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LOURD !
Soin de prise de votre Soundmachine CD.
Saisissez les deux poignées quand vous
portez ou déplacez l'appareil. 

Take care of your CD Soundmachine.
Grip both handles when you carry or
lift the set.

HEAVY !
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ΒΑΡΥ!
Πιάνετε και απ
 τις δύ�  λα�ές 
ταν τη
µετα�έρετε ή σηκώνετε τη συσκευή AZ2538.

CIŒ¿IE!
U¿ywaj obu uchwytów chcåc podnieœæ AZ2538.



2 x AAA

8 x D-cells - R20 - UM1

USB

A

B

C

1
2

D

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

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

Informacje ekologiczne
Nie u¿ywamy ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie
mo¿na by¬o ¬atwo rozdzieliæ na trzy odrêbne materia¬y: karton (pude¬ko), styropian
(zabezpieczenia), oraz polietylen (torebki, pianka ochronna).

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



AKCESORIA DO¬ÅCZONE DO ODTWARZACZA
– Pilot zdalnego sterowania
– kabla USB
– kabla wideo
– instalacyjnà CD-ROM USB PC LINK
– Kabel zasilania
– Stojak

P£YTY GÓRNA I TYLNA (Patrz 1)
1 LCD Display – wyœwietlanie stanu zestawu

2 [dB]: – wzmocnienie niskich tonów.

3 STANDBY ON y – w¬åcza / wy¬åcza urzådzenie;

4 VOLUME – regulacja g¬oœnoœci i korekcja tonów 

5 Source selector – wybieranie funkcji: CD/ FM /
MW / USB PC LINK / GAME AUX.

6 p – gniazdko 3,5 mm do s¬uchawek stereo.

Pożyteczne porady:

Po do¬åczeniu do zestawu s¬uchawek, g¬oœniki så
wy¬åczane.

7 OPEN•CLOSE – otwarcie/ zamkniêcie kieszeni 
odtwarzacza CD.

8 AUDIO ( IN Left / Right) – po¬åczenie sprzêtu
audio z wyjœcia cyfrowego audio

VIDEO (IN) – gniazdo bez sygna¬u, do którego
mo¿na w¬åczyæ wtyczkê nieu¿ywanego kabla wideo.

9 ALBUM/PRESET -, +
MP3-CD tylko : – wybieranie poprzedniego/
nastêpnego albumu;
FM/MW : wybieranie poprzedniej/ nastêpnej
SEARCH ∞ , §
MP3-CD/CD: – przechodzi na poczåtek poprzedniej
/ nastêpnej œcie¿ki
USB PC LINK -przeskakiwanie na poczåtek poprzed-

niego/ nastêpnego utworu
FM/MW : - dostrajanie do stacji radiowych
2; – uruchamianie lub wstrzymywanie 
odtwarzania CD.
9 – zatrzymywanie odtwarzania CD;

– kasowanie programu CD

0 IR SENSOR – czujnik podczerwieni do zdalnego
sterowania.

! GAMESOUND – efekty specjalne: BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL w trybie GAME AUX
EQUALIZER – wybieranie.tonów niskich, œrednich
i wysokich, i si¬y g¬osu
PROG
MP3-CD/CD:– programowanie utworów i
przeglådanie programu;
FM / MW : – programowanie stacji radiowych.
MODE – wybieranie ró¿nych trybów odtwarzania: 
np. REPEAT lub SHUFFLE losowego.
MAX SOUND – w¬åczanie lub wy¬åczanie 
optymalnego po¬åczenia ró¿norodnych funkcji
d¿wiêku.

@ USB – tu nale¿y w¬åczyæ przewód usb, którego
drugi koniec nale¿y w¬åczyæ do portu usb w 
komputerze.

P£YTA TYLNA (Patrz 1)
# Antena teleskopowa - poprawianie odbioru FM
$ Pojemnik na baterie - na 8 baterii typu R-20,

UM1 lub ogniw typu D
% AC MAINS – gniazdko przewodu sieciowego
^ VIDEO OUT – po¬åcz z gniazdem VIDEO IN

odbiornika TV lub magnetowidu w celu 
odtwarzania i nagrywania.

& Obs¬uga

Opcjonalny wspornik do monta˝u pionowego 
(Patrz D)

Za pomocå wspornika pionowego mo¿na zamontowaæ
zestaw w pozycji pionowej. Umo¿liwia to elastyczne
wykorzystanie dostêpnego miejsca.
1. Ustaw wspornik na poziomej, zabezpieczonej

przed wibracjami i stabilnej powierzchni.
2. Z¬ap zestaw za uchwyt, z AC MAINS (GNIAZDEM

ZASILANIA) skierowanym w dó¬.
3. Wyrównaj uchwyt z drugiej strony z miejscem na

œrodku wspornika.
4. Zamontuj zestaw w po¬o¿eniu pionowym na

wsporniku.
5. Przykrêæ œrubê do wspornika dociskajåc je i 

obracajåc jå w kierunku ruchu wskazówek zegara.

