
RESUME / HOLD

RESUME - Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÂÎÂ› Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·ÙÂ
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÔıËÎÂ‡ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. 
∫·Ù¿ ÙËÓ Â·ÓÂÎÎ›ÓËÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ·fi ÂÎÂ› Ô˘ 
Â›¯·ÙÂ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. (RESUME). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË 
OFF-RESUME-HOLD ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜.
1 ™ÚÒÍÙÂ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË RESUME Î·Ù¿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› 
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RESUME.

2 ¶È¤ÛÙÂ 9 Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.

3 ¶È¤ÛÙÂ 2; Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
➜ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ Â›¯·ÙÂ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.

• °È· Ó· Û‚‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RESUME ÛÚÒÍÙÂ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË OFF.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
– °È· MP3-CD, ÌÈ·˜ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· Û˘ÌÈÂÛÌ¤ÓˆÓ

ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ë ·Ó¿ÎÙËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ı· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ ÌfiÓÔÓ ÚÈÓ Ë
Û˘ÛÎÂ˘‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› ÂÓÙÂÏÒ˜.

HOLD – ∫ÏÂ›‰ˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÎÏÂÈ‰ÒÛÂÙÂ fiÏ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜. ŒÙÛÈ, ·Ó È¤ÛÂÙÂ ¤Ó·
Ï‹ÎÙÚÔ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªÂ ÙÔ HOLD ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ,
ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÙÂ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ¿ÏÏˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ.

• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi OFF-RESUME-HOLD ÛÙÔ HOLD ÁÈ· Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ HOLD ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹.
➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË HOLd.
➜ ŒÙÛÈ, ·Ó È¤ÛÂÙÂ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ‰ÂÓ ı·

ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞Ó ÎÏÂ›ÛÂÙÂ ÙË 
Û˘ÛÎÂ˘‹, ÙÔ HOLd ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó
È¤ÛÂÙÂ ÙÔ 2;.

• °È· Û‚‹ÛÈÌÔ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ HOLD, ÛÚÒÍÙÂ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË OFF
➜ �Ï· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Â›Ó·È ÍÂÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó·.

WYBÓR UTWORU ORAZ PRZESZUKIWANIE

Wybór utworów i wyszukiwanie na wszystkich p¬ytach

Wybór utworu
• Naciskaj krótko ∞ lub §, aby przeskoczyæ do

poczåtku aktualnego, poprzedniego lub do kolejnych
utworów.

• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie
naciœniêciem 2;.
➜ Odtwarzacz przejdzie do wybranego utworu.

Szukanie fragmentu utworu podczas odtwarzania
1 Naciœnij i przytrzymaj klawisz ∞ lub § do chwili znalezienia szukanego

fragmentu.
➜ Rozpocznie siê przeszukiwanie przy zmniejszonej sile g¬osu. W przypadku

utworów audio CD, przeszukiwanie ulegnie przyspieszeniu po 2
sekundach.

2 Zwolnij przycisk po odnalezieniu fragmentu.
➜ Rozpocznie siê normalne odtwarzanie.

Wybór na p¬ytach MP3-CD

Aby znale¿æ utwór MP3, mo¿esz najpierw nacisnåæ 3/4 aby wybraæ album.

Wybór albumu
•Naciœnij i przytrzymaj lub naciœnij wielokrotnie

przycisk.3/4, aby znale¿æ ¿àdany numer albumu.
• W stanie pauzy/zatrzymania rozpoczåæ odtwarzanie

naciœniêciem 2;.
➜ Odtworzony zostanie pierwszy plik wybranego

albumu.

Po¿yteczne porady:

– Kiedy aktywny jest tryb programu, przyciski 3 lub 4 nie dzia¬ajå.

S¬UCHAWKI

S¬uchawki AY3806 (serie EXP246X)  oraz AE500 (tylko do EXP2465)

• Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka p / LINE OUT

Pożyteczne porady:

• Gniazdko p / LINE OUT 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¿ne!
Bezpieczne s¬uchanie:
Nale¿y ustawiaæ g¬oœnoœæ na umiarkowanym poziomie, gdy¿ 
korzystanie ze s¬uchawek przy du¿ej g¬oœnoœci mo¿e uszkodziæ s¬uch. 
Do tego odtwarzacza så zalecane s¬uchawki firmy Philips AY3806/AE500.
Wa¿ne (dotyczy modeli z do¬åczonymi s¬uchawkami): Firma Philips gwarantuje, ¿e
jej odtwarzacze så zgodne z maksymalnå mocå dźwiêku okreœlonå przez
odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku u¿ywania ich z oryginalnymi
s¬uchawkami. W przypadku koniecznoœci wymiany s¬uchawek zalecamy 
skontaktowanie siê ze sprzedawcå w celu zamówienia modelu identycznego z
oryginalnymi s¬uchawkami dostarczanymi przez firmê Philips.

Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym: 
Nie korzystaæ z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na 
rowerze, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ wypadek.

∂ÈÏÔÁ‹ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡

∂ÈÏÔÁ‹ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜

∂ÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
• ¶È¤ÛÙÂ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ∞ ‹ § ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜

ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Â›ÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜,
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‹ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.

• ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡ÛË˜/ ‰È·ÎÔ‹˜,
È¤ÛÙÂ 2; ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
➜ ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÛËÌÂ›Ô˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
1 ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ∞ ‹ ÙÔ § ·ÙËÌ¤ÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô

ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ.
➜ ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ 

Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ÛÂ ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË. °È· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· CD ‹¯Ô˘ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

2 ∞Ê‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÙÂ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô.
➜ ™˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë Î·ÓÔÓÈÎ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.

