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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

001586081

Przenośny odtwarzacz CD Silva Schneider
MCD 50
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Instrukcja obsługi
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym
miejscu do późniejszego wykorzystania
Instrukcje bezpieczeństwa

Piorun w trójkącie ostrzega użytkownika, że to urządzenie zawiera nieizolowane części elektryczne.
Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym - nie otwieraj.
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Dodatkowo: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie otwieraj obudowy urządzenia. To urządzenie
nie ma żadnych elementów sterujących w środku. Zlecać naprawy wyłącznie wykwalifikowanym
specjalistom.

Wykrzyknik w trójkącie informuje użytkownika, że w instrukcji obsługi znajdują się ważne informacje
dotyczące tego urządzenia. Dotyczą one konserwacji, naprawy i eksploatacji urządzenia
- Ze względów bezpieczeństwa obudowę urządzenia może zdjąć tylko specjalista. Wewnątrz nie ma
żadnych elementów kontrolnych.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Nieprawidłowe
naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie i spowodować uszkodzenie urządzenia. W żadnym
wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia. Urządzenie posiada zabezpieczenie, po otwarciu
kieszeni na CD laser wyłącza się automatycznie. Jeśli w urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, to
urządzenie zabezpieczające może zostać naruszone.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, wolnej od wibracji, płaskiej powierzchni.

- Urządzenie nie może być narażone na nadmierne ciepło lub bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani ustawiane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń i grzejników generujących
promieniowanie.
- Urządzenia nie należy używać w ekstremalnie niskich temperaturach.
- Urządzenie powinno być eksploatowane bez wyjątku w suchych pomieszczeniach. Nie używaj
urządzenia w pomieszczeniach w pobliżu wody, np. Wanna, zlew kuchenny, umywalka itp.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w krajach tropikalnych o dużej wilgotności.
- Nie narażaj urządzenia na brud lub kurz.
- Nie narażaj urządzenia na upuszczanie ładunków lub uderzenia.
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- Używaj urządzenia jak najdalej od komputera, telewizora i urządzeń mikrofalowych.
- Nie stawiaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
- Nigdy nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia (np. Kocami, zasłonami, gazetami itp.).
Dlatego nigdy nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach (np. Łóżko, kanapa) i nie kładź pod
nim koców ani dywanów.
- Przedmioty wypełnione płynami (wazony, szklanki, ...) nie mogą być umieszczane na urządzeniu.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych płonących świec lub podobnych przedmiotów.
- Do czyszczenia nie używaj środków czyszczących, rozcieńczalników ani antystatycznych sprayów
zawierających benzynę. Użyj wilgotnej szmatki.
- Twoje urządzenie jest zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie jest surowcem i dlatego nadaje się do ponownego wykorzystania lub może zostać
zwrócone do cyklu surowcowego.
Dzieci:
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać lub bawić się urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru.
- Przed użyciem należy przekazać dzieciom odpowiednie instrukcje.
- Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Dlatego przechowuj urządzenie
i baterie poza zasięgiem małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, niezwłocznie zasięgnij pomocy
medycznej.
- Trzymaj również folię opakowaniową z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
Skaner laserowy:
Odtwarzacz CD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie wyposażone jest w system
bezpieczeństwa zapobiegający wydostawaniu się niebezpiecznych promieni lasera podczas
normalnego użytkowania. Aby uniknąć obrażeń oczu, nigdy nie manipuluj ani nie uszkadzaj systemu
bezpieczeństwa urządzenia.
Urządzenie współpracuje z niewidzialnym skanerem laserowym. Aby uniknąć zagrożeń, urządzenie
może być otwierane tylko przez specjalistę.

Zagrożenie:
Niebezpieczne narażenie na promienie laserowe, jeśli pokrywa komory CD jest otwarta lub
uszkodzona!
Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera!
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Wilgotność kondensacji:
Wilgoć skrapla się na urządzeniu iw jego wnętrzu po przeniesieniu z zimnego do ciepłego
pomieszczenia. System soczewek odtwarzacza CD może zaparować. Odtwarzanie płyty CD nie jest
wtedy możliwe, dopóki wilgoć z urządzenia nie wyparuje. Przed uruchomieniem odczekać, aż
urządzenie dostosuje się do temperatury pokojowej.
W zależności od wilgotności i temperatury w pomieszczeniu może to zająć od 2 do 3 godzin. Nigdy
nie dotykaj soczewki skanera laserowego!
Zgodność
Odtwarzacz może odtwarzać
- Muzyczne płyty CD, które zostały już nagrane
- Audio CD - / + R, CD - / + RW
- Płyty CD-ROM z plikami w formacie MP3 lub WMA
Elementy sterowania