ZDALNE STEROWANIE (Patrz 1)
1 CD – wybieranie CD jako Ÿród¬a dŸwiêku

TUNER – wybieranie Ÿród¬a dŸwiêku tunera /
zakresu fal 

USB – wybieranie USB PC LINK
AUX – wybieranie GAME AUX

2 y – prze¬åcznik: w¬åcz./ czuwanie (standby) (Jeœli
zestaw jest zasilany z baterii, to prze¬åcznik ten
funkcjonuje jako w¬åcz./ wy¬åcz.)

3 REPEAT – powtarzanie wszystkich œcie¿ek z Ÿród¬a
USB PC LINK i wybieranie trybu powtarzania dla
Ÿród¬a CD.
SHUFFLE – odtwarzanie utworów z p¬yt CD w
losowej kolejnoœci dla Ÿród¬a CD / USB PC LINK;
MUTE – przerywanie/ przywracanie dŸwiêku

4 VOL 4, 3 – regulacja g¬oœnoœci i korekcja tonów.
5 ¡ , ™ – wybieranie poprzedniego/ nastêpnego

utworu odtwarzania MP3-CD/CD/USB PC
LINK playlista;

9 – zatrzymywanie odtwarzania CD; 
– kasowanie programu CD.

2; – uruchamianie lub wstrzymywanie odtwarza-
nia CD.

5 / 6 – przeszukiwanie do ty¬u i przodu w
ramach MP3-CD/CD utworu.

– dostrajanie do stacji radiowych.
6 EQUALIZER – wybieranie.tonów niskich, œrednich

i wysokich
MAX – efekt specjalny wzmocnienia niskich tonów
GAMESOUND – efekty specjalne : BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL w trybie game

7 ALBUM/PRESET -, +, 
MP3-CD tylko :– wybieranie poprzedniego/
nastêpnego albumu.
Tuner : – wybieranie poprzedniej/ nastêpnej.

ZASILANIE
Zawsze gdy nie sprawia to k¬opotu nale¿y korzystaæ z
zasilania sieciowego i oszczêdzaæ baterie. Przed
wk¬adaniem baterii upewniæ siê, ¿e kabel zasilajåcy
jest wyciågniêty z gniazdka w zestawie i z gniazdka
elektrycznego.

BATERIE (brak w zestawie)
Urzådzenie (Patrz A)
• 8 baterii typu R-20, UM-1 lub D (najlepiej 

alkalicznych) umieœciæ w pojemniku zgodnie z
podanå polaryzacjå.

Nadajnik zdalnego sterowania (patrz B)
• W¬o¿yæ dwie baterie typu AAA, R03 lub UM4

(najlepiej alkaliczne).

Pożyteczne porady:

• INiew¬aœciwe u¿ywanie baterii mo¿e spowodowaæ
wyciek elektrolitu i korozjê pojemnika albo rozer-
wanie baterii.

• Nie mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii, np. alka-
licznych z wêglowo-cynkowymi. W zestawie
u¿ywaæ wy¬åcznie baterie tego samego typu.

• Wymieniajåc baterie nie mieszaæ baterii nowych ze
zu¿ytymi.

• Baterie zawierajå substancje chemiczne i
dlatego powinny byæ likwidowane we
w¬aœciwy sposób.

Korzystanie z sieci elektrycznej

1. Sprawdziæ czy napiêcie zasilania, podane na
tabliczce znamionowej na spodzie zestawu,
jest zgodne z napiêciem w lokalnej sieci elek-
trycznej. Skontaktowaæ siê ze sprzedawcå lub punk-
tem napraw, jeœli tak nie jest.

2. Jeœli zestaw posiada selektor napiêcia zasilania,
wybraæ wartoœæ odpowiadajåcå napiêciu w sieci.

3. Wetknåæ wtyczkê przewodu zasilajåcego do gniazd-
ka elektrycznego.

Pożyteczne porady:

– Aby od¬åczyæ zasilanie elektryczne nale¿y od¬åczyæ
zestaw od gniazdka elektrycznego.

– Od¬åcz zasilanie, aby zabezpieczyæ urzådzenie 
podczas burz.

Energooszczêdne wy¬åczeine automatyczne
W celu zaoszczedzênia energii elektrycznej, urzådzenie
przej-dzie samoczynnie w stan czuwania standby,
je¿eli przez 15 minut po zakoñczeniu odtwarzania p¬yty
MP3-CD/CD magentofonowej ¿aden klawisz nie
zostanie wciœniêty.

Tabliczka znamionowa znajduje siê pod spodem
zestawu.

Polski ELEMENTY STERUJÅCE ELEMENTY STERUJÅCE ZASILANIE



W¬ÅCZANIE/WY¬ÅCZANIE ZESTAWU

1. W¬åczyæ zestaw naciskajåc STANDBY ON y (lub
nacisnåæ y na pilocie).

2. Jedno-lub kilkakrotnie naciskajåc Source selector
wybraæ: CD, FM, MW, USB PC LINK, GAME AUX.

3. Wy¬åczyæ zestaw naciskajåc STANDBY ON y.
(Lub naciœnij y na pilocie, aby w¬åczyæ tryb
czuwania.)

Pożyteczne porady:

– W pamiêci zestawu zapamiêtane zostanå ustaw-
ienia parametrów dŸwiêku, zaprogramowanych
stacji i g¬oœnoœci (a¿ do maksimum równego 20).