∂ÈÏÔÁ‹ ÛÂ MP3-CDs

°È· Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ (ÎÔÌÌ¿ÙÈ) MP3, ÌÔÚÂ›ÙÂ ÚÒÙ· Ó· È¤ÛÂÙÂ
∞§ª¶√Àª/¶ƒ√ƒÀ£ªπ™∏ 3/4 ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ¿ÏÌÔ˘Ì.
∂ÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ¿ÏÌÔ˘Ì 
• ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ·ÙËÌ¤ÓÔ ‹ È¤ÛÙÂ.3/4.

Â·ÓÂÈÏÂÌÌ¤Óˆ˜ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 
ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. 

• ™ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡ÛË˜/
‰È·ÎÔ‹˜, È¤ÛÙÂ 2; ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹0
➜ ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÂÈÏ¤Í·ÙÂ.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

– ŸÙ·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
Ï‹ÎÙÚˆÓ 3 ‹ 4 Â›Ó·È ¿Î˘ÚË.

AÎÔ˘ÛÙÈÎ¿

AÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ AY3806 (™ÂÈÚ¿ EXP246X ) Î·È AE500(ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ EXP2465 )

• ™˘Ó‰¤ÛÙÂ Ù· ·Îo˘ÛÙÈÎ¿ o˘ ÚoÌËıÂ‡oÓÙ·È ÌÂ
ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÌÂ ÙËÓ ˘o‰o¯‹ p / LINE OUT.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

• p / LINE OUT ÌÔÚÂ› Â›ÛË˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ›
ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÌÂ ÙÔ
ÛÙÂÚÂÔÊˆÓÈÎfi Û·˜ Û‡ÛÙËÌ·. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙÂ˜ ÙË˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ÌÂ ÙÔ CD.

™∏ª∞¡∆π∫O!
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÎÔ‹˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ Ì¤ÙÚÈ· ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË. ∏
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÌÂ ˘„ËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙËÓ ·ÎÔ‹ Û·˜. 
™¿˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ Philips AY3806/ AE500 ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi (ÁÈ· ÌÔÓÙ¤Ï· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿): ∏ Philips ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË
Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÌÂ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙ¿ıÌË Ë¯ËÙÈÎ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘ ÙË˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜
Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÂ›˜, ÌfiÓÔ ÌÂ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË, Û¿˜
Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û·˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÏÈ·ÓÈÎ‹˜
ÒÏËÛË˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÁÁÂ›ÏÂÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÂ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi,
ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË Philips.

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜: ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÂÓÒ Ô‰ËÁÂ›ÙÂ ‹ Î¿ÓÂÙÂ
Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·ıÒ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.

°∂¡π∫∂™ ¶§∏ƒOºOƒπ∂™

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ñ Œ¯o˘ÌÂ ·oÊ‡ÁÂÈ Î¿ıÂ ÂÚÈÙÙfi ˘ÏÈÎfi ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘·Û›·. ∫·Ù·‚¿ÏÏ·ÌÂ Î¿ıÂ
‰˘Ó·Ù‹ ÚoÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ó· ·oÙÂÏÂ›Ù·È Ë Û˘ÛÎÂ˘·Û›· ·fi ‰‡o ÌfiÓo
‚·ÛÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿: ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ (Îo˘Ù›) Î·È ·fi oÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈo (Û·Îo‡ÏÂ˜,
·ÊÚÒ‰Ë ÚoÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ¿).

ñ ∏ Û˘ÛÎÂ˘‹ Û·˜ ·oÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈÎ¿ o˘ ÌoÚo‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎÏˆıo‡Ó ·Ó
·oÛ˘Ó·ÚÌoÏoÁËıo‡Ó ·fi Ì›· ·ÚÌfi‰È· ÂÙ·ÈÚÂ›·. ¶·Ú·Î·Ïo‡ÌÂ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÙÂ
Ùo˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈo˘˜ Î·ÓoÓÈÛÌo‡˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ˘ÏÈÎÒÓ
Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜, ¿‰ÂÈˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.

ZASILANIE 

Baterie (brak w zestawie)

Wk¬adanie baterii
• Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ 2 baterie

zwyk¬e lub alkaliczne typu AA (LR6, UM3).

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 A pojawi siê rP bAtt i
s¬yszalny bêdzie regularny sygna¬.

Należy wyjąć baterie, jeżeli ulegną wyczerpaniu lub 
nie będą użytkowane przez dłuższy okres.

Tabliczka znamionowa znajduje siê na spodzie obudowy.

∆ƒOºO¢O™π∞

ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ AY3162 (·Ú¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ EXP2461 Î·È EXP2465)

ÃÚËÛÈÌooÈ‹ÛÙÂ ÌfiÓo ÙoÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
∞À 3162 (4.5 V/450 mA ÁÈ· Û˘ÓÂ¯¤˜ ÚÂ‡Ì·, ıÂÙÈÎfi˜
fiÏo˜ ÛÙoÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÍoÓ›ÛÎo). ÕÏÏoÈ Ù‡oÈ ÌoÚÂ›
Ó· ÚoÎ·Ï¤Ûo˘Ó ‚Ï¿‚Ë ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹.
1 µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ˆ˜ Ë Ù¿ÛË ÙË˜ ÚÂ˘Ì·Ùo·Úo¯‹˜

·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË Ùo˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹.
2 ™˘Ó‰¤ÛÙÂ Ùo ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ÌÂ ÙËÓ ˘o‰o¯‹ 4.5V

DC ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ Ú›˙· ÛÙoÓ Ùo›¯o.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

– ∞oÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙoÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌooÈÂ›Ù·È.
Ù·È. °∂¡π∫∂™ ¶§∏ƒOºOƒπ∂™

ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ CD Î·È ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD

ñ ªËÓ ·ÁÁ›ÍÂÙÂ Ùo˘˜ Ê·Îo‡˜ A ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ CD.
ñ ªËÓ ÂÎı¤ÛÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹, ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ùo˘˜

‰›ÛÎo˘˜ CD ÛÂ ˘ÁÚ·Û›·, ‚Úo¯‹, ¿ÌÌo ‹ ÛÂ
˘ÂÚ‚oÏÈÎ‹ ˙¤ÛÙË (o˘ ÚoÎ·ÏÂ›Ù·È ·fi
ıÂÚÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÒÌ·Ù· ‹ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË
ÛÙoÓ ‹ÏÈo).