1. Wyświetlacz LCD
2. EPS - włączanie / wyłączanie funkcji przeciwwstrząsowej
3. Przycisk
- Przycisk odtwarzania / pauzy
4. DC 5 V - gniazdo Micro-USB na kabel USB (dla
Zasilanie sieciowe, brak zasilacza sieciowego)
5. Przycisk OFF / RESUME / HOLD – Przycisk wyłącz / kontynuuj / zablokuj
6. PHONES (słuchawki) - Gniazdo słuchawkowe
7. Pokrętło
- Kontrola głośności
8. Przycisk HI VOL / X-BASS - maksymalna głośność / wzmacniacz basowy
9. Przycisk
- wybierz następny album
10. Przycisk
- Przycisk stop
11. Przycisk

- Przycisk przeskoku / wyszukiwania do tyłu / do przodu
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12. Przycisk PROG./ MODE - Przycisk programów / warianty odtwarzania
13. Pokrywa komory na CD1
14. Przycisk OPEN - Przycisk otwierania kieszeni na CD
15. Komora baterii
16. Słuchawki
17. kabel USB (do zasilania sieciowego, brak zasilacza w zestawie)
Zasilacz
Odtwarzacz CD można obsługiwać przy użyciu następujących źródeł zasilania:
- 2 baterie typu „AA” (UM3, LR6), nie wchodzą w zakres dostawy).
- Kabel micro USB z ładowarką sieciową (brak w zestawie).

Stosowanie baterii:

Otwórz komorę baterii (15) na spodzie urządzenia) i włóż 2 baterie AA (UM3, LR6) do komory baterii,
przestrzegając oznaczonej biegunowości + / -. Jak tylko symbol baterii pojawi się na wyświetlaczu,
baterie należy wymienić.

Instrukcje bezpieczeństwa bateri:
- W razie potrzeby wyczyść baterię i styki urządzenia przed ich włożeniem.
- Zużyte baterie wyjmuj z urządzenia w odpowiednim czasie i natychmiast! Zwiększone ryzyko
wycieku!
- W przypadku wycieku baterii ostrożnie wytrzyj wyciekający płyn i włóż nowe baterie.
- Zawsze wkładaj baterie z zachowaniem właściwej biegunowości, w przeciwnym razie urządzenie
może zostać uszkodzone.
- Nigdy nie wystawiaj baterii na nadmierne ciepło, takie jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień
itp.!
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie.
- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie.
- Używać wyłącznie baterii tej samej marki i typu.
- Nie używaj razem nowych i starych baterii.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie należy oddać w punkcie
zbiórki zużytych baterii.
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Kabel micro USB z adapterem:
Podłącz dostarczony kabel micro USB z odpowiednim zasilaczem (nie wchodzi w zakres dostawy) do
gniazda wejściowego „DC 5 V” (4) i do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego. Wszelkie
włożone baterie zostaną wyłączone.

Gniazdo słuchawkowe / głośność
Korzystanie z dostarczonych słuchawek:
Możesz używać urządzenia z dołączonymi słuchawkami (16). Podłącz słuchawki do gniazda
słuchawkowego (6).
Uwaga:
- Zmniejsz głośność przed podłączeniem dostarczonych słuchawek (16) do gniazda słuchawkowego
(6).
- Nadmierna głośność przez długi czas może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu!
Wybierz więc umiarkowaną głośność.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu. To naraża Ciebie i innych na poważne
niebezpieczeństwa.

