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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu     

 

Radiomagnetofon Reflexion CCR8012, FM, 

funkcja nagrywania, zawiera mikrofon, 

czarny, szary 
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Ważna, bezpieczna informacja 
 
1. OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z informacjami na 
zewnętrznej stronie obudowy, aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
 
2. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia 
na deszcz lub wilgoć. Urządzenie nie może być narażone na kapiącą lub pryskającą wodę i nie wolno 
na nim stawiać szklanek ani wazonów. 
 
3. OSTRZEŻENIE: Baterie / akumulatory nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak 
promienie słoneczne, ogień itp. 
 
4. OSTRZEŻENIE: Wtyczka zasilająca służy jako urządzenie odłączające. Wtyczka zasilania powinna być 
zawsze dostępna. 
 

5. Upewnij się, że wyrzucasz ten produkt we właściwy sposób. 
Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi w całej UE. 
 
6. Nie stawiaj na urządzeniu otwartego ognia, na przykład świec. 
7. Baterie są wyjątkowo toksyczne dla środowiska i nie można ich wyrzucać do odpadów domowych. 
Baterię należy wyrzucić oddzielnie. 
 
8. Użytkowanie urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym. 
9. Informacje dotyczące oceny i oznaczenia znajdują się na spodzie urządzenia. 
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Ostrzeżenie 
Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. 
Wymień tylko ten sam lub równoważny typ 
 
 
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE 
DESZCZU ANI WILGOCI. 
 

 
 

Pokazuje wykrzyknik w trójkącie równobocznym 
ważne instrukcje obsługi i konserwacji. 
 

Piorun w trójkącie równobocznym wskazuje na niebezpieczne wysokie napięcie w 
urządzeniu, które może doprowadzić do porażenia prądem. 
 

 Ten symbol oznacza, że ten produkt zawiera podwójną izolację. 
 

Ostrzeżenie: Połknięcie baterii spowoduje poważne oparzenia chemiczne 
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1. PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI - Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać 
wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. 
 
2. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować 
na przyszłość. 
 
3 OSTRZEŻENIA - Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w 
instrukcji obsługi. 
 
4. PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI - Przestrzegaj wszystkich instrukcji obsługi. 
 
5. WODA I WILGOĆ - Aparatu nie należy używać w pobliżu wody, na przykład w pobliżu wanny, 
umywalki, zlewu kuchennego, basenu lub w mokrej piwnicy 
 
6. WENTYLACJA - Sprzęt należy zamontować tak, aby jego lokalizacja lub położenie nie zakłócały 
wentylacji. Nie umieszczaj go na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która może 
blokować otwory wentylacyjne. 
 
7 OGRZEWANIE - Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piece lub inne urządzenia 
(w tym wzmacniacze), które generują ciepło. 
 
8. To urządzenie jest przystosowane do napięcia sieciowego 230V ~ 50Hz. Jeśli urządzenie nie będzie 
używane przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 
 
9. Przewody zasilające - Przewody zasilające należy poprowadzić tak, aby nie były ściśnięte 
 
10. WLOT PŁYNU - Należy uważać, aby nie rozlać się płynów i nie dostały się one do otworów w 
obudowie. 
 
11. OSTRZEŻENIE ESD - Jeśli wyświetlacz lub elementy sterujące nie działają prawidłowo lub nie 
powinny reagować, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Po kilku sekundach podłącz 
ponownie urządzenie. 
 
12. USZKODZENIA WYMAGAJĄCE NAPRAWY - Urządzenie powinno zostać naprawione przez 
wykwalifikowany personel serwisu, jeżeli: 
 
- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. 
- Do urządzenia wpadły przedmioty lub płyny. 
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu. 
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona. 
- Urządzenie nie działa normalnie. 
 
13. NAPRAWA - Prosimy nie naprawiać urządzenia samodzielnie, naprawy powinien wykonywać 
wyłącznie personel serwisowy. 
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Właściwości 
 
1. Komora baterii 
2. Przycisk Pomiń +/- lub Tune +/- * Tryb USB / MP3 (pomijanie utworów) 
Tryb FM (dostrajanie stacji radiowych) 
3. Przycisk Odtwórz / wstrzymaj 
4. Głośniki i osłona głośników 
5. Drzwi kasety 
6. Wbudowany mikrofon 
7. Przycisk nagraj * Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie 
8. Przycisk Odtwórz * Naciśnij, aby odtworzyć taśmę 
9. Przewijanie do tyłu / Szybkie przewijanie do przodu * Naciśnij, aby przewinąć taśmę do tyłu lub do 
przodu 
10. Przycisk Stop / Eject Naciśnij, aby zatrzymać taśmę / wysunąć taśmę, gdy taśma przestanie się 
zwijać. 
11. Przycisk Pauza * Naciśnij, aby wstrzymać taśmę * Naciśnij ponownie, aby kontynuować 
odtwarzanie 
12. Uchwyt do przenoszenia 
13. Podłączenie zasilania 
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14 Aux in * Złącze Aux-IN 3,5 mm do podłączenia za pomocą kabla audio 
15. Słuchawki * Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 
16. Mikrofon * Złącze mikrofonu 3,5 mm (zewnętrzne) 
17. USB 
18. Kontrolka LED 
 
* Zielone światło po wybraniu trybu USB, wstrzymaniu odtwarzania lub wyszukaniu stacji radiowej 
* Zielone światło miga, gdy gra muzyka lub radio 
 
Źródło energii 
Aby zasilić urządzenie, podłącz przewód zasilający do gniazda prądu zmiennego z tyłu urządzenia oraz 
do standardowego gniazdka elektrycznego. Do zasilania bateryjnego to urządzenie wymaga 4 baterii 
C (brak w zestawie) 
 

 
 

 
Podłącz do gniazda w urządzeniu 
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Uwagi: 
* Sprawdź, czy moc znamionowa urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu. 
* Upewnij się, że przewód zasilający jest całkowicie włożony do urządzenia. 
* Zawsze wyjmuj baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Baterie mogą 
wyciekać i uszkodzić urządzenie 
* Używaj baterii tego samego typu. 
 