ñ ªoÚÂ›ÙÂ Ó· Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ CD ÌÂ ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi, Óˆfi ·Ó› ¯ˆÚ›˜ ¯Óo‡‰È. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌooÈ‹ÛÂÙÂ ·oÚÚ˘·ÓÙÈÎ¿ o˘ ÌoÚÂ› Ó· ‰È·‚ÚÒÛo˘Ó Ùo Ê·Îfi. 

ñ °È· Ó· Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ Ùo ‰›ÛÎo CD, ÛÎo˘›ÛÙÂ ÙoÓ ÛÂ Â˘ıÂ›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi Ùo
Î¤ÓÙÚo Úo˜ ÙËÓ ¿ÎÚË ¯ÚËÛÈÌooÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› ¯ˆÚ›˜ ¯Óo‡‰È.
∞oÚÚ˘·ÓÙÈÎ¿ ÌoÚÂ› Ó· ÚoÎ·Ï¤Ûo˘Ó ˙ËÌ›Â˜ ÛÙoÓ ‰›ÛÎo! ªË ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È
ÌËÓ ÎoÏÏ¿ÙÂ oÙ¤ ·˘ÙoÎfiÏÏËÙ· ¿Óˆ Ùo˘.

ñ OÈ Ê·Îo› ÌoÚÂ› Ó· ı·ÌÒÛo˘Ó fiÙ·Ó ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Í·ÊÓÈÎ¿ ·fi
ÎÚ‡o ÛÂ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏoÓ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ùo
·›ÍÈÌo ÂÓfi˜ ‰›ÛÎo˘ CD. ∞Ê‹ÛÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÛÂ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏoÓ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÂÍ·ÙÌÈÛÙÂ› Ë ˘ÁÚ·Û›·.

ñ ∏ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÎoÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÌoÚÂ› Ó· ÚoÎ·Ï¤ÛÂÈ
·ÚÂÌ‚oÏ¤˜.

ñ ¶ÚoÛ¤¯ÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ, ÁÈ·Ù› ÌoÚÂ› Ó· ÚoÎÏËıo‡Ó
·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙÂ˜ ˙ËÌ›Â˜.

°ƒ∏°OƒO •∂∫π¡∏ª∞ SZYBKI START

1 OPEN

3 CD 4

5 HOLD ➟ OFF 6 PLAY 2; 7 VOL

!!!

¶·›ÍÈÌÔ ‰›ÛÎÔ˘ CD
∏ Û˘ÛÎÂ˘‹ ·˘Ù‹ ÌoÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌooÈËıÂ› ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰Ë CD ‰›ÛÎˆÓ ‹¯o˘
fiˆ˜ Ù· CD-Recordable Î·È Ù· CD-Rewritable kai MP3 CD. ªËÓ ÚoÛ·ı‹ÛÂÙÂ
fiÌˆ˜ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙÂ CD-ROM, CDi, VCD, DVD ‹ CD ÁÈ· ∏/À.

1 ™ÚÒÍÙÂ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË OPEN 2 ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë
Û˘ÛÎÂ˘‹,

2 ∂ÈÛ¿ÁÂÙÂ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ CD ‹ MP3/WMA CD, 
Ë Ù˘ˆÌ¤ÓË ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, È¤˙ÔÓÙ·˜ 
ÙÔ CD ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

3 ∫ÏÂ›ÛÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ È¤˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·¿ÎÈ 
ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ.

4 ¶È¤ÛÙÂ 2; ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ 
Î·È ÂÎÎ›ÓËÛË ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.

➜ ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ùo Ì‹Ó˘Ì· ÂÓÒ
ÙÔ CD player ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ CD.

➜ AÓ··Ú·ÁˆÁ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜.
°È· CD ‹¯Ô˘: ™ÙËÓ oıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È o
·ÚÈıÌfi˜  Ùo˘ ÎoÌÌ·ÙÈo‡ o˘ ·›˙ÂÙ·È, Î·ıÒ˜
Î·È o ¯ÚfiÓo˜ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ Ùo˘.
°È· CD MP3: ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¿ÏÌÔ˘Ì/·ÚÈıÌfi
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ. 

ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜

• ¶È¤ÛÙÂ 2;.
➜ ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ô ·ÚÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜

·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• °È· Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ È¤ÛÙÂ ¿ÏÈ 2;.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ

ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÔıËÎÂ‡ÛÂÙÂ Ì¤¯ÚÈ Î·È 64 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ·›ÍÈÌÔ ÛÂ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·..
∫¿ıÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔıËÎÂ˘ÙÂ› ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì›· ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

1 ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ∞ ‹ § Î·È
3/4  °È· MP3 CD.

2 ¶È¤ÛÙÂ PROG ÁÈ· ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
➜ program Ê·›ÓÂÙ·È. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È P ÌÂ ÙÔÓ

·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ.

3 ∂ÈÏ¤ÍÙÂ Î·È ·ÔıËÎÂ‡ÛÙÂ fiÏ· Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ.

4 ¶È¤ÛÙÂ 2; ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ 
ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ.
➜ program Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ 

ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ.

5 °È· ÚÔÛı‹ÎË ÂÈÏ¤ÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜, È¤ÛÙÂ 9 ÁÈ· ·‡ÛË
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Î·È Û˘ÓÂ¯›ÛÙÂ
ÌÂ ÙÔ ‚‹Ì· 1-2.

