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1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
1. Przeczytaj instrukcję - przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. 
2. Zachowaj instrukcje - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość. 
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na urządzeniu oraz w instrukcji 
obsługi. 
4. Woda i wilgoć - Nie używaj aparatu w pobliżu wody (np. Wanna, zlew, basen) lub w miejscach 
wilgotnych lub w klimacie tropikalnym. Nie stawiaj na wierzchu przedmiotów wypełnionych płynami, 
takich jak wazony. Nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie. 
5. Konfiguracja - Urządzenie powinno być umieszczone tylko na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie 
upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na wstrząsy. 
6. Ekspozycja W-LAN RF - Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji RF W-LAN, 
umieść produkt w odległości co najmniej 20 cm (z dala od osób znajdujących się w pobliżu, z 
wyjątkiem obsługi elementów sterujących). 
7. Montaż na ścianie lub suficie - Ten produkt nie jest przeznaczony do montażu na ścianie lub suficie. 
8. Wentylacja - Urządzenie powinno być umieszczone tak, aby jego lokalizacja lub położenie nie 
przeszkadzało w prawidłowej wentylacji. Na przykład, urządzenie nie powinno stać na łóżku, sofie, 
dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne; lub umieszczone w 
zabudowanej instalacji, takiej jak regał lub szafka, która może utrudniać przepływ powietrza przez 
otwory wentylacyjne. Zapewnij minimalną odległość 5 cm wokół aparatu, aby zapewnić odpowiednią 
wentylację. Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona, zakrywając otwory wentylacyjne 
przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp. 
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9. Ciepło - Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, 
rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 
10. Źródła energii - Urządzenie należy podłączać tylko do źródła zasilania takiego, które jest opisane 
w instrukcji obsługi lub jak zaznaczono na urządzeniu. 
11. Kable i wtyczki - Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna. Wszystkie kable należy 
poprowadzić w taki sposób, aby nie było szans na chodzenie po nich lub przygniecenie przedmiotami 
umieszczonymi na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na kable przy wtyczkach, 
wygodnych gniazdkach i miejscu, w którym wychodzą z urządzenia. 
12. Czyszczenie - Urządzenie należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Czyścić 
przecierając suchą i czystą szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani detergentów. 
Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia. 
13. Okresy nieużywania - Przewód zasilający urządzenia należy wyjąć z gniazdka, jeśli nie będzie 
używany przez dłuższy czas. 
14. Przedostanie się przedmiotów i cieczy - należy uważać, aby przedmioty nie spadły, a płyny nie 
dostały się do obudowy przez otwory. 
15. Uszkodzenia wymagające naprawy - Urządzenie powinno być serwisowane przez 
wykwalifikowany personel serwisowy, gdy: 
 
a) Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka; lub 
b) Do urządzenia wpadły przedmioty lub płyn dostał się do środka; lub 
c) Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu; lub 
d) Urządzenie nie działa normalnie lub wykazuje wyraźne zmiany 
występ; lub 
e) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona. 
 
16. Serwisowanie - Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza 
opisanymi w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe należy kierować do 
wykwalifikowanego personelu serwisowego. 
17. Otwarty ogień - Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł 
otwartego ognia, takich jak zapalone świece. 
18. Burze - Podczas burzy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
19. Kontrola bezpieczeństwa - Po wykonaniu czynności serwisowych technik powinien przeprowadzić 
kontrolę bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że aparat działa prawidłowo i bezpiecznie. 
20. Baterie - Zawsze umieszczaj baterie z odpowiednią polaryzacją w elementach elektrycznych. 
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymień tylko na ten 
sam lub równoważny typ. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zwróć uwagę na środowiskowe 
aspekty utylizacji baterii. Baterii nie należy narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, 
ogień itp. Wyjmij baterie przed utylizacją produktu. EN 
21. Poziomy głośności - Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim 
poziomie głośności przez długi czas. 
22. Słuchawki - Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i słuchawek może 
spowodować utratę słuchu. 
 

 
UWAGA 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 
NIE OTWIERAĆ 
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OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego 
urządzenia na kapanie lub rozpryskiwanie. 
 
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj obudowy (ani 
tyłu). Wewnątrz nie ma części, które może naprawiać użytkownik. Zleć naprawę wykwalifikowanemu 
personelowi serwisu. 
 

 
 
Błyskawica z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika 
o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć 
wystarczającą wielkość, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym osób. 
 

 
 
Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne instrukcje 
dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia. 
 
PRODUKT LASEROWY KLASY 1 
 
NIE PATRZ W WIĄZKĘ - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE 
 
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 
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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). 

 

1. Obsługa płyt 

 

• Zawsze zamykaj komorę CD, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu lub brudu do mechanizmu CD. 

• Nie dotykaj zapisanej powierzchni. 

• Nie przyklejaj papieru ani nie pisz po żadnej stronie dysku CD. 

• Nie zginaj płyty CD. 

• Płyty należy chwytać tylko na zewnętrznych krawędziach. 

 

 
 
2. Przechowywanie płyt 
• Aby uniknąć zadrapań / uszkodzeń, po użyciu zawsze wkładaj płyty CD z powrotem do pudełek. 
• Nie wystawiaj płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, brudu, wysokich 
temperatur, dużej wilgotności lub wody. 
 
3. Czyszczenie płyt 
• Za pomocą miękkiej szmatki zetrzyj odciski palców i kurz z powierzchni dysku. 
• Ostrożnie przesuń szmatkę od środka płyty do jej krawędzi: 
 

 
Poprawnie                                      Niepoprawnie 
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• Do czyszczenia płyt CD nie wolno używać benzenu, rozcieńczalników, płynu do czyszczenia płyt ani 
antystatycznego sprayu. 
 