Regulacja g¬oœnoœci i barwy dŸwiêku (Patrz 2)

• Poziom g¬oœnoœci ustawiaæ regulatorem VOLUME.
= Wyœwietlacz pokazuje poziom g¬oœnoœci

i liczbê z zakresu 0-32.

MAX SOUND
Aby w¬åczyæ/wy¬àczyç wzmocnienie niskich tonów,
wciœnij jednokrotnie przycisk MAX SOUND.

= Gdy funkcja MAX SOUND jest w¬åczona, przy-
cisk MAX SOUND- jest podœwietlony.

Pożyteczne porady:

– Funkcja MAX SOUND jest dostêpna przy
w¬åczonym Ÿródle FM, MW, CD, USB PC LINK lub
GAME AUX.

– Jeœli na p¬ycie nagrano dŸwiêk modulowany, to przy
du¿ej g¬oœnoœci dŸwiêk mo¿e byæ zniekszta¬ycony. W
takim wypadku nale¿y wy¬åczyæ funkcjê MAX
SOUND lub zmniejszyæ poziom g¬oœnoœci.

EQUALIZER
1. Aby zmieniæ poziom tonów niskich, œrednich lub

wysokich, nale¿y wcisnåæ przycisk jeden;
2. lub wiêcej razy a nastêpnie przed up¬ywem 3

sekund przekrêciç pokrêt¬o VOLUME w celu nareg-
ulowania poziomu g¬oœnoœci tonów w danym zakre-
sie czêstotliwoœci.
=Wyœwietlacz przez chwilê pokazuje ,

, lub poziom (-5 do +5) lub
.

Pożyteczne porady:

– Funkcja EQUALIZER jest dostêpna przy w¬åczonym
Ÿródle FM, MW, CD, USB PC LINK lub GAME AUX.

– Aby uniknåæ zniekszta¬ceñ dŸwiêku, opcje regulacji
tonów niskich dzia¬ajå w sposób wzajemnie siê
wykluczajåcy. Nie mo¿na jednoczeœnie uaktywniæ
funkcji EQUALIZER i MAX SOUND.

GAMESOUND
Aby zmodyfikowaæ dŸwiêk gry, nale¿y wcisnåæ przycisk
GAMESOUND odpowiedniå liczbê razy aby wybraæ
¿ådanå opcjê.

=Wyœwietlacz przez chwilê pokazuje ,
, lub .

Pożyteczne porady:

– Funkcja GAMESOUND jest dostêpna tylko przy
w¬åczonym Ÿródle GAME AUX.

MUTE: Jak œciszyæ dŸwiêk
1. Aby natychmiast przerwaæ odtwarzanie dŸwiêków

nale¿y nacisnåæ MUTE na nadajniku zdalnego
sterowania.
= Odtwarzanie trwa bezdŸwiêcznie, a na wyœwi-

etlaczu miga .

2. Aby przywróciæ dŸwiêk mo¿na:
– ponownie nacisnåæ MUTE;
– poruszyæ elementy regulacji dŸwiêku;
– zmieniæ Ÿród¬o dŸwiêku.

PODSTAWOWE FUNKCJE
Dostrajanie do stacji radiowych (Patrz 3)
1. W¬åczyæ zestaw naciskajåc STANDBY ON y i

wybraæ FM/MW naciœniêciem Source selector .
(lub nacisnåæ TUNER na pilocie).
= Na chwilê pojawia siê a potem czês-

totliwoœæ stacji, zakres fal i, o ile stacja by¬a
zaprogramowana, zaprogramowany numer.

2. Dostrajanie do stacji: Nacisnåæ i przytrzymaæ
∞ lub § a¿ zacznie siê zmieniaæ czêstotliwoœæ
widoczna na wyœwietlaczu. ( 5 lub 6 na pilocie).
= Odbiornik automatycznie dostraja siê do wystar-

czajåco silnej stacji. W czasie automatycznego
strojenia wyœwietlacz pokazuje .

3. W razie potrzeby, czynnoœci 2 powtórzyæ, a¿ do
znalezienia ¿ådanej stacji.

• W celu dostrojenia do s¬abej stacji, ∞ lub §

nale¿y przyciskaæ krótko i wielokrotnie, a¿ do
uzyskania optymalnego odbioru.

Pożyteczne porady:

Poprawianie odbioru radiowego:
– Dla FM, wyciågnåæ, pochyliæ i obróciæ antenê

teleskopowå. Zmniejszyæ d¬ugoœæ anteny, jeœli
sygna¬ jest zbyt silny.

– Dla MW , zestaw wykorzystuje antenê wewnêtrznå.
Ukierunkowaæ antenê obracajåc ca¬y zestaw.

Programowanie stacji radiowych
W pamiêci odbiornika, rêcznie lub automatycznie
(funkcja Autostore) mo¿na umieœciæ do 30 stacji.

Autostore – programowanie automatyczne
Automatyczne programowanie zaczyna siê od pozycji 1
lub od wybranej pozycji. Odbiornik zapisze tylko nowe,
nie znajdujåce siê jeszcze w pamiêci stacje radiowe.
1. Naciœnij ALBUM/PRESET -/+ jeden raz lub kilka

razy, aby wybraæ numer pozycji od której ma
zaczåæ siê programowanie.

