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Radio z odtwarzaczem CD 
NR 1 CD  
Instrukcja obsługi 

 
Słowo wstępne 
Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu w obsłudze zgodnej z przeznaczeniem i bezpiecznej 
Państwa radia, nazywanego w dalszej części instrukcji urządzeniem.  
 
Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi 
Instrukcja obsługi jest przeznaczona dla każdej osoby, która  
- ustawia, 
- obsługuje, 
- czyści 
- lub utylizuje urządzenie.  
 
Cechy szczególne instrukcji obsługi  
Różne elementy instrukcji obsługi są opatrzone określonymi cechami szczególnymi. W ten sposób 
można łatwo rozpoznać, czy chodzi o normalny tekst, 
 
- wyliczenie lub 
-> kroki obsługi. 
  
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
Urządzenie zostało skonstruowane do odbioru stacji radiowych UKF oraz odtwarzania płyt CD.  
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Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie do celów przemysłowych.  
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Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia 
Należy przeczytać starannie wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i przechować instrukcję, aby móc z 
niej skorzystać w przyszłości.  
Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi i na tylnej stronie urządzenia.  

Bezpieczeństwo 
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Ostrożnie!  
- Urządzenie można podłączać tylko do napięcia sieciowego wynoszącego 230 V~, 50 Hz. Nigdy nie 
należy próbować użytkować urządzenia z innym napięciem.  
- Wtyczka sieciowa może zostać podłączona dopiero, jeśli instalacja została wykonana zgodnie z 
przepisami.  
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, wzgl. jeśli urządzenie wykazuje inne uszkodzenia, nie może być 
ono użytkowane.  
- Podczas wyciągania kabla sieciowego z gniazdka ciągnąć za wtyczkę – nie za kabel.  
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem i porażenia prądem, nie narażać urządzenia na działanie deszczu 
ani wilgoci.  
- Unikać kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią.  
- Nie użytkować urządzenia w pobliżu wanny, basenu czy wody pryskającej.  
- Nie stawiać żadnych pojemników z płynem, np. wazonów z kwiatami na urządzeniu. Mogłyby one 
przewrócić się, a wyciekający płyn mógłby doprowadzić do znacznych szkód wzgl. do ryzyka 
porażenia prądem.  
- Jeśli do urządzenia przedostaną się ciała obce lub płyny, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę 
zasilania z gniazdka. Oddać urządzenie do sprawdzenia przez wyszkolony personel fachowy, zanim 
zostanie ono ponownie włączone. Inaczej zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
- Nie otwierać obudowy. Inaczej zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem.  
Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Należy zawsze zwracać się do 
naszego serwisu klienta.  
- Pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia – do tego upoważniony jest tylko fachowiec.  
Ciała obce, np. igły, monety, itp., nie mogą przedostać się do wnętrza urządzenia.  
Styków instalacyjnych nie wolno dotykać metalowymi przedmiotami lub palcami. Może to skutkować 
zwarciem.  
- Na urządzeniu nie wolno ustawiać żadnych źródeł ognia, jak np. świeczek.  
- Nigdy nie dopuszczać do obsługiwania urządzenia przez dzieci, bez nadzoru.  
 
Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia 
- Prace konserwacyjne zlecać zawsze wykwalifikowanemu personelowi fachowemu. Inaczej stwarza 
się zagrożenie dla własnej osoby i innych ludzi.  
- Urządzenie nawet w stanie wyłączonym stand-by pozostaje podłączone do sieci. Wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Ciągnąć tylko za wtyczkę, nie za 
kabel.  
- Nie słuchać muzyki lub radia z dużą głośnością. Może to doprowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.  
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to 
dzieci) o ograniczonych fizycznych, czuciowych lub umysłowych zdolnościach lub posiadających 
niewystarczające doświadczenie i/lub niewystarczającą wiedzę, chyba że, są nadzorowane przez inną 
osobę odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo lub otrzymują od niej instrukcje, jak należy używać 
urządzenia.  
- Dzieci muszą pozostać pod nadzorem osób dorosłych, aby zapobiec, że będą bawić się urządzeniem.  
- Zabrania się dokonywania przebudów urządzenia.  
- Nie wolno użytkować uszkodzonych urządzeń wzgl. uszkodzonych akcesoriów.  
 