4. Zgodność 
• Ze względu na liczne metody kompresji niektóre płyty mogą nie zostać odtworzone. 
 
UWAGI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI 
 
1. Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez producenta bez żadnych gwarancji. 
Poprawki i zmiany niniejszej instrukcji obsługi mające na celu usunięcie błędów typograficznych i 
nieścisłości redakcyjnych, a także w związku z (technicznymi) ulepszeniami (zmianami) urządzeń 
mogą być dokonywane przez producenta w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Tego rodzaju zmiany 
są uwzględniane w przyszłych wersjach niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
2. Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy i nie zawsze przedstawiają dokładne przedstawienie 
produktu. 
3. „DAB” i „DAB +” są używane jako synonimy w tej instrukcji oraz w menu urządzenia. Funkcja jest 
taka sama. 
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że 
będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się 
urządzeniem. 
 
 
DALSZE UWAGI NA TEMAT URZĄDZENIA 
 
Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności 
• Jeśli ciągle słuchasz głośnej muzyki, Twój słuch stopniowo dostosowuje się do niej i sprawia 
wrażenie, że głośność jest niższa. 
• To, co wydaje Ci się normalne, może być już przez długi czas zbyt głośne i niezdrowe. 
• Aby się przed tym zabezpieczyć, ustaw głośność na niski poziom. 
• Powoli zwiększaj głośność. 
• Uszkodzenie słuchu może być rozległe i nie można go cofnąć. 
• Jeśli zauważysz problem ze słuchem, skonsultuj się z lekarzem. 
 
 
Kondensacja 
• Kondensacja może wystąpić podczas przenoszenia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia. 
Jeśli wewnątrz odtwarzacza dostanie się wilgoć, może on nie działać prawidłowo. Nie włączaj 
urządzenia i czekaj około godziny, aż wilgoć wyparuje. 
 
Oszczędzanie energii 
• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z gniazdka AC. 
• Jeśli przez 15 minut nie ma odtwarzania w żadnym trybie (z wyjątkiem radia) i nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Aby ponownie 
włączyć urządzenie, naciśnij przycisk. 
 
Rozpakowanie 
• Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania. Zachowaj opakowanie do dalszego wykorzystania. 
• Ostrożnie usuń ewentualne tektury ochronne i pokrowce. 
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2. Rozmieszczenie elementów sterujących 
Przód 
 

 
1. Czujnik pilota 

2.  Power/ Volume (moc / gośność) 

3. Wyświetlacz 

4. TUNING / ENTER (strojenie / potwierdzenie) 

5. Pokrywa CD 

6. Port USB 

7. Gniazdo słuchawkowe 

8. Gniazdo wejściowe audio 

9. Przycisk MODE (trybu) 

10. Przycisk SCAN / / INFO 

11. Przycisk BACK /  / MENU 

12. Przycisk  SKIP / TUNE back 

13. Przycisk  SKIP / TUNE Fwd 

14. Przycisk PRESET (ustawienia predefiniowane) 

15. Głośniki 
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Tył 

 

 
16. Kabel zasilający 

17. Antena 

18. Gniazda głośników L / R 

 

 

3. Pilot zdalnego sterowania 
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1.  POWER (ZASILANIE) 

Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć urządzenie (tryb czuwania). 

2. SLEEP (UŚPIENIE) 

Naciśnij kilkakrotnie, aby ustawić wyłącznik czasowy. 

3. CLOCK (ZEGAR) 

Naciśnij, aby wejść do menu ustawień zegara. 

4. INTRO (WPROWADZENIE) 

Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć funkcję intro. 

5. RANDOM (LOSOWO) 

Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć funkcję losową. 

6. MODE (TRYB) 

Naciśnij, aby wybrać tryb. 

7.  

Odtwórz / wstrzymaj w trybach odtwarzania. 

Przejdź w górę w menu. 

8.  

Przewijanie wstecz / wstecz w trybach odtwarzania. 

9. ENTER 

Wejdź do pozycji menu lub potwierdź ustawienia. 

10. EQ 

Naciśnij, aby wybrać tryb EQ. 

11. VOL +/- 

Zwiększ / zmniejsz głośność. 

12. Przyciski numeryczne 

Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do ustawienia wstępnego. 

13. 10- 

Pomiń 10 utworów z powrotem w trybie CD. 

14. MUTE (ŚCISZENIE) 

Naciśnij, aby wyciszyć / anulować wyciszenie dźwięku. 

15. TIMER 

Ustawienie wyłączników czasowych 

16. SCAN (SKANOWANIE) 

Naciśnij, aby wyszukać stacje radiowe (tryb FM). 

17. MONO / ST. 

Przełączanie między trybem mono i stereo w radiu FM. 

18. REPEAT (POWTÓRZ) 

Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania. 

19. INFO 

Naciśnij, aby wyświetlić informacje. 
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20.  

Następny / Przewijanie w trybach odtwarzania. 

21.  

Zatrzymaj w trybach odtwarzania. 

Przejdź w dół w menu. 

22. PRESET 

Zapisuj i przywołuj ustawienia wstępne w trybach radia i CD 

23. MENU 

Wejdź do menu. 

24. Preset / Folder 

Naciśnij, aby wybrać ustawienie wstępne lub folder. 

25. BACK (POWRÓT) 

Wróć do menu. 

26. 10+ 

Przejdź 10 utworów do przodu w trybie CD. 

 

4. Zasilanie 

 

Główna jednostka 

• Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka ściennego. 