Podłączenie do głośnika:
Masz możliwość odtwarzania muzyki przez zewnętrzny głośnik.
Użyj kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie) i połącz gniazdo słuchawkowe (6) z wejściem AUX głośnika
zewnętrznego.
Regulacja głośności / elektroniczne zwiększanie głośności:
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Ustaw głośność za pomocą regulatora (7).
To urządzenie pozwala zwiększyć ustawiony poziom maksymalnej głośności (nie uszkadzając słuchu):
- Naciśnij przycisk HI VOL (7) na dłużej niż 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się „HI VOL” i
maksymalna możliwa do ustawienia głośność zostanie zwiększona.
- Aby ponownie zmniejszyć maksymalną regulowaną głośność do niższego poziomu, naciśnij
ponownie przycisk HI VOL (7) na dłużej niż 2 sekundy.
Uwaga:
- Ewentualnie ustawiony wysoki poziom głośności jest automatycznie resetowany po nieprzerwanym
odtwarzaniu trwającym 20 godzin lub dłużej.
- Każdy ustawiony wysoki poziom głośności jest automatycznie resetowany po wyłączeniu urządzenia
lub otwarciu kieszeni na płytę CD.

Odtwarzanie płyt CD
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyjąć kartonowe pudełko z kieszeni na płytę CD. Aby
zapobiec dostawaniu się kurzu, kieszeń na płytę CD powinna zasadniczo pozostać zamknięta, gdy nie
jest używana.

1. Aby włożyć płytę CD, otwórz kieszeń na płytę, naciskając przycisk
Przesuń blokadę „OPEN” w prawo.
2. Weź płytę CD za krawędzie i umieść ją etykietą skierowaną do góry na trzpieniu i delikatnie
dociśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.
3. Ręcznie zamknij kieszeń na płytę CD.
4. Upewnij się, że przełącznik HOLD / OFF (5) jest wyłączony (poz. OFF).
5. Naciśnij przycisk Play / Pause (3). Podczas odczytywania płyty CD na wyświetlaczu miga „----”.
6. Na krótko pojawi się całkowita liczba ścieżek i całkowity czas odtwarzania płyty CD. Jeśli włożona
płyta zawiera ścieżki MP3 / WMA, na wyświetlaczu pojawi się liczba albumów (folderów) i całkowita
liczba utworów.
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7. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu, a na wyświetlaczu pojawi się
numer aktualnego utworu i czas, który już minął. Podczas odtwarzania utworów MP3 / WMA w
lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się komunikat „MP3”.
8. Wzmacniacz basowy X-BASS: naciskając przyciski „X-BASS” (8)
tony basowe są wzmacniane. Jeśli chcesz ponownie wyłączyć wzmacniacz basowy, naciśnij ponownie
przycisk „X-BASS” (8).

Naciśnięcie przycisku odtwarzania / pauzy (3) podczas odtwarzania umożliwia krótkie przerwanie
odtwarzania. Miga upływający czas odtwarzania. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić
odtwarzanie. Jeśli odtwarzanie nie zostanie wznowione w ciągu 90 sekund, urządzenie
automatycznie przejdzie do trybu zatrzymania.
Zatrzymanie odtwarzania:
Odtwarzanie kończy się naciśnięciem przycisku stop (10). Naciśnij ponownie przycisk stop, aby
wyłączyć urządzenie. Przed otwarciem kieszeni na płytę CD zawsze naciskaj przycisk stop (10), aby
uniknąć uszkodzenia płyty.
Wznów odtwarzanie (RESUME) - funkcja odtwarzania radia:
Funkcja ta umożliwia kontynuowanie odtwarzania w tym samym miejscu po zatrzymaniu (przycisk
zatrzymania (10), otwarcie kieszeni na płytę CD) poprzez ponowne naciśnięcie przycisku odtwarzania
/ pauzy (3). Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku książek audio / opowiadań audio:

- Przesuń regulator (5) do pozycji środkowej, aby włączyć funkcję kontynuacji. Na wyświetlaczu
pojawi się „RESUME”.
- Naciśnij przycisk zatrzymania (10), jeśli chcesz zatrzymać / wstrzymać odtwarzanie w dowolnym
momencie.
- Jeśli w późniejszym czasie ponownie naciśniesz przycisk odtwarzania / pauzy (3), odtwarzanie
będzie kontynuowane od miejsca, w którym zostało wcześniej zatrzymane.
- Ta funkcja pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu urządzenia lub otwarciu kieszeni na CD.
- Funkcja gaśnie po przesunięciu suwaka (5) do pozycji „OFF” (wyłączony) lub „HOLD”.
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Funkcja SKIP / SEARCH: (pomijania / wyszukiwania)
Przyciski Skip / Search (11) umożliwiają bezpośrednie przejście do określonej ścieżki lub określonego
miejsca na płycie CD. To wyszukiwanie można również przeprowadzić w trybie zatrzymania podczas
odtwarzania. Jednak w trybie zatrzymania musisz nacisnąć przycisk odtwarzania (3), aby rozpocząć
odtwarzanie.