Pożyteczne porady:
– Je¿eli nie zostanie wybrany numer pozycji, domyœl-

nym ustawieniem jest pozycja 1, a wszystkie inne
ustawione pozycje zostanå skasowane.

2. Uaktywniæ programowanie automatyczne, naciska-
jåc PROG przez 4 sekundy lub d¬u¿ej.
= Wyœwietlacz wska¿e , stacje

radiowe zostanå zaprogramowane zgodnie z si¬å
sygna¬u radiowego, najpierw stacje FM,
nastêpine MW..

3. Po zaprogramowaniu wszystkich stacji, automaty-
cznie odtworzona zostanie stacja spod pozycji 1.

Programowanie rêczne
1. Dostroiæ odbiornik do ¿ådanej stacji (patrz

Dostrajanie do stacji radiowych).
2. Naciœniêciem PROG uaktywniæ programowanie.

= Zacznie migaæ: program.

3. Nacisnåæ ALBUM/PRESET -/+ lub + w celu
przypisania danej stacji numeru od 1 do 30.

4. Zatwierdziæ wybór naciœniêciem PROG.
= Wyœwietlacza, pojawi siê numer oraz 

czêstotliwoœæ stacji radiowej.

MP3
Technologie kompresji dźwiêku MP3 (MPEG Audio Layer
3), pozwala na znaczne zmniejszenie iloœæ danych
cyfrowych w porównaniu ze zwyk¬å p¬ytå CD, zachowujåc
zbli¿onå jakoœæ dêwiêku.

Skåd uzyskaæ pliki muzyczne
Mo¿emy œciågnåæ legalne pliki muzyczne z Internetu na
twardy dysk w swoim komputerze lub przenieœæ
zawartoœæ w¬asnych p¬yt audio CD. W tym celu nale¿y
w¬o¿yæ p¬ytê audio CD do napêdu CD-ROM w komputerze
i zakodowaæ muzykê przy u¿yciu odpowiedniego programu
kodujåcego. Dla osiågniêcia dobrej jakoœci MP3 zalecamy
stosowanie szybkoœci danych 128 kbps lub wy¿szej.

Tworzenie p¬yty CD-ROM z plikami MP3
Za pomocå nagrywarki CD na Twoim komputerze nagraj
pliki muzyczne z twardego dysku na p¬ytê CD-ROM.

Pożyteczne porady:

– Szczegó¬owe informåcje dotyczåce kodera MP3 i
oprogramowania do nagrywania znajdujå siê w
instrukcji oprogramowania.

– Upewnij siê, ¿e pliki MP3 majå rozwiniêcie mp3.
– Ogólna liczba plików muzycznych i albumów: oko¬o 350 

(przy œredniej nazwie pliku o d¬ugoœci 20 znaków)
– Maksymalna ilość odtwarzanych plików muzy-

cznych zależy od długości nazwy plików. Im krótsza
nazwa pliku, tym więcej plików zostanie odtwor-
zonych.

TUNER CYFROWY MP3



Programowanie numerów utworów

Odtwarzacz pozwala na zaprogramowanie do 20
utworów i zapisanie ich w pamiêci w dowolnej kolejnoœ-
ci. Ka¿dy z utworów mo¿na zapisaæ dowolnå iloœæ razy.
1. Naciœnij 9 aby zakoñczyæ odtwarzanie.

2. Wybraæ numer ¿ådanego utworu, naciskajåc na
zestawie SEARCH ∞ lub § (¡ , ™ na pilocie.)

Pożyteczne porady:

– Aby znale¿æ utwór MP3, mo¿esz najpierw nacisnåæ
ALBUM/PRESET -/+ aby wybraæ album.

3. Nacisnåæ PROG

=Wyœwietlacz wskazuje program i wybrany
numer utworu. PROG pojawia siê na krótko.

oraz loœæ zapisanych utworów jest wyœwiet-
lany.

4. Powtarzajåc czynnoœci 2-3 wybraæ i zapro-
gramowaæ wszystkie ¿ådane utwory.

5. Rozpoczåæ odtwarzanie programu CD klawiszem 2;.

Pożyteczne porady:
– W trakcie odtwarzania mo¿na wcisnåæ przycisk

PROG aby dodaæ bie¿åcå œcie¿kê do programu.
– Je¿eli naciœniemy klawisz PROG, a ¿aden z utworów

nie zosta¬ uprzednio wybrany, na wyœwietlaczu
pojawi siê ,

– Wyœwietlacz: zasygnalizuje próbê zapro-
gramowania ponad dwudziestu utworów.

Przeglådanie programu

• W stanie zatrzymania, nacisnåæ i przytrzymaæ
PROG a¿ wyœwietlacz poka¿e sekwencjê numerów
wybranych utworów.

Pożyteczne porady:

– Wyœwietlacz wskazuje: NO PROG je¿eli nie ma
zaprogramowanych utworów. 

