w¬åczona. Sprawdziæ

te¿ baterie odtwarzacza.

Wyœwietlany jest komunikat NO dISC
• Sprawdziæ,czy p¬yta CD jest czysta ipoprawnie w¬o ¿ona (etykietå ku górze).
• Jeœli zaparowa¬y soczewki,odczekaæ kilka minut a¿ siê oczyszczå.

Wyœwietlany jest komunikat NF dISC
• P¬yta CD-RW (CD-R) zosta¬a niew¬aœciwie nagrana. Skorzystaæ zfinalizowania 

(FINALIZE) na swojej nagrywarce.

W¬åczony jest wskaŸnik HOLD i/lub brak reakcji na elementy sterujåce
• Wrazie uaktywnienia opcji HOLD,wy¬åczyæ jå.
• Wy¬adowanie elektrostatyczne. Na kilka sekund od¬åczyæ zasilanie lub wyjåæ 

baterie.

Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
• P¬yta CD jest uszkodzona lub zabrudzona. Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê.
• Aktywna jest funkcja resume,shuffle lub program.Wy¬åczyæ jå.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

Brak lub z ¬a jakoœæ dŸwiêku.
• Mo ¿e byæ aktywny tryb (PAUSE). Nacisnåæ 2;.
• Poluzowane,nieprawid¬owe lub zabrudzone po¬åczenia.Sprawdziæ ioczyœciæ po

¬åczenia.
• Mo¿liwe niew¬aœciwe ustawienie si¬y dŸwiêku. Dostosowanie g¬oœnoœci popr-

zez u¿ywanie VOL −−//++  na odtwarzaczu CD lub na regulatorze na s¬uchawkach.
• Silne pole magnetyczne. Sprawdziæ po¬o ¿enie ipo¬åczenia odtwarzacza.

Trzymaæ zdaleka od dzia¬ajåcych przenoœnych telefonów.
• Przy korzystaniu wsamochodzie, sprawdziæ poprawnoœæ w¬o ¿enia adaptera

kasety,kierunku odtwarzania kasety przez odtwarzacz samochodowy (do zmiany
s¬u¿y klawisz autoreverse), oraz czystoœæ z¬åcza zapalniczki. Odczekaæ na zmianê
temperatury.

OSTRZE¯ENIE
Operowanie klawiszami lub pokrêt¬ami, oraz wykonywanie
czynnoœci w sposób odbiegajåcy od wskazówek zawartych w
niniejszej instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne 
promieniowanie lub inne niebezpieczeñstwa.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.