Pomijanie
1. Krótko naciśnij przycisk Pomiń / Wyszukaj
, aby przejść do następnego utworu. Kilkukrotne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje odtworzenie następujących utworów
kontrolowane. Zwróć uwagę na wyświetlacz.
2. Naciśnij przycisk Przeskocz / Wyszukaj
, aby przejść do początku bieżącej ścieżki.
Kilkakrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia dostęp do dalszych, poprzednich utworów. Zwróć
uwagę na wyświetlacz.
Wyszukiwanie
1. W trybie odtwarzania przytrzymaj jeden z przycisków pomijania / wyszukiwania
aż do osiągnięcia żądanego fragmentu na płycie CD.
2. Po zwolnieniu tego przycisku odtwarzanie jest kontynuowane.
Wybór albumu
Możesz użyć przycisku ALBUM
wyświetlacz („F 01”, „F 02”….).

(9), aby przejść do następnego albumu. Zwróć uwagę na

Warianty odtwarzania
Wielokrotne naciskanie przycisku MODE (12) podczas odtwarzania umożliwia wybranie jednego z
następujących wariantów odtwarzania - zwróć uwagę na informacje u góry wyświetlacza:
REP 1 - aktualny utwór jest powtarzany
ALL - wszystkie utwory są powtarzane
INTRO - funkcja wyszukiwania utworów: Skanowane jest pierwsze 10 sekund wszystkich utworów.
RDN - Odtwarzanie losowe: Utwory na płycie CD są odtwarzane w kolejności losowej.
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Te funkcje można wybrać tylko w trybie odtwarzania. Jeśli chcesz usunąć wybraną funkcję, naciskaj
przycisk „MODE” (12) tyle razy, aż na wyświetlaczu nie pojawi się żaden z powyższych komunikatów.
Programowanie tytułów (PROG):
Możesz zapisać do 20 utworów w dowolnej kolejności. Tytuł można również zapisać kilka razy.
Programowanie należy przeprowadzić w trybie zatrzymania.
Numer zaprogramowanego ustawienia

Numer utworu
1. Naciśnij przycisk programu (12), na wyświetlaczu pojawi się „P01” i zacznie migać numer ścieżki.
2. Za pomocą przycisków pomijania (11) wybierz tytuł do zapisania. Numer utworu jest wyświetlany
na wyświetlaczu.
3. Naciśnij przycisk programu (12), aby zapisać pierwszy utwór.
4. Na wyświetlaczu pojawia się „P02”. Powtarzaj punkty 2 i 3, aż wszystkie żądane tytuły zostaną
zapisane.
5. Po zakończeniu programowania naciśnij przycisk Play / Pause (3), aby rozpocząć odtwarzanie. U
góry wyświetlacza pojawi się „PROG” oraz numer ścieżki i czas odtwarzania, jaki upłynął.
6. Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych
utworów. Programowanie jest kontynuowane do momentu otwarcia kieszeni na CD lub wyłączenia
urządzenia (przyciskiem stop).
Uwaga:
Jeśli chcesz zapisać więcej niż 20 tytułów, miejsce na pierwszy tytuł zostanie nadpisane.
Przycisk blokady (HOLD):
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Aby nie dopuścić do zmiany dokonanych ustawień, np. Podczas transportu, można wyłączyć
wszystkie klawisze funkcyjne przyciskiem HOLD (5). W takim przypadku przesuń suwak (5) w prawo.
W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis „HOLD”. Wszystkie przyciski są teraz
nieaktywne, zmiana dokonanych ustawień nie jest już możliwa. Aby ponownie wyłączyć funkcję
blokowania, przesuń regulator z powrotem do lewej pozycji „OFF”. Wskaźnik „HOLD” gaśnie.
Cyfrowa funkcja przeciwwstrząsowa (ESP):
Ta funkcja zapobiega „przeskakiwaniu” płyty CD / MP3, jeśli podczas odtwarzania urządzenie jest
narażone na wstrząsy lub wibracje. Umożliwia nawet odtwarzanie w ruchu, np. B. podczas biegania
lub w samochodzie. Funkcja anti-shock przechowuje muzykę przez około 40 (w przypadku płyt CD)
lub 120 (w przypadku płyt MP3 / WMA) sekund.
Co oznacza funkcja przeciwwstrząsowa?
- Dane cyfrowe na płycie CD są automatycznie zapisywane w buforze pamięci przez około 40 lub 120
sekund.
- Jeżeli wstrząsy lub inne nieprawidłowości wpłyną na płytę lub odtwarzacz CD, odtwarzanie będzie
kontynuowane bez zakłóceń z pamięci 40/120 sekund. „ESP” jest wyświetlane jako wskazanie funkcji
przeciwwstrząsowej.
- Jeśli uderzenie jest zbyt duże i pojemność pamięci jest pełna, płyta CD zaczyna „przeskakiwać” lub
odtwarzanie zostaje zatrzymane.
- Jeśli jednak funkcja ESP jest włączona, zużycie energii jest również wyższe. Dlatego funkcję ESP
należy włączać tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
- W niektórych przypadkach funkcja przeciwwstrząsowa może zakłócać odtwarzanie muzyki. W takim
przypadku wyłącz funkcję przeciwwstrząsową.