• Upewnij się, że moc wyjściowa gniazdka ściennego odpowiada wymaganej mocy urządzenia, jak 

wskazano na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia. 

 

Uwaga: 

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania. 

 

Baterie do pilota 

1. Otwórz pokrywę baterii. 

2. Włóż do pilota dwie baterie 1,5 V „AAA” (brak w zestawie). Upewnij się, że końce (+) i (-) baterii są 

dopasowane do biegunów (+) i (-) wskazanych w komorze baterii. 

3. Zamknij pokrywę. 
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Uwagi: 

• Zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie 24. 

• Pilot działa w odległości około 4 metrów od czujnika i pod kątem około 30 ° z lewej i prawej strony. 

• Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. 

• Jeśli zasięg działania pilota zmniejszy się, baterie mogą być słabe i należy je wymienić. 

 

5. Pierwsze włączenie 

 

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego uruchamia się kreator wstępnej 

konfiguracji (jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij pokrętło  / VOLUME na urządzeniu 

lub na pilocie, aby je włączyć). Możesz przejść przez to, aby skonfigurować ustawienia daty / godziny i 

sieci. Po zakończeniu radio jest gotowe do użycia. 

 

Uwaga: 

• Jeśli chcesz pominąć kreatora konfiguracji, możesz to zrobić w menu (kreator konfiguracji można 

uruchomić w dowolnym momencie w menu Ustawienia systemu). 

 

Jeśli zdecydujesz się kontynuować pracę z kreatorem konfiguracji, postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie: 

 

Data / godzina: 

Wybierz format 12- i 24-godzinny. 

 

Automatyczna aktualizacja: 

Wybierz, z którego źródła godzina / data ma być synchronizowana. Jeśli wybierzesz opcję „Bez 

aktualizacji”, musisz ustawić godzinę / datę ręcznie. 

 

Ustaw strefę czasową: 

Wybierz swoją strefę czasową (UTC +01: 00 dla Niemiec). Czas letni: Wybierz „WŁ.” Dla krajów z 

czasem letnim. 

 

Czy zachować połączenie z siecią? 

Wybierz „YES” (TAK), aby zachować połączenie sieciowe, gdy urządzenie jest w trybie czuwania i gdy 

nie jest w trybie radia sieciowego. Jest to konieczne do zdalnej obsługi i strumieniowego przesyłania 

dźwięku w trybie odtwarzacza muzyki. 

 

Urządzenie wyszuka teraz dostępne sieci. Wybierz swój i naciśnij ENTER, aby kontynuować. 

 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard łatwej konfiguracji bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli 

wybrana sieć obsługuje WPS, możesz wybrać jedną z następujących opcji w celu ułatwienia 

konfiguracji: 

 

Przycisk „PUSH” 

Urządzenie wyświetli monit o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze. Następnie skanuje w 

poszukiwaniu gotowej sieci Push Button Connect i nawiązuje połączenie. 

 

PIN: 

Urządzenie generuje 8-cyfrowy kod, który należy wprowadzić do routera bezprzewodowego, punktu 

dostępowego lub zewnętrznego rejestratora. 

 

Pomiń WPS: 

Pomiń WPS i kontynuuj konfigurację sieci w inny sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się 

także z instrukcjami routera. 

 

Klucz: wprowadź klucz sieciowy 

 

 
 

Po wprowadzeniu prawidłowego klucza kreator konfiguracji zostanie zakończony. Naciśnij ENTER, aby 

kontynuować. 

 

6. Podstawowe funkcje 

 

Włączanie i wyłączanie urządzenia (tryb czuwania) 

1. Naciśnij pokrętło / VOLUME na urządzeniu lub  na pilocie, aby włączyć urządzenie. 

2. Naciśnij pokrętło / VOLUME na urządzeniu lub  na pilocie, aby przełączyć urządzenie z 

powrotem w tryb czuwania. 

 

Wybór trybu 

• Aby wybrać pomiędzy różnymi trybami, kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub na 

pilocie. 

• Alternatywnie możesz wybrać tryb z menu głównego. 
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Kontrola głośności 

• Zwiększ głośność, obracając pokrętło / VOLUME na urządzeniu w prawo lub naciskając przycisk 

VOL + na pilocie. 

• Zmniejsz głośność, obracając pokrętło  / VOLUME na urządzeniu w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara lub naciskając przycisk VOL- na pilocie. 

 

Ściszenie 

• Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE na pilocie. Naciśnij ponownie przycisk, aby z 

powrotem włączyć dźwięk. 

• Gdy zmniejszysz głośność do poziomu 0, na wyświetlaczu pojawi się również „Wyciszony”. W takim 

przypadku musisz ponownie zwiększyć głośność, naciskając przycisk VOL +. 

 

Korektor (EQ) 

• To urządzenie ma kilka różnych ustawień korektora. 

• Aby wybrać pomiędzy różnymi ustawieniami EQ, naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wejść do menu  

EQ. Wybierz żądane ustawienie wstępne za pomocą przycisków ▲ / ▼, a następnie naciśnij ENTER. 

 

Funkcja podświetlenia wyświetlacza i limitu czasu 

• Jasność wyświetlacza można regulować na 3 poziomach (wysoki, średni, niski). 

• Poziom jasności można regulować w menu ustawień systemowych (Ustawienia systemowe> 

Podświetlenie). Możesz ustawić jasność zarówno dla trybu pracy, jak i trybu czuwania. 

• Ustawienie Limit czasu w tym samym menu umożliwia ustawienie czasu, po którym jasność 

wyświetlacza zostanie przyciemniona w trybie czuwania. 

 

Wyłącznik czasowy 

 

Funkcja uśpienia umożliwia ustawienie timera, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w 

tryb gotowości. 