Ustawienie urządzenia 
- Urządzenie ustawić na twardym, bezpiecznym i poziomym podłożu. Zadbać o dobrą wentylację.  
- Nie ustawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, jak dywany, koce czy w pobliżu firanek i 
makat. Mogłoby to spowodować zakrycie otworów wentylacyjnych. Niezbędna cyrkulacja powietrza 
mogłaby zostać przez to zakłócona. Mogłoby to ewentualnie doprowadzić do zapalenia się 
urządzenia. 
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 - Szczeliny wentylacyjne na tyle urządzenia i na jego bokach muszą być zawsze wolne. Urządzenia nie 
można zakrywać firankami, kocami czy gazetami. 
- Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, jak grzejniki. Unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia oraz miejsc o wyjątkowo dużej ilości kurzu.  
- Miejsce ustawienia nie może zostać wybrane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, jak np. 
kuchnia czy sauna, ponieważ osadzanie się skroplin mogłoby doprowadzić do uszkodzenia 
urządzenia. Urządzenie jest przewidziane do użytkowania w suchych miejscach i w klimacie 
umiarkowanym i nie może być wystawiane na działanie wody kapiącej lub pryskającej.  
- Należy zwrócić na to uwagę, że nóżki urządzenia mogą ewentualnie pozostawić zabarwione odciski 
na niektórych powierzchniach mebli. Należy zastosować ochronę pomiędzy meblem a urządzeniem.  
- Urządzenie można użytkować tylko w poziomym położeniu. Nie użytkować na zewnątrz!  
 
Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia 
- Trzymać urządzenie i płyty z daleka od urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne.  
- Nie ustawiać żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.  
- Jeśli urządzenie zostanie przyniesione z zimnego otoczenia do ciepłego, wewnątrz może osiąść 
wilgoć. W takiej sytuacji odczekać około godziny, zanim urządzenie zostanie włączone.  
- Kabel zasilający położyć tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.  
- Należy upewnić się, że kabel zasilający lub wtyczka są łatwo dostępne, aby możliwe było szybkie 
odłączenie urządzenia od zasilania prądem!  
- Gniazdko wtykowe powinno znajdować się możliwie jak najbliżej urządzenia.  
- W celu podłączenia do sieci wetknąć wtyczkę sieciową prawidłowo do gniazdka wtykowego.  
- Stosować odpowiednie, łatwo dostępne przyłącze do sieci i unikać stosowania gniazdek wtykowych 
wielokrotnych!  
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma, zagrożenie porażenia prądem!  
- W przypadku zakłóceń lub wydobywania się dymu lub zapachu z obudowy natychmiast wyjąc 
wtyczkę z gniazdka wtykowego!  
- Przed nadejściem burzy wyciągnąć wtyczkę.  
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed podróżą, wyciągnąć wtyczkę.  
- Zbyt wysoka głośność, zwłaszcza w przypadku słuchawek, może doprowadzić do uszkodzenia 
słuchu.  
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających duże pole magnetyczne (np. silniki, 
głośniki, transformatory).  

 
Odtwarzacz CD wykorzystuje niewidoczny promień lasera. W przypadku błędnej obsługi może on 
uszkodzić oczy. Nigdy nie patrzeć na otwartą kieszeń CD.  
- Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER). 
Stosowna naklejka (CLASS 1 LASER PRODUCT) znajduje się z tyłu urządzenia. 
Opis urządzenia 
Zakres dostawy 

Należy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej akcesoria zostały dostarczone: 

- Radio, 

- Niniejsza instrukcja obsługi.  

Szczególne właściwości 
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Urządzenie składa się z radia stereo z odtwarzaczem CD i magnetofonu w stylu retro.  