Porządkowanie utworów / albumów:
Ponieważ na płycie CD można zapisać dużą liczbę utworów muzycznych, zalecamy dobrze
zorganizowany system przechowywania w albumach.
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- Utwory w albumie są ułożone i odtwarzane w kolejności alfabetycznej. Jeśli chcesz mieć inną
kolejność, możesz to osiągnąć, numerując je kolejno (001, 002, 003, ...).
- Albumy są również odtwarzane w kolejności alfabetycznej.
- Jeśli album znajduje się w innym albumie, będą odtwarzane jeden po drugim.
- Albumy bez zawartości są pomijane.
- Jeśli istnieją utwory, które nie zostały zapisane w albumie, zostaną automatycznie zapisane w
pierwszym albumie.
Konserwacja i pielęgnacja
Dbanie o płyty CD:

- Aby wyjąć płytę CD z uchwytu w okładce, naciśnij trzpień na środku okładki i unieś płytę CD za
krawędzie.
- Trzymaj płytę CD tylko za krawędzie, nie dotykaj powierzchni płyty.

- Jeśli na powierzchni jest kurz lub inny brud, weź miękką, suchą szmatkę i wytrzyj w bezpośrednim
kierunku od środka ku krawędziom. Żadnych ruchów okrężnych!
- Do czyszczenia pod żadnym pozorem nie wolno używać antystatycznych sprayów, benzyny,
rozcieńczalników ani sprayów do płytek. Te chemikalia mogą zniszczyć powierzchnię płyty CD.

- Nie przyklejaj ani nie zapisuj niczego na błyszczącej stronie płyty.
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- Zbyt duża głośność może powodować „przeskakiwanie”. W takim przypadku zmniejsz głośność.
- Zawsze przechowuj płyty CD w dostarczonej okładce.
- Nie wystawiaj płyt CD na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich
temperatur.
- Odtwarzaj tylko płyty CD oznaczone tym symbolem:

Czyszczenie odtwarzacza CD:
Aby zachować doskonałą jakość dźwięku, należy chronić komorę CD przed brudem i kurzem. Dlatego
należy od czasu do czasu czyścić wnętrze komory CD suchym wacikiem lub środkiem do czyszczenia
obiektywów aparatu (mieszek). Nie dotykaj lasera podczas tej czynności!

Czyszczenie obudowy:
Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, możliwie lekko zwilżonej szmatki. Upewnij się, że do
obudowy nie przedostaje się woda. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. W
żadnym wypadku nie używaj benzyny lakowej, rozpuszczalników ani innych agresywnych lub
korodujących środków czyszczących.
Pomocne wskazówki
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, poniższe punkty mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
Sprawdź te informacje, zanim skontaktujesz się z centrum obsługi klienta:
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Objawy
Nie można włączyć
odtwarzacza CD:

CD nie odtwarza płyt:

Brak muzyki ze słuchawek:

„Skok” podczas odtwarzania:

Zniekształcony dźwięk
Przyciski sterujące nie reagują

Przyczyna
- wyczerpane lub słabe baterie
- Uszkodzony kabel USB lub
nieprawidłowo podłączony
- Funkcja HOLD jest włączona.
- płyta CD została
nieprawidłowo włożona;
- wadliwa płyta CD lub zły
format odtwarzania;
- kieszeń na CD nie jest
zamknięta;
- wilgoć w komorze na CD;
- Wtyk słuchawek nie jest
prawidłowo podłączony;
- Regulacja głośności na
minimum;
- Słabe baterie;
- Wadliwa płyta CD;
- Płyta CD jest zabrudzona;
- Zbyt silne wibracje
- Muzyka za głośna
- Baterie są słabe
- Funkcja Hold aktywna
- Błąd elektryczny