 

• W dowolnym trybie naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP na pilocie, aby ustawić żądany czas. 

• Możesz wybrać pomiędzy 15, 30, 45, 60, 90 lub 120 minut. 

• Gdy wyłącznik czasowy jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłącznika czasowego z 

pozostałym czasem na dole. 

• Aby zmienić lub anulować funkcję zasypiania, naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby zmienić 

żądany czas lub do pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu „Sleep OFF” (uśpienie wyłączone). 

 

7. Godzina / data i alarmy 

Data i godzina 

 

Godzina i data zostaną automatycznie zsynchronizowane w trybie wybranym w kreatorze 

konfiguracji. Oznacza to, że przy pierwszej instalacji urządzenia czas i data zostaną ustawione 

automatycznie za pomocą tego sygnału i nie ma potrzeby ustawiania ich ręcznie. 
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Jeśli chcesz ustawić godzinę i datę ręcznie, możesz to zrobić w menu ustawień systemu. 

 

Alarmy 

To urządzenie umożliwia ustawienie 2 oddzielnych alarmów. Możesz wybrać budzenie za pomocą 

brzęczyka, radia internetowego, DAB +, FM lub CD. Aby ustawić alarm, urządzenie musi być 

włączone. 

 

1. Naciśnij przycisk TIMER na pilocie lub urządzeniu, aby wejść do menu ustawień alarmu. 

2. Wybierz, czy chcesz edytować alarm 1 czy alarm 2 i naciśnij ENTER. 

3. Możesz teraz wprowadzić szczegółowe ustawienia (użyj przycisków strzałek ▲ / ▼, aby przewijać 

pozycje i ENTER, aby wyświetlić opcje, naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do poprzedniego menu): 

 

Włącz: wyłącz alarm lub wybierz opcję Codziennie, Raz, Weekendy i Dni powszednie (pn-pt). 

 

Godzina: Ustaw żądany czas budzenia. 

 

Tryb: Wybierz źródło alarmu (brzęczyk, radio internetowe, DAB +, FM lub CD). 

 

Preset: Gdy jeden z trybów radia jest ustawiony na tryb, wybierz, która stacja ma być odtwarzana (to 

ustawienie nie jest dostępne, gdy brzęczyk jest wybrany jako tryb). 

 

Głośność: ustaw maks. głośność alarmu. Gdy włączy się alarm, głośność wzrośnie do ustawionej 

głośności 

 

Zapisz: zapisz swoje ustawienia. 

 

4. Możesz teraz wyjść z menu ustawień alarmu. Po ustawieniu alarmu na „On” włączy się on o 

ustawionej godzinie / dniu. Gdy alarm jest aktywny, na dole wyświetlacza pojawi się symbol alarmu. 

 

Wyłączenie alarmu 

 

• Aby dezaktywować ustawiony alarm, wejdź do menu ustawień alarmu i ustaw opcję Enable 

(włączony) na „Off” (wyłączony). Alarm nie jest aktywny i nie zabrzmi. 

• Alternatywnie, gdy urządzenie jest w trybie czuwania, możesz kilkakrotnie nacisnąć przycisk TIMER 

na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć alarmy 1 i 2. 

 

Zatrzymywanie aktywnego alarmu  

 

• Gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk TIMER lub przycisk na pilocie lub urządzeniu, aby go wyłączyć. 

Alarm włączy się ponownie następnego dnia o ustalonej godzinie (w zależności od ustawionego 

interwału). 
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8. Radio internetowe 

 

Radio internetowe umożliwia dostrojenie się do dziesiątek tysięcy stacji radiowych z całego świata. 

Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. 

Wybierz tryb radia internetowego, jeśli nie jest jeszcze wybrany. 

 

Menu radia internetowego 

 

 
 

W trybie radia internetowego można wejść do menu Radio internetowe, naciskając przycisk MENU 

na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się 

po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. 

Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby 

powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu. 

 

Ostatnio słuchane Wyświetl ostatnio słuchane stacje. 

Lista stacji Wejdź do menu listy stacji. 

Ustawienia systemowe Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych. 

Główne menu Przejdź do głównego menu 

 

Lista stacji 

W trybie radia internetowego p można uzyskać dostęp do listy stacji za pośrednictwem menu Radio 

internetowe. 

 

Lokalne Niemcy Zobacz lokalne niemieckie stacje. 

Stacje Przeszukuj wszystkie stacje według lokalizacji, 
gatunku, popularnych i nowych. 

Podkasty Wyszukaj podkasty 

Pomoc Wskazówki 
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Presety (ustawienia predefiniowane) 

 

To urządzenie umożliwia zapisanie do 30 ulubionych stacji radiowych: 

 

1. Wybierz stację radiową, którą chcesz zapisać. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PRESET na pilocie lub urządzeniu, aby wejść do 

menu ustawień wstępnych. 

3. Wybierz numer ustawienia wstępnego. na którym należy zapisać stację za pomocą przycisków ▲ / 

▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. 

4. Potwierdź, naciskając przycisk ENTER. 

5. Aby przywołać zapisaną częstotliwość, naciśnij raz przycisk PRESET na pilocie lub na urządzeniu, 

aby wyświetlić listę zaprogramowanych stacji, wybierz żądaną stację za pomocą przycisków ▲ / ▼ 

na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu i naciśnij ENTER, aby odtworzyć tę stację. 

 

Alternatywnie możesz wybrać żądaną zaprogramowaną stację bezpośrednio, naciskając odpowiedni 

przycisk numeryczny na pilocie. 