Za pomocą tego urządzenia można: 

- Odtwarzać płyty audio CD oraz CD-R/RW (CDDA).  

Samodzielnie nagrane płyty CD muszą być „zamknięte".  

Należy zwrócić przy tym uwagę na wskazówki zawarte w podręczniku Państwa odtwarzacza CD.  

- Odtwarzacz CD może automatycznie powtarzać poszczególne tytuły lub całe płyty CD.  

- Odtwarzacz CD może odtwarzać do 20 tytułów płyty CD w zaprogramowanej kolejności lub za 

pomocą funkcji powtarzania.  

- Radio odbiera częstotliwości UKF 88–108 MHz oraz MF 530–1600 KHz.  

- Urządzenie posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych.  

Elementy obsługi 
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1 Skala MF 

2 Skala UKF 

3 VOLUME Regulacja głośności 

+: głośniej, obrót w prawo 

-: ciszej, obrót w lewo 

4 Uchwyt pokrywy 

5 Pokrywa 

6 Kieszonka na płyty CD 

7 Przyciski obsługi odtwarzania CD 

8 Głośnik 

9 AUX IN Przyłącze zewnętrznych źródeł, 3,5 minijack 

10 TUNING Pokrętło do ustawiania częstotliwości UKF/MF 

11 Przełącznik wyboru trybu MF, UKF, CD 
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12 UKF ST. Wskazywanie UKF stereo 

13 Power ON/OFF 

Tył 

26 AC ~ Podłączenie do sieci 230 V ~ / 50 Hz 

27 Antena UKF 

  

Obsługa CD 

14 Uchwyt CD 

15 Wyświetlacz LED 

16 Wskaźnik LED PLAY 

17 Wskaźnik LED funkcja powtarzania 

18 REPEAT / ALL funkcja powtarzania CD  

19 PROGRAM funkcja programowania 

20 B.SKIP wybór tytułu, wyszukiwanie do tyłu 

21 F.SKIP wybór tytułu, wyszukiwanie do przodu 

22 PLAY/PAUSE rozpoczęcie odtwarzania, pauza 

23 STOP zatrzymywanie odtwarzania 

24 Dźwignia kieszonki na CD 

25 PROGRAM wskaźnik zaprogramowanego odtwarzania 

- Tabliczka znamionowa (strona tylna) 

 

Przygotowanie urządzenia do pracy 

Urządzenie można podłączyć do zwykłej sieci elektrycznej (230 V ~ / 50 Hz).  

Powstające podczas pracy ciepło musi zostać odprowadzone poprzez wystarczającą cyrkulację 

powietrza. Dlatego urządzenia nie wolno okrywać ani ustawiać w zamkniętej szafce. Zapewnić wolną 

przestrzeń wokół urządzenia wynoszącą przynajmniej 10 cm.  

Jak poprawić odbiór anteny 
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Ilość i jakość odbieranych stacji radiowych zależy od warunków odbioru w miejscu ustawienia.  

Za pomocą anteny UKF 27 można uzyskać dostateczny odbiór. Antena rozłożona do pełnej długości 

musi zostać skierowana na korzystny odbiór.  

Wbudowana antena MF jest wystarczająca do odbioru stacji w zakresie MF. Można obrócić 

urządzenie, aby poprawić odbiór.  

Jak podłączyć zasilacz sieciowy 

 

Wetknąć wtyczkę sieciową 26 do gniazda wtykowego sieciowego.  

Wskazówka: 

Jeśli urządzenie nie jest użytkowane wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.  

Ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel. Przed nadejściem burzy wyciągnąć wtyczkę. Jeśli urządzenie nie 

będzie używane przez dłuższy czas, np. przed podróżą, wyciągnąć wtyczkę.  

Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku 

Za pośrednictwem głośników urządzenia można słuchać dźwięków z zewnętrznego urządzenia (np. 

odtwarzacza MP3).  

 Podłączyć kabel audio (3,5 mm minijack) wyjścia audio zewnętrznego urządzenia do gniazda 

AUX IN 9. 