➜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 64 ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, 
Î˘Ï¿ÂÈ ÙÔ FL PrO9.

∂ÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· È¤˙ÔÓÙ·˜
PROG ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

➜  ŸÏ· Ù· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÛÂÈÚ¿.

¶Ò˜ Ó· Û‚‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
1 ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›, È¤ÛÙÂ ÙÔ 9 ÁÈ· ·‡ÛË

·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
2 ¶È¤ÛÙÂ ÙÔ 9 ÁÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

➜ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË cL PrO9 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›·
ÊÔÚ¿.

¶·›ÍÈÌÔ ‰›ÛÎÔ˘ CD

™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ È¤˙oÓÙ·˜
• ¶È¤ÛÙÂ 9.

➜ °È· CD ‹¯Ô˘, ™ÙËÓ oıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È o Û˘ÓoÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
ÎoÌÌ·ÙÈÒÓ Ùo˘ ‰›ÛÎo˘ Î·È Ë oÏÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ùo˘. °È· CD MP3/WMA, √È
Û˘ÓÔÏÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È ¿ÏÌÔ˘Ì ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

• ™‚‹ÓÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ È¤˙oÓÙ·˜ Í·Ó¿ Ùo Ï‹ÎÙÚo 9 .

• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ Ùo ‰›ÛÎo CD, È¿ÛÙÂ ÙoÓ ·fi ÙËÓ
¿ÎÚË Î·È È¤ÛÙÂ ÙoÓ ¿ÍoÓ· ··Ï¿ ÂÓÒ ÛËÎÒÓÂÙÂ Ùo
‰›ÛÎo.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

– 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÊÔ‡ È¤ÛÂÙÂ 9 Ë Û˘ÛÎÂ˘‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.

ŒÓÙ·ÛË Î·È ‹¯Ô˜

ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜

• ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ 
Ù· VOL - / + (0-30).

ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ

• ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ DBB ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙÂ ‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ Ù· Ì¿Û·.
y ∞Ó ¤¯ÂÙÂ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· Ì¿Û·, ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ‰Â›¯ÓÂÈ DBB

∂ÈÏÔÁ‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÚfiˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ – MODE

¶È¤ÛÙÂ MODE Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· 
Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √
ÂÓÂÚÁfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.

1 ¶È¤ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MODE Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›, Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÛÙËÓ
ÔıfiÓË.

– : ∆Ô ÙÚ¤¯ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó·.

– : ŸÏÂ˜ ÔÈ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó·.

– : (ÁÈ· MP3 CD ÌfiÓÔÓ): ŸÏ· Ù· 
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¿ÏÌÔ˘Ì
·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó·.

– : ŸÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÛÂ
Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿.

– : ŸÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÂ 
Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿.

– : (ÁÈ· MP3 CD ÌfiÓÔÓ): ŸÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¿ÏÌÔ˘Ì ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È
Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿.

– : (ÁÈ· MP3 CD ÌfiÓÔÓ): ŸÏÂ˜ ÔÈ
‰È·‰ÚÔÌ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¿ÏÌÔ˘Ì 
·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿.

– scan: ∫¿ıÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

➜ °È· ™∞ƒø™∏ Î·È Ù˘¯·›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ˘
ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹.

2 °È· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi, È¤ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MODE
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Û‚‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË.

ESP, §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜

ªÂ ¤Ó· Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔ ÊÔÚËÙfi CD ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÙÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹
ÛÙ·Ì·Ù¿ .¯. fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ Ù˙fiÎÈÓ. ªÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ELECTRONIC SKIP PROTECTION
·ÔÊÂ‡ÁÂÙÂ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ‹ ‰ÔÓ‹ÛÂÈ˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈÎ‹
Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ·fi ˙ËÌÈ¿ Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ·Ó ·Ê‹ÛÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Ó· ¤ÛÂÈ!

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙÂ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜
ÙË˜ Ì·Ù·Ú›·˜, ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜

• ¶È¤ÛÙÂ ÙÔ ESP Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·Ù¿
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
➜ ∆Ô Î·ÓÙÚ¿Ó ‰Â›¯ÓÂÈ ESP Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤¯ÂÈ

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.

• °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈÎ‹
ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ó· ‚¿ÏÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¶È¤ÛÙÂ ESP.
➜ ESP Û‚‹ÓÂÈ.

100 SEC MAGIC ESP!
ª¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓË Ë ESP ·Ú¿‚ÏÂ„Ë
ÚÔÛÙ·Û›·˜:   

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ù‡Ô˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡

100 MP3 (128kbps)
45 CD ‰›ÛÎˆÓ ‹¯o˘

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

– °È· CD MP3: ESP Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ ·fi ÚÔÂÈÏÔÁ‹. 

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

– ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÂ› Î·Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÂÓÙfi˜.10.‰Â˘ÙÂÚÔÏ¤ÙˆÓ, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· ‰È·ÎÔÂ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.

– ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙÂ› Â›ÛË˜, Â¿Ó Ë ·ÚÔ¯‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÎÔÂ›,
‹ Â¿Ó ÙÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ˘ CD ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ, ‹ Â¿Ó Ë Û˘ÛÎÂ˘‹
·ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Pożyteczne porady:

– Jeœli podczas programowania nie zostanie wykonana ¿adna czynnoœæ w
czasie.10.sekund, programowanie zostanie automatycznie zatrzymane.

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

RESUME / HOLD

RESUME - kontynuowanie odtwarzania od miejsca zatrzymania
Istnieje mo¿liwoœæ zapamiêtania pozycji odtwarzacza. Przy ponownym 
w¬åczeniu odtwarzania, us¬yszymy dalszy ciåg utworu (RESUME).
S¬u¿y do tego klawisz OFF-RESUME-HOLD.
1 Funkcjê RESUME mo¿emy w¬åczyæ przez

przesuniêcie klawisza w pozycjê RESUME.
2 Odtwarzanie mo¿emy przerwaæ w dowolnym 

momencie klawiszem 9.
3 Po naciœniêciu 2; us¬yszymy ponownie p¬ytê.