 

 

 
 

9. Odtwarzacz muzyki 

 

Odtwarzacz muzyczny umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z komputera w sieci lokalnej lub z 

USB. Wybierz tryb odtwarzacza muzyki, jeśli nie jest jeszcze wybrany. 
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Menu odtwarzacza muzyki 

 

W trybie odtwarzacza muzycznego można wejść do menu odtwarzacza muzyki, naciskając przycisk 

MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. 

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na 

urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk 

BACK m, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu. 

 

Udostępnione media Wejdź do menu udostępnionych multimediów. 

Odtwarzanie USB Wybierz, aby odtwarzać muzykę z urządzenia 
USB. 

Moja lista odtwarzania Wyświetl swoją listę odtwarzania. 

Powtarzanie odtwarzania Włączone - powtarza bieżący utwór. 

Wyłączone - funkcja powtarzania odtwarzania 
jest wyłączona. 

Odtwarzanie w kolejności losowej Włączone - wszystkie utwory są odtwarzane w 
kolejności losowej. 

Wyłączone - funkcja odtwarzania losowego jest 
wyłączona. 

Wyczyść moją listę odtwarzania Wybierz, aby wyczyścić listę odtwarzania. 

Serwery ucięte Wybierz serwery ucięte 

Ustawienia systemowe Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych. 

Menu główne Przejść do głównego menu 

 

Shared Media (media współdzielone) 

 

Jeśli skonfigurowałeś współdzielone media, zostanie wyświetlony wpis składający się z <nazwa 

komputera>: <Nazwa współdzielonych mediów>. Jeśli masz więcej niż jeden komputer do 

udostępniania multimediów, wymienione są alternatywy. Wybierz udostępnione multimedia, które 

chcesz odtwarzać. 

 

Menu są teraz generowane z udostępnionego serwera multimediów. 

Pierwsze menu zawiera listę typów multimediów, na przykład muzykę, wideo, obrazy i listy 

odtwarzania. Urządzenie może tylko odtwarzać muzykę i listy odtwarzania. 

 

Dostępna jest funkcja wyszukiwania umożliwiająca znajdowanie utworów w sposób podobny do 

wyszukiwania w radiu internetowym. W przypadku muzyki istnieje wiele sposobów wybierania 

utworów, w tym gatunek, wykonawca, album, kompozytor i ocena. Naciśnij OK, aby odtworzyć 

żądaną ścieżkę. Krótkie naciśnięcie natychmiast odtworzy utwór. 
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Uwagi: 

• Domyślnie odtwarzanie zawartości Shared Media jest kontrolowane przez urządzenie. 

• Alternatywnie, odtwarzaniem zawartości Shared Media można również sterować za pomocą 

komputera (za pomocą opcji „Play To” w programie Windows Media Player) lub aplikacji (np. „Bubble 

UPnP” lub „Twonky Beam”). 

 

Odtwarzanie z USB 

Od tego momentu menu są generowane z folderów na urządzeniu USB. Przeglądaj foldery za pomocą 

pokrętła TUNING / ENTER i przycisku BACK lub przycisków ▲ / ▼ na pilocie. Wyświetlacz pokazuje 

nazwy folderów i plików (niekoniecznie nazwy utworów). Po znalezieniu utworu, który chcesz 

odtworzyć, naciśnij przycisk ENTER. 

 

Uwagi: 

• Urządzenie USB należy zawsze podłączać bezpośrednio do portu USB tego produktu. Użycie 

przedłużacza USB nie jest obsługiwane przez ten produkt. Port USB tego produktu nie może 

komunikować się bezpośrednio z komputerem. 

• Czas odczytu dla napędu USB różni się w zależności od szybkości urządzenia pamięci oraz liczby 

utworów i folderów. W niektórych przypadkach czas czytania może wynosić nawet 60 sekund. 

• Gdy urządzenie jest wyłączone (tryb gotowości), nie należy podłączać żadnego urządzenia USB. 

• Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyjęciem pamięci flash USB, aby zapobiec uszkodzeniu 

urządzenia USB. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych. 

• Ze względu na wiele metod kompresji może się zdarzyć, że niektórych plików lub dysków flash USB 

nie można odtworzyć. 

 

10. DAB + 

Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. 

Wybierz tryb DAB +, jeśli nie jest jeszcze wybrany. 

 

• Przy pierwszym przełączeniu w tryb DAB + urządzenie automatycznie wykona pełne skanowanie w 

poszukiwaniu dostępnych stacji. Możesz wykonać kolejne pełne skanowanie w dowolnym momencie 

w menu Digital Radio (naciśnij MENU i wybierz „Scan”). 

 

• Możesz przeglądać i przewijać listę kanałów, naciskając przycisk ▲ lub ▼ na pilocie lub obracając 

pokrętło TUNING / ENTER na urządzeniu, a następnie wybierając żądaną stację, naciskając przycisk 

ENTER. 
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Zaprogramowane stacje radiowe 

To urządzenie umożliwia zapisanie do 30 ulubionych stacji radiowych. Aby zapisać i przywołać 

ustawienia stacji radiowych, należy wykonać takie same czynności, jak opisano w rozdziale 8. Radio 

internetowe. 

 

Informacje 

Aby przełączać się między informacjami, które mogą być nadawane ze stacji radiowej, należy 

kilkakrotnie nacisnąć przycisk INFO. 

 

Menu radia DAB 

 

 
 

W trybie DAB + można wejść do menu radia cyfrowego, naciskając przycisk MENU na pilocie lub 

naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się po menu za 

pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk 

ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do 

poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu. 
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Lista stacji Wyświetl listę stacji. 

Skanowanie Wykonaj pełne skanowanie w poszukiwaniu 
dostępnych stacji radiowych. 