 Aby powrócić do normalnego odtwarzania, usunąć kabel audio z gniazda AUX-IN 9. 

Jak obsługiwać urządzenie 

Jak włączyć i wyłączyć urządzenie 

Za pomocą przełącznika  13 można włączyć lub wyłączyć urządzenie.  

Włączanie: 

Nacisnąć przełącznik. Urządzenie zostanie włączone. Włączy się oświetlenie skali.  

Wyłączanie: 

Przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy przełącznik, aż oświetlenie skali zgaśnie. Urządzenie 

zostanie wyłączone.  

Jak ustawić głośność 
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Pokręcić pokrętłem VOLUME 3, aby ustawić pożądaną głośność.  

- pokręcić w prawo – głośniej, 

- pokręcić w lewo – ciszej.  

Jak ustawić źródło 

 Za pomocą przycisków funkcyjnych 11 można wybrać CD lub RADIO (MF, UKF).  

- Za pomocą przycisku UKF lub MF można od razu rozpocząć odtwarzanie radia.  

- Po użyciu przycisku CD płyta CD obraca się i sczytywane są utwory muzyczne. W pozycji CD można 

odtwarzać zewnętrzne źródła dźwięku.  

Jak odtwarzać zewnętrzne źródło dźwięku 

Zewnętrzne źródła dźwięku (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy itp.) z wtyczką minijack 3,5 mm 

podłączyć do AUX IN 9.  

Rozpoczęcie odtwarzania z zewnętrznego źródła.  

Ustawianie głośności na obu urządzeniach.  

Kończenie odtwarzania: 

 Zatrzymać odtwarzanie z zewnętrznego źródła.  

 Usunąć wtyczkę z gniazda 9.  

Wskazówka: 

Usunąć wtyczkę z gniazda AUX IN, aby móc ponownie słuchać radia wzgl. płyt CD.  

Jak obsługiwać odtwarzacz CD 

Ogólne wskazówki dot. CD 

Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt CD z muzyką, na których nagrano pliki audio (CD-

DA i CD-RW).  

Nie ma możliwości czytania płyt CD wielosesyjnych.  

Podczas zapisywania CD-R i CD-RW plikami audio mogą wystąpić różne problemy, które mogą mieć 

negatywny wpływ na prawidłowe odtwarzanie.  

Przyczyną tego są błędne ustawienia software i hardware lub stosowane płyty.  

Jeżeli wystąpią takie błędy, należy skontaktować się z serwisem klienta producenta Państwa 

nagrywarki/oprogramowania do nagrywania lub poszukać odpowiednich informacji np. w Internecie.  

Wskazówka: 
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Tworząc płyty audio należy przestrzegać ustawowych przepisów i nie naruszać praw autorskich osób 

trzecich.  

- Należy zawsze trzymać zamkniętą kieszeń na CD, aby na optyce lasera nie zbierał się kurz.  

 - Urządzenie może odtwarzać tylko zwykłe płyty audio (CD-DA).  

Wskazówka: 

W przypadku wystąpienia błędnych tytułów/plików odtwarzanie zostanie zatrzymane.  

Zaleca się wypalanie płyt CD z niską prędkością i wybrać opcję pojedynczej sesji oraz ją zamknąć.  

Otwieranie i zamykanie pokrywy 

Pokrywa posiada blokadę.  

 

 Aby otworzyć pokrywę należy ją ostrożnie podnieść (1), aż blokada (2) zaskoczy.  

 Następnie ostrożnie puścić pokrywę. Sprawdzić bezpieczne podtrzymanie pokrywy!  

W celu zamknięcia: 

Pokrywę najpierw lekko podnieść, metalowy wspornik (blokadę 2) pociągnąć do przodu i 

przytrzymać.  

Następnie ostrożnie opuścić pokrywę.  

Nie używać siły!  

Jakie dyski można stosować 

Odtwarzacz CD jest kompatybilny z mediami CD, CD-R/RW. Wszystkie wymienione tu płyty można 

odtwarzać za pomocą tego urządzenia bez stosowania adaptera.  