Rozwiązanie
- Wymień baterie
- Sprawdź połączenie kabla;
- Ustaw przycisk Hold w pozycji
„OFF” (wyłączony)
- Włóż płytę CD etykietą do
góry;
- wypróbuj inną płytę CD;
- Zamknij kieszeń na CD;
- Wyjmij płytę CD i pozostaw
pokrywę komory CD otwartą na
dwie godziny, aby umożliwić
wyschnięcie kondensatu;
- Ponownie podłącz słuchawki.
- Zwiększ poziom dźwięku
- Wymień baterie lub użyj kabla
USB.
- Wypróbuj inną płytę CD;
- Wyczyść płytę CD;
- Ustaw odtwarzacz CD w
miejscu wolnym od wibracji;
- Zmniejsz głośność
- Włóż nowe baterie
- Ustaw regulator zatrzymania
w pozycji „OFF” (wyłączony
- Wyjmij baterie z komory i /
lub odłącz zasilacz, który może
być używany. Po kilku
minutach. Rozpocznij operację
ponownie.

Specyfikacja techniczna
Zasilacz:
Zasilanie bateryjne …………………………………………………………………………………... 2 x 1,5 V, AA (UM 3, LR 6)
Kabel połączeniowy USB …………………………………………………………………………………………………………. DC 5V
Formaty CD ……………………………………………………………………………………………….... CD audio, CD-R, CD-RW
Formaty plików………………………………………………………………………………………………………………. MP3, WMA
Miejsca przechowywania .................................................................................................................. 20
Anti-shock
CD …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 40 sek
MP3 ............................................................................................................................................. 120 sek
Waga netto ………………………………………………………………………………………………………………………….. ok. 250 g
Wymiary (szer. X wys. X gł.) ………………………………………………………………………………….. 142 x 33 x 130 mm
* Literówki, zmiany projektowe i techniczne zastrzeżone! *
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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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Gwarancja:
Na Twoje urządzenie udzielamy 24-miesięcznej gwarancji oraz standardowej gwarancji handlowej,
liczonej od daty wystawienia faktury lub listu przewozowego. W okresie gwarancyjnym, po
przedstawieniu faktury lub dowodu dostawy, wszelkie wady produkcyjne i / lub materiałowe zostaną
bezpłatnie usunięte poprzez naprawę i / lub wymianę wadliwych części lub (według naszego uznania)
poprzez wymianę na równoważny, pozbawiony wad przedmiot. Warunkiem uzyskania takiej
gwarancji jest właściwe obchodzenie się z urządzeniem i jego pielęgnacja. Wszelkie roszczenia
wykraczające poza naszą gwarancję są wykluczone. W uzasadnionych przypadkach gwarancja
obejmuje tylko naprawę urządzenia. Dalsze roszczenia i odpowiedzialność za szkody następcze są
zasadniczo wykluczone. Nie udziela się gwarancji na części podlegające naturalnemu zużyciu lub
uszkodzeniom, które można przypisać uderzeniu, nieprawidłowej obsłudze, działaniu wilgoci lub
innych wpływów zewnętrznych lub interwencji nieupoważnionych osób trzecich. W przypadku
reklamacji należy zgłosić urządzenie do wyspecjalizowanego sprzedawcy wraz z fakturą lub dowodem
dostawy
Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstrasse 7
A-5081 Anif
Gwarancja:
Gwarancja jest dobrowolnym, umownym zobowiązaniem producenta (generalnego importera), dla
którego nie ma minimalnych wymagań co do treści czy formy. Jednak wiele gwarancji obejmuje tylko
część kosztów usunięcia usterek, ale zwykle dotyczą one wszystkich usterek, które wystąpią w
określonym czasie.
Gwarancja:
Gwarancja jest wyraźnie określona przez prawo i dotyczy tylko wad, które istniały w momencie
przekazania towaru. Roszczenie zawsze skierowane jest przeciwko kontrahentowi (sprzedawcy),
który ma obowiązek usunięcia wady bezpłatnie (na rzecz konsumenta).

http://www.conrad.pl
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