➜  a odtwarzanie bêdzie kontynuowane od tego 
samego fragmentu.

• Dla wy¬åczenia funkcji RESUME klawisz nale¿y przesunåæ w pozycjê OFF.

Po¿yteczne porady:
– Dla p¬yt CD z MP3, poniewa¿ zawierajå one du¿å iloœæ spakowanych informacji,

funkcja wznowienia bêdzie dzia¬aæ jedynie przed ca¬kowitym zamkniêciem
zestawu.

HOLD – Blokada wszystkich klawiszy
Klawisze urzådzenia mo¿na zablokowaæ. Dziêki temu przypadkowe naciœniêcie
klawiszy nie wywo¬a niepo¿ådanych skutków. Po w¬åczeniu HOLD unikniemy
przypadkowego uruchomienia innych funkcji. 

• Ustaw suwak OFF-RESUME-HOLD w pozycjê
HOLD, aby w¬åczyæ HOLD na urzådzeniu.
➜ Na chwilê pojawia siê HOLd.
➜ Dziêki temu przypadkowe naciœniêcie klawiszy 

nie wywo¬a niepo¿ådanych skutków. Je¿eli
urzådzenie jest wy¬åczone, HOLd wyœwietla
siê po naciœniêciu 2;.

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

➜ Wszystkie przyciski så odblokowane.

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!

Tryb oszczêdzania energii pozwala wyd ¬u ¿yæ czas
pracy baterii iodtwarzania muzyki.

• Naciœnij ESP jeden raz lub dwa razy w czasie
odtwarzania. 

➜ Pojawi siê symbol ESP, ochrona zosta¬a
w¬åczona.

• Aby wy¬åczyæ zabezpieczenie przed wstrzåsami i przejœæ do trybu oszczêdzania
energii, naciœnij ESP.

➜ Symbol ESP wy¬åcza siê.

100 SEC MAGIC ESP!
Orientacyjny czas przy w¬åczonym zabezpieczeniu ESP:

Sekundy typ utworu
100 MP3 (128kbps)
45 P¬yt Audio

Pożyteczne porady:
– Dla p¬yt MP3 CD: ESP jest domyœlnie zawsze w¬åczona.

∆ƒOºO¢O™π∞

ª·Ù·Ú›Â˜ (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·Ù·ÚÈÒÓ

• ∞Óo›ÍÙÂ Ùo Î¿Ï˘ÌÌ· ˘o‰o¯‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ 
Î·È ÙooıÂÙ‹ÛÙÂ 2 Î·ÓoÓÈÎ¤˜ ‹ ·ÏÎ·ÏÈÎ¤˜ 
Ì·Ù·Ú›Â˜, Ù‡o˘ AA (LR6, UM3).

ŒÓ‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∏ Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ¿ıÌË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.

ª·Ù·Ú›· ÁÂÌ¿ÙË

ª·Ù·Ú›· Î·Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÁÂÌ¿ÙË

ª·Ù·Ú›· Î·Ù¿ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÁÂÌ¿ÙË

ª·Ù·Ú›· ÓÂÎÚ‹ ‹ ¿‰ÂÈ·. ŸÙ·Ó ÔÈ
Ì·Ù·Ú›Â˜ Â›Ó·È ÓÂÎÚ¤˜ ‹ ¿‰ÂÈÂ˜,
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ A 

rP bAtt ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÌÈ Ë¯Â› Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó·.

he type plate is located on the bottom of the set.

ZASILANIE 

Zasilacz sieciowy AY3162 (dostarczony tylko do EXP2461 oraz EXP2465)

Nale¿y korzystaæ wy¬åcznie z zasilacza AY 3162 (pråd
sta¬y 4,5 V/450 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.

Pożyteczne porady:
–  Du skal altid trække strømadapteren ud af stikket, når du ikke bruger den.

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
brzegom. Preparaty czyszczåce mogå uszkodziæ p¬ytê! Nie wolno robiæ notatek
ani przyklejaæ nalepek na p¬ycie CD.

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

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

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

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje ekologiczne

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

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

ODTWARZANIE P¬YT CD

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

1 Nacisnåæ klawisz OPEN 2 dla otwarcia
odtwarzacza.

2 W¬o¿yæ p¬ytê CD audio lub MP3 CD, 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.

➜ Pojawi siê , odtwarzacz odczytuje
zawartoœæ p¬yty CD.

➜ Odtwarzanie rozpocznie siê automatycznie.
Dla p¬yt audio CD: Wyœwietlacz wska¿e 
numer,i aktualnego utworu oraz czas od
poczåtku utworu.
Dla p¬yt MP3 CD: bie¿åcy numer albumu /
utworu i czas så wyœwietlane. 

Dla wstrzymania odtwarzania

• Nacisnåæ 2;.
➜ Czas od poczåtku utworu bêdzie migaæ.

• Powrót do odtwarzania po ponownym 
naciœniêciu 2;.

ODTWARZANIE P¬YT CD

Dla zakoñczenia odtwarzania
• Nacisnåæ 9.

➜ Dla p¬yt audio CD: wyœwietlacz wska¿e liczbê utworów na p¬ycie oraz
ogólny czas odtwarzania. Dla p¬yt MP3 CD: ¬åczna liczba utworów i
albumów jest wyœwietlana kolejno.

• 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.

Pożyteczne porady:
– Odtwarzacz wy¬åczy siê automatycznie 30 sekund po naciœniêciu klawisza 9.