Nie należy odtwarzać żadnych innych mediów, jak DVD itp.  
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Rozmiar płyty 12 cm/8 cm 

Czas odtwarzania 74 min. wzgl. 24 min. maks. 

  Jeżeli urządzenie jest transportowane należy wyjąć płytę z kieszeni. W ten sposób uniknie się 

uszkodzenia odtwarzacza CD i płyty. 

Jak wkładać płyty 

 

 Przed pierwszym użyciem: Najpierw wyjąć wkładkę zabezpieczającą na czas transportu z 

kieszonki CD 6. 

 Aby włączyć odtwarzanie CD ustawić przełącznik FUNCTION 11 na CD.  

 Aby włożyć płytę CD, otworzyć uchwyt 14 kieszonki CD za pomocą dźwigni 24 (jak pokazano 

na ilustracji nr 1).  

 Uchwyt otworzy się do góry.  

Wskazówka: 

Jeżeli kieszeń CD 6 jest otwarta należy zwrócić na to uwagę, aby do urządzenia nie dostały się żadne 

ciała obce.  

Nie wolno dotykać soczewki lasera.  

 Kieszeń CD 6 otwierać tylko po zatrzymaniu się płyty CD.  

 Ostrożnie włożyć płytę CD zadrukowaną stroną do góry (jak pokazano na ilustracji nr 2).  

 Zamknąć uchwyt 14 za pomocą dźwigni 24. CD zostanie sczytana, podczas tego procesu na 

wyświetlaczu pojawi się „- -„ Po zakończeniu procesu sczytywania na wyświetlaczu 15 pojawi 

się liczba tytułów.  

Wskazówka: 

Jeżeli nie włożono płyty CD, po chwili na wyświetlaczu 15 pojawi się „no”.  

Z obsługą należy odczekać, aż zawartość płyty CD zostanie całkowicie wczytana, aby upewnić się, że 

wszystkie niezbędne informacje zostały odczytane na płycie CD.  

Jak wyjmować płyty 

 Aby wyjąć płytę CD należy najpierw zakończyć odtwarzanie CD za pomocą przycisku STOP 23.  
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 Otworzyć kieszeń CD 6, za pomocą dźwigni 24 uchwytu 14 i wyjąć płytę CD chwytając za 

krawędź.  

Jak odtwarzać płytę 

Jeżeli płyta została źle włożona lub zawiera błędy, na wyświetlaczu 15 pojawi się "no".  

 Nacisnąć przycisk "PLAY/PAUSE" 22, aby rozpocząć odtwarzanie.  

Numer aktualnego tytułu pojawi się na wyświetlaczu 15.  

 Jeżeli chcą Państwo przerwać odtwarzanie, nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE 22.  

Urządzenie przerwie odtwarzanie. Na wyświetlaczu 15 miga LED. 

Aby kontynuować odtwarzanie nacisnąć ponownie przycisk PLAY/PAUSE 22.  

Aby zakończyć odtwarzanie nacisnąć przycisk STOP 23. Na wyświetlaczu 15 pojawi się całkowita 

liczba tytułów.  

Wskazówka: 

Przed wyjęciem płyty CD należy zawsze nacisnąć przycisk STOP 23.  

Jak ustawić tytuły 

 Jeżeli chcą Państwo przejść do kolejnego tytułu nacisnąć jeden raz przycisk F.SKIP 21.  

 Jeżeli chcą Państwo przejść do początku tytułu nacisnąć jeden raz przycisk B.SKIP 20.  

 Jeżeli chcą Państwo przejść do poprzedniego tytułu nacisnąć dwa razy przycisk B.SKIP 20.  

Na wyświetlaczu 15 wskazywany jest zawsze ustawiony numer tytułu.  

 Tyle razy nacisnąć przycisk, aż wyświetli się pożądany numer tytułu.  

