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Radio i odtwarzacz CD 

Nr produktu  001196685 
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IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 

1. rączka 
2. regulacja głośności  
3. przełącznik funkcji  (AM - FM - CD) 
4. antena teleskopowa 
5. regulacja strojenia 
6. przycisk CD PLAY/PAUSE  
7. przycisk FFW/REV SKIP SEARCH 
8. przycisk CD STOP  
9. przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ  
10. przycisk ON/OFF  
11. przycisk CD OPEN  
12. drzwiczki CD  
13. drzwiczki baterii 
14. gniazdko AC 
15. głośnik 
16. pokrętło ze skalą 
17. wejście słuchawek 
18. wyświetlacz CD  
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ZASILANIE 
Produkt działa z zasilania prądem zmiennym (230V-50Hz) lub stałym  ( 9V DC). 
 
PRACA Z PRĄDEM ZMIENNYM  
Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania AC230V~Hz . 
Podłącz przewód zasilania AC do odpowiedniego, standardowego gniazdka ściennego prądu 
zmiennego.  
PRACA Z BATERII: włóż 6 baterii 1.5V (Typ C / LR14 /UM2) z tyłu produktu w sposób oznakowany w 
zasobniku baterii.  
UWAGA: aby nie dopuścić do wyciekania baterii zawsze wyjmuj je, jeśli nie używasz urządzenia przez 
dłuższy czas.  
 
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA  
W trybie stand-by, przyciśnij  jeden raz przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Przyciśnij ten 
przycisk  ponownie, aby wyłączyć urządzenie.  
 
USTAWIANIE GODZINY  
Aktualna godzina  

Przy pierwszym użyciu, lub po odłączeniu przewodu zasilania, ekran wyświetli . 

1.Przyciśnij   przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., na wyświetlaczu zacznie migać "24H" lub 
"12H  
2.Przyciśnij przycisk   lub ,  aby wybrać format 12 lub 24 godzin. 
3.Przyciśnij  ponownie przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., na wyświetlaczu zacznie migać 
cyfra godziny. Przyciśnij  przycisk  lub , aby ustawić godzinę.  
4.Przyciśnij  przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ. Ponownie, aby zatwierdzić, zacznie migać 
cyfra minut.  Przyciśnij przycisk  lub , aby ustawić minuty.  
5.Przyciśnij  przycisk  PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ. Ponownie, aby zakończyć ustawianie 
godziny. Uwaga: ":" miga co sekundę przy działającym zegarze. Po wybraniu formatu 12 godzinnego, 
ikona PM wyświetli się dla godzin popołudniowych.  
 
SŁUCHANIE RADIA  
1.Ustaw przełącznik  FUNCTION  w pozycji AM lub FM. 
2.Wybierz stację radiową i ustaw poziom głośności.  
FM: wydłuż i obróć antenę, jeśli odbierany sygnał jest słaby.  
AM: urządzenie wyposażono w we wbudowana antenę ferrytową. Obróć urządzenie, aby uzyskać 
najlepsza pozycje do odbioru. 
3. Aby zaprzestać słuchania radia ON/OFF, aby je wyłączyć.  
 
GŁOŚNOŚĆ 
Obróć pokrętło VOLUME +/-, aby ustawić dogodny poziom głośności.  
 
KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK  (słuchawki nie dołączone)  
Podłącz słuchawki stereo z mini złączem typu jack 3.5mm do urządzenia. Głośnik zostanie 
automatycznie wyłączony i w użyciu pozostaną słuchawki.  
Uwaga: aby ustawić głośność słuchawek, ustaw pokrętło głośności na niskim poziomie. Powoli 
zwiększaj poziom głośności, aż dźwięk będzie wyraźny i przyjemny w odbiorze, bez zakłóceń.   
Maksymalne napięcie wyjściowe 150 mV 
Przy pełnej mocy ciągłe słuchanie odtwarzacza może uszkodzić słuch.  
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SŁUCHANIE ODTWARZACZA CD 
1.Ustaw przełącznik FUNCTION SWITCH  w pozycji CD. Wyświetli się "-". 
2. Włóż płytę (zadrukowaną stroną do góry) do kasety płyty, wyświetli się całkowita liczba utworów.   
3.Przyciśnij  , aby rozpocząć odtwarzanie i ustaw poziom głośności. Numer utworu wyświetli się na 
ekranie.  
Uwaga: pokrętłem tym możesz też na chwilę wstrzymać odtwarzanie, "►" zacznie migać. Wciśnij 
przycisk pauzy ponownie, aby wznowić odtwarzanie.   
4.Przyciśnij  ■, aby zatrzymać odtwarzanie płyty.  
 
POZOSTAŁE FUNKCJE ODTWARZACZA CD  
SKIP/FAST SEARCH : 
- Przyciśnij  , aby przejść do następnego otworu lub przewinąć kilka utworów w przód.  
- Przyciśnij   to aby przejść do początku otworu lub przewinąć kilka utworów wstecz.  
- Przyciśnij  i przytrzymaj  lub , aby szybko przewinąć utwór.  
-  
POWTARZANIE ODTWARZANIA  
Pojedynczy otwór lub całą płytę CD można powtarzać dowolną ilość razy.  
Przyciśnij jeden raz  PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., aby powtórzyć wybrany utwór. Wskaźnik 
powtarzania "REP" zacznie migać. 
Przyciśnij  dwukrotnie PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., aby powtórzyć całą płytę.  Zaświeci się 
wskaźnik powtarzania "REP". 
Przyciśnij trzykrotnie PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., aby odtworzyć dowolnie wybierane 
utwory. Wskaźnik powtarzania "MIX" zaświeci się.  
 
KASOWANIE FUNKCJI ODTWARZANIA POWTARZAJ /MIX  
Przyciśnij  ponownie PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., aż "REP" lub "MIX"  znikną z ekranu.  
 
ODTWARZANIE PROGRAMU 
Aby ustawić własny program muzyki, kiedy urządzenie jest w stanie program STOP.  
 
ODTWARZANIE CD  
1.Włóż płytę, wyświetli się całkowita liczba utworów. 
2.Przyciśnij PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., symbole "PROG." & "P01" zaczną migać na 
ekranie.  
3.Wybierz żądany utwór za pomocą MorM, i przyciśnij  PLAY MODE/PROGRAM/ CLOCK-ADJ., aby 
zapisać program w pamięci. Powtórz czynność tyle razy, ile to konieczne. Można zapamiętać 20 
utworów.  
4.Przyciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie w trybie programu. Na wyświetlaczu 
pojawi się "PRO." i numer zaprogramowanego utworu. 
5.Przyciśnij ■, aby zatrzymać płytę.  Przyciśnij  ponownie, aby skasować zaprogramowane utwory. 
Symbol "PRO." Zgaśnie, ekran ponownie wyświetli całkowitą liczbę utworów.  
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SPECYFIKACJE 
Zasilanie :   AC: 230V - 50 Hz  DC: 9V 1.5V — 6 Typ C / LR14 / UM2  
Wymiary urządzenia:  265(szer)  157(wys)  82(gł) 
Radio  
Zakres częstotliwości: 
FM/modulacja częstotliwości: 87.5 - 108 MHz  
AM/modulacja amplitudy:  540 - 1600KHz 
Odtwarzacz CD  
Wybór optyczny: 3 wiązki laserowe 
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