Kasowanie programu

rogram mo¿na skasowaæ przez:
• Naciœniêcie dwa razy 9 tw czasie odtwarzania lub

raz w pozycji stop.
• naciœniêcie STANDBY ON y;
• wybraniu innego Ÿród¬a dŸwiêku;
• otwórz komorê na p¬ytê CD
=Na chwilê pojawia siê , a znika program

ODTWARZANIE PRZY UŻYCIU FUNKCJI 
GAMESOUND : (Patrz 8):

1. Wciœnij przycisk Source selector na panelu jednos-
tki g¬ównej aby w¬åczyæ funkcjê GAME AUX. (AUX
na pilocie)
= Na wyœwietlaczu widnieje symbol:

2. Pod¬åcz konsolê do gniazd typu „czincz" na panelu
frontowym AUDIO ( IN Left / Right) i VIDEO (IN).

3. Nale¿y wcisnåæ przycisk GAMESOUND
odpowiedniå liczbê razy aby wybraç ¿ådanå opcjê.
= Wyœwietlacz przez chwilê pokazuje

, , lub 

.

Pod¬åczanie innych urzådzeñ do systemu

Przy u¿yciu za¬åczonego kabla wideo po¬åcz gniazdo
VIDEO OUT w tylnej czêœci obudowy urzådzenia i 
gniazdo VIDEO IN w odbiorniku TV lub magnetowidzie.

ODTWARZACZ MP3-CD/ CD GAMESOUND
WA¯NE
Nastêpujåce pozycje nie så odczytywane/obs¬ugiwane:
– programie Word (pliki z rozszerzeniem ..ddoocc) czy pliki

MP3 z rozszerzeniem ..ddllff.
– Pliki Playlist, na przyk¬ad m3u, pls z WMA, AAC,

Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

– Nagrania wykonane na, na przyk¬ad PacketWriting
oraz Package Writing.

Odtwarzanie p¬yt CD
Urzådzenie odczytuje p¬yty audio, w tym tak¿e dyski
CD-R(W) i dyski CD-ROM z plikami MP3.
P¬yty CD-I, CDV, VCD, DVD i komputerowe dyski CD
nie så odczytywane.
1. W¬åczyæ zestaw naciœniêciem STANDBY ON y;
2. Wybraæ Ÿród¬o dŸwiêku CD
3. Nacisnaæ OPEN•CLOSE otworzyæ drzwiczki CD.

=Wyœwietlacz: przy otwartych 
drzwiczkach CD.

4. W¬o¿yæ p¬ytê CD, stronå zadrukowanå ku górze,
nastêpnie nacisnåæ. OPEN•CLOSE dla zamkniêcia
kieszeni CD.
=Wyœwietlacz wskazuje , a nastêpnie

¬åcznå iloœæ utworów / albumów i ¬åczny czas.
5. Rozpoczåæ odtwarzanie naciœniêciem 2;.

=Wyœwietlacz wskazuje : Bie¿åcy numer utworu /
albumu i czas.

Pożyteczne porady:
– Zale¿nie od rodzaju utworu, CD lub MP3 pojawia

siê na wyœwietlaczu w czasie odtwarzania.
– Numer albumu jest widoczny wy¬åcznie dla plików

MP3.

DDla wstrzymania odtwarzania 
• Nacisnåæ 2;. 

= Czas miga.
• Po powtórnym naciœniêciu 2; odtwarzanie jest

kontynuowane.

AAbbyy  zzaakkooññcczzyyææ  ooddttwwaarrzzaanniiee  pp¬¬yyttyy
• Nacisnåæ 9.

= Wyœwietlacz wskazuje :£åczna iloœæ utworów /
albumów i ¬åczny czas odtwarzania.

Pożyteczne porady:

Odtwarzanie p¬yty MP3-CD/ CD zostanie przerwane
tak¿e po: 

– otwarciu drzwiczek p¬yty;
– odtworzeniu p¬yty do koñca;
– wybierz inne Ÿród¬o dŸwiêku

Wybieranie innego utworu
W czasie odtwarzania
• Wybraæ utwór, jedno- lub kilkakrotnie naciskajåc

na zestawie SEARCH ∞ lub § (¡ lub ™ na
pilocie).

W czasie stop lub pauzy
• Naciœnij 2; aby w¬åczyæ odtwarzanie po 

wybraniu utworu.

Pożyteczne porady:

– Aby znale¿æ utwór MP3, mo¿esz najpierw nacisnåæ
ALBUM/PRESET -/+ aby wybraæ album.

Wyszukiwanie fragmentu utworu
1. W czasie odtwarzania, Nacisnåæ i przytrzymaæ

SEARCH ∞ lub §.(5 lub 6 na pilocie).
2. Po rozpoznaniu poszukiwanego fragmentu zwolniæ

∞ lub § (5 lub 6na pilocie).
=Normalne odtwarzanie jest kontynuowane od

tej pozycji.

Ró¿ne tryby odtwarzania: SHUFFLE i REPEAT
(Patrz 4 - 7)

Istnieje mo¿liwoœæ wyboru i zmiany ró¿nych trybów gry
i ¬åczenie tych trybów w PROGRAM.

shuffle - odtwarzanie ca¬ej p¬yty/ programu w kole-
jnoœci losowej
repeat all shuffle - nieskoñczone powtarzanie ca¬ej
p¬yty/ programu w kolejnoœci losowej
repeat all - powtarzanie ca¬ej p¬yty/ programu
repeat - nieskoñczone odtwarzanie bie¿åcego (losowo
wybranego) utworu.