Szybkie wyszukiwanie do przodu i do tyłu  

W bieżącym tytule można przeprowadzić szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu, aby znaleźć 

określone miejsce. Przy tym odtwarzanie muzyki odbywa się za pomocą głośników.  

 Aby szybko przewijać do przodu nacisnąć przycisk F.SKIP 21 i przytrzymać przycisk wciśnięty, 

aż znalezione zostanie pożądane miejsce.  

 Aby szybko przewijać do tyłu nacisnąć przycisk B.SKIP 20 i przytrzymać wciśnięty, aż 

znalezione zostanie pożądane miejsce.  

 Puścić przycisk. Odtwarzanie będzie kontynuowane od tego miejsca.  

Jak wykorzystać funkcję powtarzania 

Powtarzanie tytułu, CD 

 Wybrać tytuł na urządzeniu.  
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Na wyświetlaczu 15 pojawi się numer danego tytułu.  

 

 Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE 22.  

 

 Nacisnąć przycisk REPEAT 18.  

Na wyświetlaczu 15 miga wskaźnik Repeat. Wybrany tytuł zostanie odtworzony ponownie.  

 Nacisnąć jeszcze raz przycisk REPEAT 18. Na wyświetlaczu 15 zaświeci się wskaźnik Repeat.  

Wszystkie tytuły płyty CD zostaną ponownie odtworzone.  

Wskazówka: 

Funkcję powtarzania można ustawić także przy włączonej funkcji programowania.  

Kończenie funkcji powtarzania 

 Nacisnąć ew. ponownie przycisk REPEAT 18, aż zniknie wskaźnik powtarzania.  

Płyta CD zostanie odtworzona bez powtarzania aż do końca, jeżeli odtwarzanie nie zostanie 

zatrzymane.  

Jak korzystać z funkcji programowania 

Za pomocą funkcji programowania można odtwarzać do 20 tytułów płyty z muzyką w wybranej przez 

siebie kolejności.  

Wskazówka: 

Programowanie można wykonać tylko, jeżeli płyta jest włożona w zamkniętej kieszeni CD 6 i kiedy 

urządzenie znajduje się w trybie stop.  

 Włożyć płytę do kieszeni CD 6 i ją zamknąć. Nacisnąć przycisk STOP 23.  

 Nacisnąć przycisk PROGRAM 19.  

Na wyświetlaczu 15 miga numer miejsca do zaprogramowania 01.  

 Wybrać za pomocą przycisków F.SKIP 21, B.SKIP 20 pierwszy zaprogramowany tytuł.  
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 Zapisać wybrany numer tytułu za pomocą przycisku PROGRAM 19. Teraz dany tytuł jest 

zaprogramowany na pozycji 01.  

Na wyświetlaczu 15 widać numer kolejnego miejsca do zaprogramowania 02. W ten sam sposób 

zaprogramować pożądaną kolejność tytułów.  

 Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE 22, aby rozpocząć odtwarzanie wybranych tytułów. Na 

wyświetlaczu 15 miga wskaźnik programowy.  

 Jeżeli chcą Państwo przerwać odtwarzanie zaprogramowanej kolejności, nacisnąć jeden raz 

przycisk PLAY/PAUSE 22.  

 Aby ponownie rozpocząć odtwarzanie nacisnąć jeden raz przycisk PLAY/PAUSE 22.  

 Aby zakończyć zaprogramowane odtwarzanie nacisnąć przycisk STOP 23.  

Wskazówka: 

Jeżeli kieszeń CD 6 zostanie otwarta lub naciśnięty zostanie przycisk FUNCTION 11, pamięć 

zaprogramowanych tytułów zostanie usunięta. Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP 23 zakończy 

także programowanie.  

Jak obsługiwać radio 

Wskazówka: 

Radio odbiera częstotliwości UKF 88–108 MHz oraz MF (AM) 530–1600 KHz.  

 Aby włączyć radio nacisnąć.  

 Aby wybrać pożądany zakres częstotliwości UKF lub MF nacisnąć przycisk 11.  