Ręczne strojenie Ręczne dostrojenie częstotliwości. 

Utnij błędne Tak - usuwa wszystkie nieprawidłowe stacje z 
listy stacji. 

Nie - anuluj i wróć do menu. 

 

DRC Wysoki Ta funkcja zmniejsza różnicę 
między najgłośniejszym i 
najcichszym emitowanym 
dźwiękiem. 
W efekcie sprawia to, że ciche 
dźwięki są stosunkowo 
głośniejsze, a głośne 
stosunkowo cichsze. 
Uwaga: DRC działa tylko wtedy, 
gdy jest włączone przez 
nadawcę dla określonej stacji. 

Niski 

Wyłączony 

Kolejność stacji Wybierz spośród różnych opcji sortowania stacji radiowych. 

Ustawienia systemowe Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych. 

Główne menu Przejdź do głównego menu 

 

 

11. FM 

 

1. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. 

Wybierz tryb FM, jeśli nie został jeszcze wybrany. 

2. Naciśnij przyciski ▲ / ▼ na pilocie lub obracając pokrętło TUNING / ENTER na urządzeniu, aby 

ręcznie wyszukać częstotliwość. Każde naciśnięcie powoduje zmianę częstotliwości o 0,05 MHz. 

3. Aby automatycznie wyszukać następną dostępną stację radiową, naciśnij przycisk SCAN. 

 

Zaprogramowane stacje radiowe 

To urządzenie umożliwia zapisanie do 30 ulubionych stacji radiowych. Aby zapisać i przywołać 

ustawienia stacji radiowych, należy wykonać te same czynności, jak opisano w rozdziale 9. Radio 

internetowe. 

 

Uwaga: Ze względu na ograniczenia oprogramowania lista zaprogramowanych stacji w trybie FM 

pokaże częstotliwość, a nie nazwę stacji. 
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RDS (Radio Data System) 

Ten produkt jest wyposażony w dekoder RDS. RDS umożliwia przesyłanie informacji tekstowych przez 

stację radiową wraz z transmisją audio. Te informacje tekstowe mogą obejmować nazwę stacji 

radiowej, nazwę bieżącego programu lub piosenki, nagłówki wiadomości itp. I mogą się różnić w 

zależności od stacji. Po dostrojeniu się do stacji radiowej, która nadaje informacje RDS, na 

wyświetlaczu pojawi się symbol RDS. 

 

• Aby przeglądać takie informacje RDS, naciśnij przycisk INFO. 

 

Uwagi: 

• Nie wszystkie stacje radiowe nadają informacje RDS. W takich przypadkach urządzenie nie pokaże 

żadnych informacji. 

• Nadawane informacje RDS mogą się różnić w zależności od stacji. 

• Jeśli sygnał radiowy jest słaby, transmisja informacji RDS może być zakłócona lub wyświetlana 

nieprawidłowo. 

 

Menu radia FM 

 

W trybie FM można wejść do menu Radio FM, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i 

przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się po menu za pomocą 

przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, 

aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk WSTECZ do poprzedniego menu lub 

MENU, aby wyjść z menu. 

 

 
 

Ustawienia skanowania Wybierz, aby wyszukiwać tylko stacje o silnym 
sygnale. 

Ustawienia dźwięku Gdy sygnał w Twojej okolicy jest słaby (szum tła), 
możesz wybrać ustawienie mono, aby odbierać 
stacje radiowe wyraźniej. W trybie „Mono” szum 
tła jest do pewnego stopnia tłumiony. 

Ustawienia systemowe Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych. 

Główne menu Wróć do głównego menu 
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12. Odtwarzacz CD 

 

1. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. 

Wybierz tryb CD, jeśli nie jest jeszcze wybrany. 

2. Otwórz drzwiczki CD, delikatnie naciskając w obszarze oznaczonym Open / Close. Włóż płytę 

zadrukowaną stroną do góry. 

3. Zamknij pokrywę płyty CD, delikatnie ją naciskając. Trwa odczytywanie płyty CD. 

4. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu. 

5. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie (pauza), naciśnij raz przycisk  Odtwarzaj / Pauza. 

Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić odtwarzanie. 

6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  Stop. 

 

Szybkie przewijanie do przodu / przewijanie do tyłu i pomijanie utworów 

• Aby przeskoczyć na początek aktualnie odtwarzanego utworu, naciśnij raz przycisk. Naciśnij go 

ponownie, aby przejść do poprzedniego utworu. 

• Aby przejść do następnego utworu, naciśnij przycisk  jeden raz. 

• Aby przewinąć do przodu aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Po 

osiągnięciu żądanej sekcji ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie. 

• Aby szybko przewinąć do tyłu aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Po 

osiągnięciu żądanej sekcji ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie. 

• Jeśli płyta zawiera foldery, możesz je wybrać za pomocą przycisków FOLDER ▲ / ▼. 

 

Tryby powtarzania 

W dowolnym momencie podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT na pilocie, aby 

wybrać pomiędzy 

 

• Repeat One  (powtórz jeden) - bieżący utwór zostanie powtórzony. 

• Repeat Folder (powtórz folder)  (jeśli płyta zawiera foldery / albumy) - bieżący folder zostanie 

powtórzony. 

• Repeat All  (powtórz wszystkie)- wszystkie ścieżki na płycie CD lub USB zostaną powtórzone. 

 

Uwaga: 

• Aby wyłączyć tryb powtarzania, naciśnij kilkakrotnie odpowiedni przycisk REPEAT, aż wskaźniki 

powtarzania znikną z wyświetlacza. 