WWyybbrraaææ  ttrryybb  ooddttwwaarrzzaanniiaa
• jedno- lub kilkakrotnie naciskajåc MODE

(SHUFFLE / REPEAT na pilocie).
• Ze stanu zatrzymania, naciœniêciem 2; rozpoczåæ

odtwarzanie.

Powrót do normalnego odtwarzania
• powtarzaæ naciskanie MODE, a¿ z wyœwietlacza

zniknå ró¿ne tryby odtwarzania.

Pożyteczne porady:

– Tryb odtwarzania mo¿na tak¿e anulowaæ naciœniê-
ciem 9.

ODTWARZACZ MP3-CD/ CD



USB PC LINK
USB PC LINK

Instalacja
Wymagania wobec systemu PC 

– port USB w Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 lub lepszy
– napêd CD ROM

Instalacja oprogramowania MusicMatch

USB PC LINK dysk instalatora 7.1 (Jeœli u¿ywasz
Windows 98SE/ME/2000/XP) :
1. Przy pomocy za¬åczonego kabla USB pod¬åcz urzådze-

nie do portu USB w twoim komputerze. (PPaattrrzz C)
2. Wciœnij przycisk Source selector (USB na pilocie)

raz lub kilka razy aby wybraæ USB PC LINK.
3. W¬åcz komputer i w¬ó¿ za¬åczonå p¬ytê instalacyjnå

USB PC LINK do napêdu CD-ROM w komputerze.
Program mo¿na tak¿e œciågnåæ ze strony
http://www.audio.philips.com.

UWAGA!
U¿yj wersji programu MusicMatch 
dostosowanej do twojego USB PC Link. 
W razie potrzeby odinstaluj wszystkie 
inne wersje programu MusicMatch jukebox.

4. Instrukcja obs¬ugi instalatora powinna zostaæ
automatycznie wyœwietlona. Jeœli nie, to otwórz 
CD-ROM w programie. Windows Explorer i kliknij
dwa razy USBPCLINK.exe. Nastêpnie wykonaj
nastêpujåce czynnoœci: 

– Wybierz z listy ¿ådany jêzyk.
– Wybierz & zainstalowaæ installer driver.
– Wybierz & zainstalowaæ installer MusicMatch

jukebox.

Jeœli u¿ywasz Windows 98 SE tylko
– Podczas instalacji sstteerroowwnniikkaa  iinnssttaallaattoorraa  w¬ó| do

napêdu CD-ROM dysk instalacyjny systemu
WWiinnddoowwss  9988  SSEE  , gdy wyœwietlony zostanie
odpowiedni monit.

– Po pomyœlnym zainstalowaniu sstteerroowwnniikkaa  iinnssttaallaattoo--
rraa wyjmij dysk instalacyjny systemu WWiinnddoowwss  SSEE , 
z napêdu i ponownie uruchom komputer, gdy 
wyœwietlony zostanie odpowiedni monit.

– Ponownie w¬ó¿ do napêdu dostarczony dysk instala-
tora UUSSBB PPCC LLIINNKK.

– Przejd¿ do instalacji ooddttwwaarrzzaacczzaa  MMuussiiccMMaattcchh
JJuukkeebbooxx i innych opcji.

5. Uruchom MUSICMATCH JUKEBOX i stwórz
w¬asny program ulubionych utworów metodå prze-
ciågnij-i-upuœæ, przenoszåc pliki z dowolnego
miejsca w komputerze do okna programu.

Pożyteczne porady:

-- Jeœli masz pro
to przeczytaj plik FAQ (czêsto zadawane pytania)
znajdujåcy siê na instalacyjnej p¬ycie USB PC LINK
oraz na stronie www.audio.philips.com, gdzie
mo¿na znaleŸæ najnowszå wersjê FAQ.

Po zakoñczeniu instalacji zapoznaj siê z plikiem
„£åczenie siê z USB PC LINK", gdzie mo¿na
znaleŸæ szczegó¬owe informacje o USB PC LINK.

Korzystanie z wyjœcia cyfrowego CD
Przed przyståpieniem do odtwarzania p¬yt CD w napêdzie
CD-ROM komputera, nale¿y skonfigurowaæ sprzêt w
nastêpujåcy sposób:

1. Jeœli u¿ywasz Windows 98 SE ME/2000/XP
Otwórz menu panelu sterowania i wybierz:
‘SSoouunnddss  aanndd  MMuullttiimmeeddiiaa’(D¿wiêki i multimedia),
karta ‘HHaarrddwwaarree’(Sprzêt), napêd CD-ROM, przycisk
‘PPrrooppeerrttiieess’ (W¬aœciwoœci), karta ‘PPrrooppeerrttiieess’.

Jeœli u¿ywasz Windows 98SE
Otwórz menu panelu sterowania i wybierz:
‘MMuullttiimmeeddiiaa’ (Multimedia), karta ‘CCDD  MMuussiicc’
(Muzyka CD).