Natężenie i barwa głosu 

Regulacja g¬oœnoœæi

• Dostosowanie g¬oœnoœci poprzez u¿ywanie 
VOL - / + (0-30).

Regulacja niskich czêstotliwoœci (basów)

• Wciskanie DBB powoduje w¬åczanie i wy¬åczanie uwypuklania niskich
czêstotliwoœci

y wskazuje na w¬åczone uwypuklanie niskich czêstotliwoœci.DBB

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.

– : Wybrany utwór bêdzie odtwarzany
wielokrotnie.

– : Wszystkie œcie¿ki p¬yty lub programy sà
odtwarzane z powtarzaniem.

– : (tylko dla MP3 CD) : Wszystkie utwory
w bie¿åcym albumie zostanå
odtworzone wielokrotnie.

– : Wszystkie utwory na p¬ycie bêdå
odtwarzane wielokrotnie w
przypadkowej kolejnoœci.

– : Wszystkie utwory na p¬ycie zostanå
odtworzone jednokrotnie w
przypadkowej kolejnoœci.

– : (tylko dla MP3 CD): Wszystkie utwory w
bie¿åcym albumie zostanå odtworzone
jednokrotnie w przypadkowej kolejnoœci.

– : (tylko dla MP3 CD): Wszystkie œcie¿ki
bie¿åcego albumu odtwarzane så losowo z powtarzaniem.

– scan: Ka¿dy utwór na dysku jest odtwarzany przez 10 sekund. 

➜ Dla odtwarzania SCAN [SKANOWANIE] i losowego, odtwarzanie w
wybranym trybie rozpoczyna siê od kolejnej œcie¿ki.

2 Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania, nale¿y naciskaæ MODE a¿
napisy zniknå z wyœwietlacza.

PROGRAMOWANIE UTWORÓW

Odtwarzacz pozwala na zaprogramowanie do 64 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 za trzymanym odtwarzaczu i 3/4 dla p¬yt MP3
CD.

2 Naciœnij PROG dla zapisania utworu 
w pamiêci.
➜ Wyœwietlacz wska¿e program, pojawi siê 

P oraz iloœæ zaprogramowanych utworów.
3 W taki sam sposób nale¿y wybraæ i zapisaæ w

pamiêci pozosta¬e utwory.
4 Nacisnåæ 2; dla odtworzenia programu.

➜ Wyœwietlacz wska¿e program,
Rozpocznie siê odtwarzanie programu

5 Aby dodaæ kolejne utwory do programu, 
naciœnij 9 dla zakoñczenia odtwarzania 
programu i przejdê do punktu 1-2.
➜ Po zaprogramowaniu 64 utworów przez 

ekran przewinie siê FL PrO9.

Przeglådanie programu
Po naciœniêciu klawisza PROG przez ponad 
3 sekundy mo¿emy przejrzeæ wybrany program.

➜ Pojawia siê kolejno wszystkie zaprogramowane
utwory.

Kasowanie programu
1 W razie potrzeby naciœnij 9 dla zako‹czenia

odtwarzanie.
2 Naciœnij 9 skasowania programu.

➜ cL PrO9 wyœwietla siê

E������� ™∆OπÃ∂π∞ ∂§∂°ÃOÀ

¶·ÚÂ¯fiÌÂÓ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú:
1 x ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ AY3806 (™ÂÈÚ¿ EXP246X )
1 x ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ AE500(ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ EXP2465 )
1 x AC ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ AY3162 (fi¯ ÛÂ fiÏo˘˜ Ùo˘˜ Ù‡o˘˜)

™∆OπÃ∂π∞ ∂§∂°ÃOÀ ( ¢Â›ÙÂ Â›ÎfiÓ· 1)

1 ...........................oıfiÓË ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ
2 2; ......................·Ó¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹, ÍÂÎÈÓ¿ ‹ ·‡ÂÈ Ùo ·›ÍÈÌo Ùo˘ CD.
3 ESP ....................ÁÈ· Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ Electronic Skip Protection
(ESP, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›·).  ∆Ô ESP
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û˘ÓÂ¯‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ CD ¿Û¯ÂÙ· ·fi
ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·Ù·.

4 PROG .................ÚoÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÎoÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Â·Ó·ıÂˆÚÂ›
Ùo ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

5 MODE ................ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ fiˆ˜ SHUFFLE,
REPEAT.

6 DBB ...................ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ.
∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi Â›ÛË˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›/·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙËÓ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË (ÙÔ ÌÈ) fiÙ·Ó È¤˙ÂÙ·È ÁÈ·
¿Óˆ ·fi 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

7 9 ........................ÛÙ·Ì·Ù¿ Ùo ·›ÍÈÌo Ùo˘ CD, Û‚‹ÓÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹
ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.

8 ∞ /§ ...............ÌÂÙ·Ë‰¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘/ÂfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
3/4 ...................ÌfiÓÔÓ ÁÈ· MP3 CD: ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

¿ÏÌÔ˘Ì.
9 OPEN 2.............·Óo›ÁÂÈ Ùo Î¿Ï˘ÌÌ· Ùo˘ CD.
0 p / LINE OUT....˘o‰o¯‹ 3,5 mm ÁÈ· ·Îo˘ÛÙÈÎ¿, ˘o‰o¯‹ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÌÂ

·Îo˘ÛÙÈÎ‹ Â›Ûo‰o ÂÈÚfiÛıÂÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.
! VOL - / + ............Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯o˘.
@ OFF ....................Û‚‹ÓÂÈ ÙÈ˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜ HOLD;

RESUME ...........·oıËÎÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÎoÌÌ·ÙÈo‡ Ùo˘ CD
o˘ ·›¯ıËÎÂ 

HOLD .................ÎÏÂÈ‰ÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿.
# 4.5V DC..............˘o‰o¯‹ ÁÈ· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÚoÊo‰oÛ›· ÚÂ‡Ì·Ùo˜.