 

Odtwarzanie losowe 

 

• W dowolnym momencie podczas odtwarzania naciśnij przycisk RANDOM na pilocie, aby odtworzyć 

wszystkie ścieżki na płycie w kolejności losowej. 

• Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego. Tryb Intro 

• Aby odtworzyć tylko pierwsze 10 sekund każdego utworu, naciśnij przycisk INTRO na pilocie. 

• Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk INTRO. 
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Programowanie kolejności śledzenia 

Możesz zapisać do 20 utworów w żądanej kolejności. 

1. W trybie zatrzymania CD naciśnij przycisk PRESET. Na wyświetlaczu pojawi się „T01” i „P01”. 

2. Za pomocą przycisków /  wybierz utwór, który ma być odtwarzany jako pierwszy w 

sekwencji. 

Jeśli płyta zawiera kilka albumów, najpierw wybierz album / folder za pomocą przycisków  

FOLDER ▲ / ▼, a następnie wybierz utwór. 

3. Ponownie naciśnij przycisk ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się „P02”. 

4. Powtórz kroki 2 - 3, aby wybrać do 20 ścieżek do sekwencji. 

5. Naciśnij przycisk Play / Pause, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencji. 

6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk   Stop. Aby usunąć sekwencję, naciśnij ten przycisk 

po raz drugi. 

 

13. Bluetooth 

 

Funkcja Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfona, tabletu lub innego 

urządzenia obsługującego technologię Bluetooth® przez głośniki MC 6490DI. 

 

1. Aby korzystać z funkcji Bluetooth®, najpierw przełącz urządzenie w tryb Bluetooth®. Ikona 

Bluetooth® na wyświetlaczu będzie migać, gdy nie ma sparowanego żadnego urządzenia. 

 
 

2. Przejdź do ustawień Bluetooth® swojego urządzenia i wyszukaj MC 6490DI. 

3. Gdy urządzenie wyświetli MC 6490DI, podłącz je i sparuj. Po sparowaniu urządzenia ikona 

Bluetooth® będzie wyświetlana na stałe. Możesz teraz słuchać muzyki ze swojego urządzenia przez 

głośniki MC 6490DI. 

4. Aby odłączyć urządzenie, możesz to zrobić na swoim urządzeniu. 

 

Uwagi: 

 

• Bluetooth® działa najlepiej w zasięgu do 8 do 10 metrów. Odległość różni się w zależności od 

różnych urządzeń Bluetooth® i warunków lokalnych (np. Ściany, metalowa obudowa zakrywająca 

urządzenie lub inne urządzenia w pobliżu, które działają na tej samej częstotliwości). 

• Urządzenie może być połączone tylko z jednym urządzeniem Bluetooth® w danym momencie. 

• Jeśli podłączone urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth®, urządzenie automatycznie 

połączy się ponownie, gdy wróci do zasięgu. 

• Po przełączeniu z powrotem w tryb Bluetooth®, urządzenie automatycznie rozpoczyna ponowne 

łączenie się z ostatnim sparowanym urządzeniem, jeśli jest dostępne. 

• Aby uniknąć automatycznego łączenia się wcześniej sparowanego urządzenia z MC 6490DI, usuń 

sparowanie w ustawieniach urządzenia. 
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Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth 

SIG, Inc. 

 

14. Menu główne 

 

Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 

sekundy przycisk MENU na urządzeniu, a następnie wybierając opcję menu głównego. 

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na 

urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk 

BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu. 

 

 
Radio internetowe Wejdź w tryb radia internetowego. 

Odtwarzacz muzyczny Wejdź w tryb odtwarzacza muzyki. 

DAB Wejdź do trybu DAB+ 

FM Wejdź do trybu FM 

 

Bluetooth Wejdź w tryb Bluetooth. 

CD Wejdź w tryb CD 

AUX In Wejdź w tryb Aux in 

Sleep (uśpienie) Ustawienie wyłącznika czasowego. 

Alarms (alarmy) Ustawienia alarmu 

Ustawienia systemowe Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych 

 

 

15. Menu ustawień systemowych 

 

Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 

sekundy przycisk MENU na urządzeniu, a następnie wybierając opcję Ustawienia systemowe. 

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na 

urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk 

BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu. 
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Korektor Wybierz wstępne ustawienia korektora. 

Sieć Wejdź do menu Ustawienia sieciowe. 

Czas / Data W razie potrzeby ustaw ręcznie czas i wykonaj 
inne ustawienia godziny / daty. 

Język Zmień język menu OSD. 

Reset do ustawień fabrycznych Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych. 
Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną 
utracone! 

Aktualizacja oprogramowania Sprawdź dostępność zaktualizowanego 
oprogramowania. 

Rozwinięcie funkcji oprogramowania Zaktualizuj oprogramowanie (potrzebne są 
specjalne narzędzia). 

Konfigurator ustawień Uruchom kreatora konfiguracji. 

Informacje Wyświetl informacje, takie jak wersja 
oprogramowania. 

Podświetlenie Ustaw opcje podświetlenia dla trybu pracy i 
trybu gotowości. 

 

16. Wejście AUX 

 

Do tego urządzenia można podłączyć wyjście audio urządzenia zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz 

MP3, aby słuchać dźwięku z tego urządzenia przez wzmacniacz tego systemu muzycznego. 

 

1. Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, użyj standardowego kabla audio stereo (wtyczki 3,5 mm do 

3,5 mm), aby podłączyć wyjście słuchawkowe lub wyjście liniowe audio urządzenia zewnętrznego do 

gniazda wejściowego AUX tego urządzenia. 

2. Włącz urządzenie i wybierz tryb AUX. 

3. Włącz urządzenie zewnętrzne (np. Odtwarzacz MP3). 

4. Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego i wyreguluj głośność jednostki centralnej do 

żądanego poziomu. 