2. SprawdŸ, czy opcja 'W¬åcz tryb digital CD audio
dla tego nap´du CD-ROM.' jest w¬åczona.

Korzystanie z USB PC LINK (Patrz 9)

USB PC LINK pozwala odtwarzaæ pliki muzyczne w 
komputerze przy u¿yciu potê¿nego wzmacniacza i
g¬oœników AZ2538.

UWAGA!
SprawdŸ, czy oprogramowanie MusicMatch
zosta¬o zainstalowane.

1. W¬åcz komputer i AZ2538.
] SprawdŸ, czy poziom g¬oœnoœci nie jest mini-

malny i czy dŸwiêk z komputera jest s¬yszalny.

USB PC LINK              KONSERWACJA I BEZPIECZEÑSTWO
2. Nale¿y wcisnåæ przycisk Source selector

odpowiedniå liczbê razy aby wybraæ USB PC
LINK. (USB na pilocie).

3. Jeœli po¬åczenie zosta¬o wykonane prawid¬owo, to
program MUSICMATCH JUKEBOX zostanie uru-
chomiony automatycznie.
] Jeœli system wykry¬ strumieñ danych audio, to

na wyœwietlaczu pokazana zostanie nazwa
bie¿åcej œcie¿ki.

] Jeœli przez chwilê pokazywany jest komunikat
, to sprawdŸ stan po¬åczenia

pomiêdzy urzådzeniem i komputerem.

4. W razie potrzeby naciskaj ∞ lub § do momentu
wyœwietlenia przesuwajåcej siê nazwy odpowied-
niego utworu (lub naciskaj ¡ lub ™ na pilocie w
celu zaznaczenia/podœwietlenia odpowiedniego
utworu w oknie listy odtwarzania).
] Przejœcie do nastêpnego/poprzedniego utworu

trwa kilka sekund.
] Pokazany zostanie czas trwania œcie¿ki a

nastêpnie, jeden raz, nazwa œcie¿ki.
] Odtwarzanie automatycznie rozpocznie siê od

bie¿åcego utworu. Pokazywany jest czas od
poczåtku odtwarzania i jeden raz wyœwietlona
zostanie przesuwajåca siê nazwa utworu.

Pożyteczne porady:
– Na wyœwietlaczu mogå byæ pokazywane TYLKO ang-

ielskie wielkie litery.

5. W trakcie odtwarzania programu:
– Wciœnij SHUFFLE / REPEAT na panelu jednostki

g¬ównej lub, odpowiednio, pilota aby odtwarzaæ
œcie¿ki w przypadkowej kolejnoœci / ponownie
odtworzyæ wszystkie œcie¿ki.

6. Aby zrezygnowaæ z trybu odtwarzania / zatrzymaæ
odtwarzanie, wciœnij 9 lub wybierz inne Ÿród¬o
dŸwiêku.

Konserwacja i bezpieczeñstwo (Patrz 0)
Obs¬uga odtwarzacza CD i obchodzenie siê z
p¬ytå
• Jeœli odtwarzacz CD nie czyta poprawnie p¬yt,

przed oddaniem go do naprawy nale¿y oczyœciæ
jego soczewkê p¬ytå czyszczåcå.

• Pod ¿adnym pozorem nie wolno dotykaæ soczewki
odtwarzacza CD!

• Nag¬e zmiany temperatury otoczenia mogå
spowodowaæ kondensacjê pary na soczewce odt-
warzacza CD. W takim stanie odtwarzanie p¬yt nie
jest mo¿liwe. Nie wolno próbowaæ wycieraæ
soczewek, tylko trzeba zostawiæ zestaw w cieple
a¿ do odparowania wilgoci.

• Chroniæ soczewki przed zakurzeniem, zamykajåc
zawsze drzwiczki odtwarzacza.

• Podczas czyszczenia p¬yty wycieraæ jå prostymi
ruchami od œrodka do brzegu, u¿ywajåc miêkkiej,
niestrzêpiåcej siê œciereczki. Nie u¿ywaæ œrodków
czyszczåcych, gdy¿ mogå one uszkodziæ p¬ytê.

• Nie wolno pisaæ po p¬ytach ani nalepiaæ na nie
¿adnych naklejek.

Informacje bezpieczeñstwo
• Nie nara¿aæ zestawu, baterii ani p¬yt na dzia¬anie

wilgoci, deszczu, piasku i zbyt wysokiej temperatury.
• Zestaw czyœciæ suchå œciereczkå. Nie u¿ywaæ

¿adnych œrodków czyszczåcych zawierajåcych alko-
hol, amoniak, benzen lub œrodki œcierne, gdy¿ mogå
one uszkodziæ zestaw.

• Umieœciæ zestaw na twardej i p¬askiej powierzchni,
tak by siê nie buja¬. Zapobiegaæ przegrzewaniu
zestawu, zapewniajå jego dobrå wentylacjê.

• Czêœci mechaniczne zestawu zaopatrzone så w
powierzchnie samosmarujåce, dlatego nie wolno
ich smarowaæ ani oliwiæ.

• Urzådzenie nie powinno byæ wystawiane na 
odpryski lub bryzgi p¬ynów.