Nigdy nie używaj różnych typów baterii. 
Aby używać urządzenia z bateriami, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 
 
Nagrywanie na taśmie 
1. Nagrania audio z wbudowanego mikrofonu, mikrofonu zewnętrznego, zewnętrznego źródła 
dźwięku poprzez wejście AUX IN 
2. Naciśnij jednocześnie przyciski Play i Record (odtwarzania i nagrywania)  i rozpocznie się 
nagrywanie. 
 
* Nie naciskaj przycisku nagrywania, gdy ochrona przed skasowaniem taśmy została usunięta, 
spowoduje to uszkodzenie nagrywarki 
Rekorder automatycznie dostosowuje poziom nagrywania. Suwak głośności nie kontroluje głośności 
nagrywania 
 
Odtwarzanie taśmy 
 
1. Naciśnij przycisk Play, aby aktywować odtwarzanie 
2. Dostosuj głośność, jak chcesz 
3. Użyj przycisku pauzy, aby tymczasowo zatrzymać taśmę 
4. Naciśnij przycisk Stop / Eject, aby zatrzymać lub wysunąć taśmę 
 
* Głośnik wyłącza się automatycznie po podłączeniu słuchawek. 
 
Przewijanie do przodu i do tyłu 
1. Naciśnij przycisk „REWIND” (9), aby przewinąć taśmę. 
2. Naciśnij przycisk „FAST FWD” (9), aby przewinąć taśmę do przodu. 
3. Wciśnij przycisk „Play” (8), aby anulować proces nawijania i przełączyć się na źródło energii. Aby 
zasilić urządzenie, podłącz przewód zasilający do wejścia AC z tyłu urządzenia, aby zmienić tryb 
odtwarzania. 
 
USB / MP3 
 
1. Przełącznik wyboru (19) ustawić na USB 
2. Podłącz pamięć USB (muzyka MP3) do portu USB (17) 
3. Naciśnij Play (3) i ciesz się muzyką 
4. Aby pominąć utwór lub wrócić, naciśnij Tune +/- (2) 
 
Radio FM 
 
1. Przełącznik wyboru (19) ustawić na USB 
2. Naciśnij i przytrzymaj „Play / Pause” (przycisk 3) przez kilka sekund, aby przejść do trybu FM 
3. Aby wyszukać stacje radiowe, naciśnij przyciski Tune +/- (2). 
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Tryb oszczędzania energii 
System automatycznie powraca do trybu czuwania, jeśli urządzenie przestało działać w trybie USB / 
MP3 i nie odbiera żadnego sygnału z kabla AUX, słuchawek lub mikrofonu przez 10 do 15 minut. 
Naciśnij przycisk zasilania, aby wyprowadzić urządzenie z trybu gotowości. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Standard ......................................................................................................................... ... AC 230V 50Hz 
Podłączenie zasilania 
FM ............................................................................................................................... .... 87,5 - 108 MHz 
Zasilanie ………………………………………………………………………………………………………………....... AC 230V ~ 50Hz 
DC ……………………………………………………………………………………....... 4 x 1,5 V rozmiar „C” (brak w zestawie) 
 

Ocena USB DC  5 V, 200 mA 
 
Firma UltraMedia GmbH & Co. Handels KG 
Friedrich-Penseler-Strasse 28 
21337 Lueneburg 
 
Tel.: + 49 / (0) 4131 / 9239-20, Faks: + 49 / (0) 4131 / 9239-55 
Dostępność: Pon.-Czw .: 8:00 do 17:00 
Pt .: 8:00 - 14:30 (ograniczone wsparcie do 16:00) 
www.ultramedia.de 
service@ultramedia.de 
 
Obejmuje gwarancję na ten produkt przez okres 24 miesięcy. 
 
Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, estetycznych, produktów z uszkodzoną plombą 
gwarancyjną lub nieczytelnym / nieistniejącym numerem seryjnym, a także uszkodzeń 
spowodowanych nieprawidłową obsługą i / lub niewłaściwym użytkowaniem, użyciem 
nieoryginalnych części zamiennych, nieodpowiednich opakowanie lub z jakiegokolwiek innego 
powodu, którego nie można przypisać produktom „refleksyjnym”. 
 
Udzielamy 6 miesięcznej gwarancji od daty zakupu na akcesoria takie jak pilot, zasilacz, itp. Należy 
koniecznie przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W przypadku gwarancji wyślij 
urządzenie, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami, list motywacyjny 
od Ciebie zawierający adres i numer telefonu / faksu i / lub adres e-mail oraz kopię dowodu zakupu 
bezpłatnie adres podany powyżej w dniu. Nieopłacone przesyłki nie będą przyjmowane. UltraMedia 
GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia transportowe urządzeń, które nie zostały 
wysłane w oryginalnym opakowaniu! W przypadku jakichkolwiek pytań przed wysyłką urządzenia 
prosimy o kontakt pod powyższy adres, numer telefonu, fax lub email. Niektóre problemy można 
również rozwiązać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
Po naprawie bezpłatnie odeślemy do Ciebie urządzenie. 
Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twoje urządzenie RefleXion! 
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Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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