Wciśnięty przycisk zaświeci się.  

Wskazówka: 

Jeżeli ustawiono FM (UKF), można wyregulować antenę 27, aby poprawić odbiór.  

Z reguły stacje UKF są odbierane w dźwięku stereo, wskaźnik UKF ST. (12) świeci. W przypadku 

odbioru mono wskaźnik gaśnie.  

Jeżeli ustawiono MF można obrócić urządzenie, aby poprawić odbiór.  

 Aby wyłączyć radio przycisk przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy.  

Jak wybrać stację 

Obracać pokrętłem TUNING 10 aż do ustawienia wybranej częstotliwości.  

Wskaźnik częstotliwości skali 1, 2 

 - góra: UKF (MHz) wzgl..  
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 - dół: MF (KHz)  

pozwala na przybliżone orientowanie się w zakresie częstotliwości.  

Jak czyścić urządzenie 

Porażenie prądem!  

Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, nie wolno czyścić urządzenia mokrą ściereczką, ani pod 

bieżącą wodą. Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę sieciową.  

UWAGA!  

Nie używać ostrych gąbek, proszku do czyszczenia ani rozpuszczalników, jak alkohol czy benzyna.  

Obudowę czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką.  

Wskazówki dot. CD 

Płyty CD przechowywać zawsze w okładce i dotykać tylko krawędzi. Powierzchni mieniącej się 

kolorami tęczy nie wolno dotykać i powinna być zawsze utrzymywana w czystości. Nie przyklejać 

papieru ani taśmy klejącej po stronie etykiety płyty. Płyty CD należy chronić przed równoległym 

promieniowaniem słonecznym oraz źródłami ciepła, jak np. grzejniki.  

Poza tym płyty CD nie mogą leżeć w samochodzie zaparkowanym na słońcu, ponieważ temperatura 

w pojeździe może być bardzo wysoka. Odciski palców i kurz na zapisanej stronie płyty usuwać za 

pomocą czystej i suchej szmatki.  

Do czyszczenia CD nie wolno używać żadnych środków do pielęgnacji płyt, jak spraye, 

płyny czyszczące, spraye antystatyczne czy rozpuszczalniki, jak benzyna, rozcieńczacze czy inne 

dostępne w sprzedaży środki chemiczne.  

Trudne w usunięciu plamy można ewentualnie usunąć wilgotną szmatką ze skóry.  

 Wycierać od środka do krawędzi płyty. 

  

Okrężne ruchy podczas czyszczenia powodują rysy. Co może prowadzić do błędów podczas 

odtwarzania.  
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Usuwanie błędów 

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdzić je na podstawie poniższej tabeli.  

Jeżeli nie można usunąć zakłócenia według poniższego opisu, należy skontaktować się z 

producentem.  

Problemy z odtwarzaczem CD 

Oznaka Możliwa przyczyna/pomoc 

Dźwięk zanika.  

 

Poziom głośności jest ustawiony za wysoko.  

Zmniejszyć głośność.  

Płyta CD jest uszkodzona lub zabrudzona.  

Oczyścić płytę CD lub wymienić na inną.  

Urządzenie jest pod wpływem wibracji.  

Ustawić urządzenie w miejscu, gdzie nie 

występują wibracje.  

 

Płyta CD nie jest odtwarzana lub nadal przerywa.  Urządzenie nie znajduje się w trybie CD.  

Włożono niewłaściwą płytę CD.  

Kieszeń na CD nie jest zamknięta.  

Zamknąć kieszeń CD.  

Płyta CD jest źle włożona.  

Włożyć płytę CD zadrukowaną stroną do góry. 

Płyta CD musi spoczywać w kieszeni CD w sposób 

wyśrodkowany.  

Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona.  

Oczyścić płytę CD, użyć innej płyty CD.  

W kieszeni CD osiadła wilgoć.  

Wyjąć płytę CD i pozostawić kieszeń CD otwartą 

na około 1 godzinę, aby wyschła.  