Polski OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

Akcesoria w wyposa¿eniu:
1 x s¬uchawki AY3806 (serie EXP246X)
1 x s¬uchawki AE500 (tylko do EXP2465)
1 x zasilacz sieciowy AC AY3162 (niektóre wersje)

Opis prze¬åczników ( patrz rysunki 1)

1 ...........................wyœwietlacz.
2 2; ......................w¬åczenie zasilania, rozpoczêcie odtwarzania 

p¬yty CD oraz pauza.
3 ESP ....................wybór miêdzy oszczêdnym zasilaniem z baterii i systemem

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

4 PROG .................programowanie utworów i przeglåd programu.
5 MODE ................wybór opcji odtwarzania, np SHUFFLE, REPEAT.
6 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)

7 9 ........................zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD, kasowanie programu,
wy¬åczenie odtwarzacza.

8 ∞ /§................przechodzi na poczåtek poprzedniej / nastêpnej œcie¿ki.
3 /4..................tylko dla MP3 CD: wybór kolejnego/poprzedniego albumu.

9 OPEN 2.............otwarcie pokrywy odtwarzacza CD.

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

! VOL - / + ............regulacja si¬y g¬osu.
@ OFF ....................wy¬åczenie funkcji HOLD.

RESUME ...........zapamiêtanie pozycji odtwarzacza CD
HOLD .................blokuje wszystkie przyciski

# 4.5V DC..............gniazdko zasilacza zewnêtrznego..

∏ Û˘ÛÎÂ˘‹ ·˘Ù‹ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÚ› Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏÒÓ ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜.

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

– Urzàdzenie 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)

Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· MP3

∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ì›ÂÛË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ MP3 (MPEG Audio Layer 3) ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
Ù· „ËÊÈ·Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÂÓfi˜ CD ‹¯Ô˘ ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÂ› ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ fiÌÔÈ· ÌÂ CD .
• ¶Ô˘ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·Ú¯Â›·: ∂›ÙÂ Î·ÙÂ‚¿ÛÙÂ ÓfiÌÈÌ· ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·Ú¯Â›· ·fi ÙÔ

ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, Â›ÙÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ·fi Ù· ‰ÈÎ¿
Û·˜ CD ‹¯Ô˘. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó· CD ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi CD-
ROM ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÙÂ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜. °È· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÌÈ·˜ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
‹¯Ô˘, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ú˘ıÌfi˜ bit 128 kbps ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·Ú¯Â›· MP3.

• ¶ˆ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ¤Ó· CD-ROM ÌÂ ·Ú¯Â›· MP3: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ CD
ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙÂ («Î¿„ÂÙÂ») Ù· ÌÔ˘ÛÈÎ¿
·Ú¯Â›· ·fi ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi Û·˜ ‰›ÛÎÔ ÛÂ ¤Ó· CD-ROM.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
– µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ MP3 ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ÏËÍË .mp3 .
– ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ¿ÏÌÔ˘Ì: ÂÚ›Ô˘ 350

(ÌÂ Û‡ÓËıÂ˜ Ì‹ÎÔ˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯Â›Ô˘ 20 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ).
– � ������� �	
���� ������� �	
 ��	�	�� �� ���������	�� ��������� 

��� �	 ���	� ��� 	�	����� �������. �� ����	�� 	������ �������

�	������	���� ����������� ������.

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:
– 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 muzycznych zależy od długości

nazwy plików. Im krótsza nazwa pliku, tym więcej plików zostanie
odtworzonych.

E¶π§À™∏ ¶ƒOµ§∏ª∞∆ø¡

¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∏: ™Â Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ Ó· ÂÈ‰ÈÔÚıÒÛÂÙÂ
ÙÔ CD ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ›
‚Ï¿‚Ë, ÂÏ¤ÁÍÙÂ fiÏ· Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÚÈÓ ¿ÚÂÙÂ ÙËÓ
Û˘ÛÎÂ˘‹ ÁÈ· ÂÈ‰ÈfiÚıˆÛË. ∞Ó ‰ÂÓ Â›Û·ÛÙÂ ÛÂ ı¤ÛË Ó· Ï‡ÛÂÙÂ ÌfiÓÔÈ ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ë ÙÔ
Û¤Ú‚È˜ ÙË˜ Philips ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯‡˜ ÛÙÔ CD player, ‹ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
• BÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û·˜, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó

ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜.
• ªÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰ÂıÂ› ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi. ™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ Î·Ï¿.
• °È· ¯Ú‹ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ, ‚Â‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÌÌ¤ÓË Ë

·Ó¿ÊÏÂÍË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂›ÛË˜, ÂÏ¤ÁÍÙÂ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.

∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË NO diSc / ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ CD.
• BÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Â›Ó·È Î·ı·Úfi ÙÔ CD Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÛˆÛÙ¿ 

(ÌÂ ÙËÓ ÂÙÈÎ¤Ù· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ).
• ∞Ó ¤¯ÂÈ ı·ÌÒÛÂÈ Ô Ê·Îfi˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜, ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ Ï›Á· ÏÂÙ¿ 

Ì¤¯ÚÈ Ó· Î·ı·Ú›ÛÂÈ.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ CD-RW (CD-R). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ

ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· FINALIZE ÛÙÔ CD-recorder Û·˜

∞Ó¿‚ÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Hold Î·È/‹ Ë Û˘ÛÎÂ˘‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È 
ÛÙÔ ¿ÙËÌ· ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ
• ∞Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· HOLD, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙËÓ.
• ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÎÎ¤ÓˆÛË. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ ÚÂ‡Ì· ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÈ˜

Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

∆Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ ·›˙ÂÙ·È
• µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ MP3 ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ÏËÍË

.mp3.