5. Pamiętaj o wyłączeniu jednostki po zakończeniu korzystania z urządzenia zewnętrznego. 
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17. Złącze słuchawkowe 

 

Gniazdo słuchawkowe znajduje się z przodu urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone i odtwarza 

muzykę, możesz podłączyć słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego w celu 

prywatnego słuchania. Zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa od strony 24. Po 

podłączeniu słuchawek głośniki urządzenia są wyłączone. Aby ponownie słuchać przez głośniki, odłącz 

słuchawki. 

 

 

 

 

 

 

18. Rozwiązywanie problemów 

 

 

Problem Rozwiązanie 

Urządzenie nie włącza się lub nagle wyłącza. 1. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo 
podłączony. 
2. Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy 
jest używane w obszarach, w których występują 
silne zakłócenia radiowe. Po ustaniu zakłóceń 
urządzenie znów będzie działać poprawnie. 

Brak dźwięku lub cichy dźwięk. 1. Włącz dźwięk, ponieważ może być wyciszony. 
2. Zwiększ głośność. 
3. Wyciągnij podłączone słuchawki lub głośnik z 
gniazd złączy. 
4. Tryb AUX In: Sprawdź, czy kabel audio jest 
prawidłowo podłączony, a głośność źródła jest 
wystarczająco duża. 

Nie można nawiązać połączenia sieciowego. 1. Sprawdź funkcję WLAN. 
2. Spróbuj ustawić adres IP na urządzeniu. 
3. Uaktywnij funkcję DHCP na routerze i 
ponownie nawiąż połączenie na urządzeniu. 
4. Sprawdź, czy w sieci jest włączona zapora 
sieciowa - ustaw odpowiedni program tak, aby 
był możliwy dostęp. 
5. Uruchom ponownie router. 

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi. 1. Sprawdź dostępność sieci WLAN na routerze. 
2. Umieść urządzenie bliżej routera. 
3. Upewnij się, że hasło jest prawidłowe. 

WiFi zostaje rozłączone. 1. Jeśli połączenie zostanie utracone w trybie 
gotowości, upewnij się, że ustawienie „Utrzymaj 
połączenie sieciowe” (w Kreatorze konfiguracji 
lub menu Ustawienia systemowe> Sieć> 
Utrzymaj połączenie sieciowe) jest ustawione na 
„Tak”. 
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Nie znaleziono żadnej stacji. 1. Sprawdź sieć, punkt dostępu i zaporę. 
2. Stacja może być obecnie niedostępna, spróbuj 
ponownie później lub wybierz inną stację. 
3. Łącze stacji zostało zmienione lub stacja 
przestała nadawać. 
4. Link do stacji dodanej ręcznie jest 
nieprawidłowy, upewnij się, że jest poprawny i 
wprowadź ponownie. 

Brak sygnału lub syczenie w trybie DAB lub FM. 1. Sprawdź / przesuń antenę. Spróbuj także 
wyregulować długość anteny. 
2. Przenieś radio w inne miejsce. 
3. Tryb FM: Ustaw ustawienie audio na „Mono”. 

Brak dostępnych stacji/ przerywane w trybie 
DAB. 

1. Przenieś radio w inne miejsce. 
2. Ponownie przeskanuj tylko stacje lokalne 
(wysoka siła). 
3. Sprawdź lokalny zasięg DAB +. 

Alarm nie działa. 1. Włącz alarm. 
2. Ze względu na ustawienie głośności zapoznaj 
się z rozwiązaniem „Brak dźwięku”. 
3. Jako źródło alarmu ustawiono radio, ale nie 
ma połączenia sieciowego. Zmień źródło alarmu 
lub ponownie skonfiguruj połączenie. 

Wszystkie inne nieokreślone przypadki. 1. Urządzenie może przetwarzać dużą ilość 
danych po pewnym okresie pracy, niezależnie w 
jakim trybie, spowoduje to nieprawidłowe 
działanie. W razie potrzeby uruchom ponownie 
urządzenie. 
2. Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą 
zakłócać i powodować nieprawidłowe działanie 
urządzenia. Jeśli wyświetlacz wskazuje problem, 
odsuń urządzenie od urządzeń, które powodują 
zakłócenia elektromagnetyczne lub zresetuj 
urządzenie. 

 

 

19. Specyfikacja techniczna 

Zasilanie ........................................................................................................... AC 100-240V ~ 50 / 60Hz 

Wyjście USB ........................................................................................................................ 5 V  1 A 

W-LAN ............................................................................................................................ 802.11 b / g / n 

 

Zakresy częstotliwości: 

 

W-LAN……………………………………………………………………………………………………………………..2,412 - 2,484 GHz 

DAB +…………………………………………………………………………………………………………………………… 174 - 240 MHz 

FM………………………………………………………………………………………………………………………………..87,5 - 108 MHz 

Bluetooth……………………………………………………………………………………………………………………2,402 - 2,48 GHz 

Maks. moc nadawana na częstotliwości radiowej ........................... W-LAN: 16 dBm, Bluetooth: 4 dBm 
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Wymiary (SxGxW) ok...............192 x 240 x 115 mm (jednostka główna), 130 x 159 x 226 mm (głośniki) 

 

 

 
 

My, firma Karcher AG, niniejszym potwierdzamy, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi 

wymaganiami rozporządzenia 2014/53 / UE i innymi odpowiednimi przepisami. 

 

Kopię deklaracji zgodności można otrzymać pod adresem: 

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld 

Lub online pod następującym linkiem: 

http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html 
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