Czas odtwarzania płyty CD przekracza 74 minuty. 
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Problemy z urządzeniem 

Oznaka Możliwa przyczyna/pomoc 

Urządzenia nie można włączyć.  

 

Urządzenie nie jest zasilane prądem.  

Podłączyć prawidłowo kabel zasilający do 

gniazdka sieciowego.  

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku 

POWER.  

Nie słychać dźwięku. Zwiększyć głośność.  

 

Słychać szumy.  

 

W pobliżu urządzenia znajduje się telefon 

komórkowy lub inne urządzenie, które wysyła 

zakłócające fale radiowe.  

Oddalić telefon komórkowy lub dane urządzenie 

od radia. Ew. wyregulować stację.  

 

Dźwięk jest słaby lub o złej jakości. Inne urządzenia, np. telewizor zakłócają odbiór.  

Postawić radio w większej odległości od takich 

urządzeń. 

Antena nie jest rozłożona lub ustawiona.  

Rozłożyć antenę.  

Obrócić antenę lub urządzenie, aby poprawić 

odbiór. 

  

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.  

Wymiary są wartościami przybliżonymi.  

Dyrektywy i normy 

Niniejszy produkt spełnia wymogi 

- Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE), 

- Dyrektywy ErP (2009/125/WE), 

- Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz 
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- Dyrektywy oznakowania CE.  

 

Dane techniczne 

Wymiary urządzenia 

(szerokość x wysokość x głębokość) 

325 mm x 225 mm x 210 mm 

 

Ciężar: ok. 4 kg 

Napięcie:  230 V prąd przemienny, 50 Hz 

Moc wyjściowa:  1,5 W Sinus 

Warunki otoczenia: +5 °C do +35 °C  

5% do 90% względnej wilgotności powietrza (bez 

skraplania się) 

Radio: 

Częstotliwości odbioru: 

 Antena: 

UKF 88–108 MHz 

MF 530–1600 kHz  

Antena UKF 

Antena MF wbudowana 

Przyłącze AUX: 3,5 mm minijack 

  

Jak można skontaktować się z producentem 

DGC GmbH  

Graf-Zeppelin-Str. 7  

D-86899 Landsberg  

www.dual.de  

Wskazówki dotyczące utylizacji 

Usuwanie opakowania 

Nowe urządzenie było chronione w drodze do Państwa opakowaniem. Wszystkie zastosowane 

materiały są przyjazne środowisku i mogą być ponownie zastosowane. Prosimy o wsparcie i 

zutylizowanie opakowania w sposób przyjazny środowisku.  
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Na temat aktualnych sposobów utylizacji informacji udzieli sprzedawca lub można je uzyskać w 

miejscowym zakładzie utylizacji odpadów. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie.  

Zagrożenie uduszeniem się!  

Nie dawać dzieciom opakowania oraz jego małych elementów.  

Zagrożenie uduszeniem się folią i innymi materiałami opakowania.  

Jak utylizować urządzenie 

Zużyte urządzenia nie są bezwartościowe. W wyniku przyjaznej środowisku utylizacji można odzyskać 

cenne surowce naturalne. Na temat możliwości przyjaznej dla środowiska i fachowej utylizacji 

urządzenia można uzyskać informacje w urzędzie gminy lub miasta.  

Urządzenie to jest oznakowane zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).  

Niniejszy produkt nie może zostać zutylizowany wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw 

domowych, tylko musi zostać oddany do punktu zbiorczego zajmującego się recyklingiem zużytych 

sprzętów elektrycznych i elektronicznych.  

Wskazuje na to symbol znajdujący się na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Surowce 

można ponownie wykorzystać zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki recyklingowi, wykorzystaniu 

surowców lub dzięki innej formie utylizacji zużytych sprzętów wnoszą Państwo duży wkład do 

ochrony środowiska. 

Zagrożenie życia!  

W przypadku urządzeń wysłużonych wyciągnąć wtyczkę sieciową.  

Przeciąć kabel sieciowy i usunąć wraz z wtyczką. 

 