E¶π§À™∏ ¶ƒOµ§∏ª∞∆ø¡

∞ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÛÙÔ MP3-CD
• µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ 

¿ÏÌÔ˘Ì ÛÙÔ MP3-CD ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 350.

• º·›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÌÂ ·Ú¯Â›· MP3.

TÔ CD Ë‰¿ÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ
• TÔ CD ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚Ë ‹ Â›Ó·È ÏÂÚˆÌ¤ÓÔ. ∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ‹ 

Î·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ CD.
• ∂›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· RESUME, SHUFFLE ‹ PROGRAM.

∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫ÂÓ¿ ‹ ‹¯Ô˜ ÌÂÙ·‹‰ËÛË˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ MP3
• ¶·›ÍÙÂ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. ∞Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ›, Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í·Ó¿ Î·È 
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ Ó¤Ô CD-ROM

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ ‹ Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘.
• ªÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·‡ÛË˜ (PAUSE). ¶È¤ÛÙÂ 2;.
• OÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Ó‰ÂıÂ›, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰ÂıÂ› ÛˆÛÙ¿ ‹ Â›Ó·È

ÏÂÚˆÌ¤ÓÂ˜. ∂Ï¤ÁÍÙÂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛˆÛÙ¿ Ë ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
• IÛ¯˘Ú¿ Ì·ÁÓËÙÈÎ¿ Â‰›·. ∂Ï¤ÁÍÙÂ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.

∂›ÛË˜, ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤Ó· ÎÈÓËÙ¿
ÙËÏ¤ÊˆÓ·.

¶PO™OXH
OÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ¯Ú‹ÛË ‹ Ú‡ıÌ›ÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÙÈÎÒÓ
Ï‹ÎÙˆÓ Î·È ‰È·ÎoÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ËaÚfiÓ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰Èo, ÌÔÚÂ› Ó· Â¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈ‚Ï·‚‹ ¤ÎıÂÛË ÛÂ
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ¿ÏÏË ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ÏÂÈÙÔuÚÁ›·.

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 lub nO AF / Nie mo¿na
odczytaæ p¬yty CD.
• Sprawdziæ,czy p¬yta CD jest czysta ipoprawnie w¬o ¿ona (etykietå ku górze).

• Jeœli zaparowa¬y soczewki,odczekaæ kilka minut a¿ siê oczyszczå.

• P¬yta CD-RW (CD-R) zosta¬a niew¬aœciwie nagrana. Skorzystaæ zfinalizowania 
(FINALIZE) na swojej nagrywarce

W¬åczony jest wskaŸnik HOLd /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.

Plik muzyczny nie jest odtwarzany
• Upewnij siê, ¿e pliki MP3 majå rozwiniêcie .mp3.

ROZWIÅZYWANIE PROBLEMÓW

Brakujåce katalogi na p¬ycie MP3-CD
• Upewnij siê, ¿e ogólna liczba plików i albumów na p¬ycie MP3-CD nie

przekracza 350.

• Wyœwietlone zostanå wy¬åcznie albumy z plikami MP3.

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.

Przerwy w odtwarzaniu lub g¬oœne trzaski podczas odtwarzania 
utworów MP3
• Wys¬uchaj tego samego pliku na komputerze. Je¿eli pojawi siê taki sam

problem, dokonaj ponownego kodowania pliku lub nagraj p¬ytê CD-ROM
ponownie.

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. Wyregulowaæ silê dŸwiêku.
• Silne pole magnetyczne. Sprawdziæ po¬o ¿enie ipo¬åczenia odtwarzacza.

Trzymaæ zdaleka od dzia¬ajåcych przenoœnych telefonów.

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.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
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– ∏ Û˘ÛÎÂ˘‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Î·Ì›· Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ
ÓÂÚfi.

– ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ Î·Ì›· ËÁ‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ 
(.¯. ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÁÂÌÈÛÌ¤Ó· ÌÂ ˘ÁÚfi, ·Ó·ÌÌ¤Ó· ÎÂÚÈ¿)

KASSERING AV DIN GAMLA PRODUKT

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det 
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på
miljö och hälsa.

VANHAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille 
tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla 
tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
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Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i 
elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i 
przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż
jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EC
(WEEE).
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami 

dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i  
elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i
nie wyrzucać zużytych urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami.
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie przyczyni się
do zapobiegania ewentualnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia. 

¶PO™OXH
- OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ¯ËÌÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜, Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó·

·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎÚËÍË˜ Â¿Ó Ë Ì·Ù·Ú›· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ Ï·Óı·ÛÌ¤Ó·.

∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÙÂ ÌÂ Ì·Ù·Ú›· ›‰ÈÔ˘ ‹ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ Ù‡Ô˘.
- ∂ÛÊ·ÏÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈÎ‹

‰È·ÚÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·‚ÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ı· Î¿ÓÂÈ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ó·
·Ó·ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó .

- ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ Ì·˙› ·ÏÈ¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÂ˜ 
Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘.

- µÁ¿ÏÙÂ ÙÈ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ fiÙ·Ó Ë Û˘ÛÎÂÓ‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ›
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

UWAGA!
- Baterie zawierajå substancje chemiczne, nale¿y o tym pamiêtaæ przy ich

wyrzucaniu.
- Istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu w przypadku nieprawid¬owej wymiany

akumulatora. Wymieniaæ wy¬åcznie na akumulator takiego samego typu lub o
identycznej charakterystyce.

- Niew¬aœciwe u¿ycie baterii mo¿e spowodowaæ wyciek elektrolitu i korozjê
komory baterii.

- Nie nale¿y mieszaæ nowych baterii ze starymi, ani u¿ywaæ ró¿nych rodzajów
baterii jednoczeœnie.

- Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu lub nie bêdà u¿ytkowane przez
d¬u¿szy okres.