• Nie stawiaæ na urzådzeniu niebezpiecznych dla
niego przedmiotów (np.: zapalonych œwiec,
nape¬nionych p¬ynem przedmiotów)



ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

Brak dŸwiêku /zasilania

– Ωle ustawiony regulator g¬oœnoœci
• Wyregulowaæ g¬oœnoœæ
– Niepoprawnie wetkniêty przewód zasilajåcy
• Poprawnie przy¬åczyæ przewód zasilajåcy
– Zu¿yte/ niew¬aœciwie wstawione baterie
• Poprawnie wstawiæ (nowe) baterie
– W gniazdo zestawu wetkniête s¬uchawki
• Od¬åczyæ s¬uchawki
– Zak¬ócenia / wy¬adowania elektrostatyczne 
• Od¬åczyæ zasilanie. Wyjåæ baterie (o ile siê znajdu-

jå) z pojemnika na baterie. Nacisnåæ i przytrzymaæ
przez 10 sekund przycisk STANDBY ON y,
pod¬åczyæ zasilanie / w¬o¿yæ baterie, a nastêpnie
uruchomiæ zestaw ponownie.

– Na p¬ycie CD znajdujå siê pliki inne ni¿ audio.
• Wciœnij przycisk SEARCH ∞ lub §. jeden lub

wiêcej razy aby przejœæ do œcie¿ki audio na p¬ycie
CD zawierajåcej równie¿ œcie¿ki z danymi.

Niska jakoœæ dŸwiêku w trybie GAME AUX
• Wyreguluj poziom g¬oœnoœci w AZ2538 lub w konsoli

do gier.

Silny szum lub zak¬ócenia

– Zak¬ócenia elektryczne: zestaw zbyt blisko
odbiornika TV, magnetowidu lub komputera

• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ

Niew¬aœciwe dzia¬anie zdalnego sterowania 

– Baterie zu¿yte/ niew¬aœciwie wstawione.
• Poprawnie wstawiæ (nowe) baterie
– Za du¿a odleg¬oœæ/ kåt pomiêdzy nadajnikiem i

zestawem
• Zmniejszyæ odleg¬oœæ/ kåt

S¬aba jakoœæ odbioru radiowego

– S¬aby sygna¬ radiowy
• FM/MW: Ustawiæ antenê teleskopowå

Sygnalizacja 
– Czysta/ niesfinalizowana p¬yta CD-R(W)
• Stosowaæ sfinalizowane p¬yty CD-R(W)

Sygnalizacja

– Brak p¬yty w odtwarzaczu
• Umieœciæ w odtwarzaczu odpowiedniå p¬ytê
– Uszkodzona lub brudna p¬yta CD
• Wymieniæ/ oczyœciæ p¬ytê, patrz Konserwacja
– Zaparowana soczewka lasera
• Odczekaæ na osuszenie soczewki

Odtwarzacz CD przeskakuje utwory
– Uszkodzona lub brudna p¬yta CD
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê
– Aktywne odtwarzanie losowe shuffle lub program
• Wy¬åczyæ odtwarzanie losowe shuffle / program

DŸwiêk przeskakuje podczas odtwarzania MP3 
– Plik MP3 sporzådzono z poziomem kompresji

przekraczajacym 320kb/s
• U¿yj ni¿szego poziomu kompresji do przepisywania

utworów z CD na format MP3 
– Uszkodzona lub brudna p¬yta
• Zmieñ lub wyczyœæ p¬ytê

Nie daje siê odtworzyæ/ znajdŸ ¿ådane tytu¬y MP3
– U¿yto nieprawid¬owe rozszerzenie nazwy pliku

oraz/lub nieprawid¬owy znak w nazwie pliku
• SprawdŸ, czy nazwy plików zosta¬y zapisane

¬aciñskim alfabetem i czy pliki MP3 majå koñcówkê
.mp3

PPrrzzeezz  ppoonnaadd  1100  sseekkuunndd  wwyyœœwwiieettllaannyy  jjeesstt  ww  ttrryybbiiee  UUSSBB
PPCC  LLIINNKK  kkoommuunniikkaatt
– SprawdŸ stan z¬åcza pomiêdzy komputerem i urzådze-

niem. W razie potrzeby przeczytaj rozdzia¬ £åczenie siê
z USB PC LINK, gdzie znajdziesz informacje o wstêp-
nej konfiguracji sprzêtu.

• SprawdŸ, czy komputer jest w¬åczony i czy program
MusicMatch zosta¬ uruchomiony.

W przypadku wyståpienia awarii, przed oddaniem sprzêtu do naprawy nale¿y sprawdziæ, czy nie zachodzi jeden
z poni¿szych przypadków. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo pora¿enia prådem nie wolno otwieraæ obudowy
zestawu. Jeœli postêpujåc wed¬ug poni¿szych wskazówek nie uda siê rozwiåzaæ problemu, nale¿y skontaktowaæ
siê ze sprzedawcå lub punktem serwisowym.

UWAGA: Nie wolno otwieraæ obudowy, gdy¿ grozi to pora¿eniem elektrycznym. Pod ¿adnym
warunkiem nie wolno podejmowaæ prób samodzielnego naprawiania zestawu, gdy¿ powoduje to
uniewa¿nienie gwarancji.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian 
technicznych.


