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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  002141381 

 

Radio-CD Karcher UR 1308, FM, funkcja 

ładowania akumulatora, czarny 
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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 do 
wykorzystania w przyszłości. 
 
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu 
oraz w instrukcji obsługi. 
 
4. Woda i wilgoć - Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. Wanna, zlew, basen) lub w miejscach 
wilgotnych lub w klimacie tropikalnym. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów 
wypełnionych płynami, takich jak wazony. Nie narażaj aparatu na kapanie lub zachlapanie. 
 
5. Konfiguracja - Urządzenie powinno być umieszczone tylko na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie 
pozwól, aby urządzenie upadło ani nie narażaj go na wstrząsy. 
 
6. Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie tylko 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
7. Wentylacja - Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, 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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8. 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. 
 
9. Źródła energii - Urządzenie należy podłączać tylko do źródła zasilania takiego, które jest opisane w 
instrukcji obsługi lub jak zaznaczono na urządzeniu. 
 
10. Kable i wtyczki - wtyczka sieciowa powinna być łatwo dostępna. Wszystkie kable należy 
poprowadzić w taki sposób, aby nie było szans na nadepnięcie lub przygniecenie przedmiotami 
umieszczonymi na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na kable przy wtyczkach, 
wygodnych gniazdach i miejscu, w którym wychodzą z urządzenia. 
 
11. 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. 
 
12. Okresy nieużywania - Przewód zasilający urządzenia powinien być odłączony od gniazdka, jeśli nie 
jest używany przez dłuższy okres czasu. 
 
13. Przedostanie się obiektów i cieczy - należy uważać, aby przedmioty nie spadły, a płyny nie dostały 
się do obudowy przez otwory. 
 
14. 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 wyraźną zmianę w działaniu; lub 
e) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona. 
 
15. Serwisowanie - Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza 
opisanymi w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe należy kierować do 
wykwalifikowanego personelu serwisowego. 
 
16. Otwarty ogień - Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł 
otwartego ognia, takich jak zapalone świece. 
 
17. Burze z piorunami - Podczas burzy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
 
18. Kontrola bezpieczeństwa - Po wykonaniu czynności serwisowych technik powinien przeprowadzić 
kontrolę bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że aparat działa prawidłowo i bezpiecznie. 
 
19. 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 wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak światło 
słoneczne, ogień itp. Wyjmij baterie przed utylizacją produktu. 
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20. Poziomy głośności - Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim 
poziomie głośności przez długie okresy EN. 
 
21. Słuchawki - Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i słuchawek może 
spowodować utratę słuchu. 
 
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj obudowy (ani tylnej). Wewnątrz 
nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Zleć naprawę wykwalifikowanemu 
personelowi serwisu. 
 

 
 
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego 
urządzenia na kapanie lub rozpryskiwanie. 
 

 
 
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 wartość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób. 
 

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

 

1. Obsługa płyt CD 

 

• 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. 

• Dyski należy chwytać tylko na zewnętrznych krawędziach. 
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2. Przechowywanie płyt 

 

• Aby uniknąć zarysowań / uszkodzeń, po użyciu zawsze wkładaj płyty CD z powrotem do pudełek. 

• Nie wystawiaj płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, brudu, wysokich 

temperatur, wysokiej 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                                 Błędnie 

 

• Nigdy nie używaj benzenu, rozcieńczalników, płynu do czyszczenia płyt ani antystatycznego sprayu 

do czyszczenia płyt CD. 

 

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 jedynie charakter poglądowy i nie zawsze przedstawiają dokładne 

przedstawienie produktu. 

 

3. 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. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. 

 

DALSZE UWAGI NA TEMAT URZĄDZENIA 

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności 
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• 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 uchronić, 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 EN 

 

• Podczas przenoszenia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia może wystąpić kondensacja. 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 nie ma dźwięku w trybie CD, urządzenie przełączy się w tryb czuwania po około 10 minutach. 

 

Interferencja elektromagnetyczna 

 

Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą zakłócać normalne działanie produktu. W takim 

przypadku zresetuj produkt, odłączając go od zasilania. Jeśli usterka nadal występuje, użyj produktu 

w innym miejscu. 

 

Rozpakowanie 

 

• Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania. Zachowaj opakowanie do dalszego wykorzystania. 

• Ostrożnie usuń ewentualne tektury ochronne i okładki. 
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Lokalizacja elementów sterujących 

Widok z góry 

 

 
 

1. Pokrywa CD 

2. Ładowarka USB 

3. Przycisk ALARM 1 

4. Przyciski VOL ▲ / ▼ 

5. Przycisk CLOCK / PROG (zegara / programowania) 

6. Przycisk SOURCE (źródła)  

7. Przycisk  / STANDBY (włączenia / gotowości) 

8. Przycisk SNOOZE / DIMMER (drzemki / ściemniacza)  

9. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 

10. Przycisk ALARM 2 

11. Przyciski TUNE  

12. Przycisk PLAY MODE 

13. ■ Przycisk STOP / MEM 

14. Przycisk  MO.ST/INFO 

15. Wyświetlacz 
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Tylni widok 

 

 
16. Komora baterii 

17. Tabliczka znamionowa 

 

Wyświetlacz 

 

 
1. Wskaźnik SLEEP (uśpienia)  

2. Tryb CD: wskaźnik PLAY / PAUSE (odtwarzania / pauzy) , PLAY MODE: wskaźnik odtwarzania 

losowego 

3. Tryb CD 

4. wskaźnik PM (po wybraniu formatu 12h) 

5. Zegar / numer ścieżki CD / Częstotliwość radiowa 

6. Wskaźnik FM Stereo 

7. Ikony Alarm 1 / Alarm 2 

8. Tryb CD: wskaźnik Powtórz 1 / Wszystko 
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Tryb radiowy: częstotliwość 0,05 MHz wskaźnik 

 

Zasilanie 

 

• Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka ściennego. 

• Upewnij się, że moc wyjściowa gniazda ściennego odpowiada wymaganej mocy urządzenia. 

• Aby urządzenie działało, musi być podłączone. Nie działa na bateriach. 

 

Funkcja podtrzymania bateryjnego 

 

Dwie baterie 1,5 V „AAA” (brak w zestawie) można zainstalować jako opcję rezerwową, aby 

zachować czas w przypadku awarii zasilania elektrycznego. W przypadku przerwy w dostawie prądu 

godzina nie pojawi się na wyświetlaczu, jednak zegar będzie nadal działał, a aktualny czas zostanie 

zachowany. Wyświetlacz zegara zostanie wznowiony po przywróceniu zasilania elektrycznego, jeśli 

używana jest bateria zapasowa. Baterie zapasowe należy w razie potrzeby wymienić. Wyjmij baterie, 

jeśli urządzenie nie jest używane lub przechowywane przez dłuższy czas. 

 

Podstawowe funkcje EN 

Włączanie i wyłączanie urządzenia 

 

1. Włącz urządzenie zgodnie z powyższym opisem. 

2. Urządzenie jest teraz w trybie gotowości. Na wyświetlaczu pojawi się czas 

3. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk  STANDBY. 

4. Aby wyłączyć urządzenie w tryb czuwania, naciśnij ponownie przycisk  STANDBY. 

 

Wybór funkcji 

 

• Aby wybrać między trybem CD a trybem radia, kilkakrotnie naciśnij przycisk SOURCE, gdy 

urządzenie jest włączone. 

 

Kontrola głośności 

 

• Zwiększ głośność naciskając przycisk VOL ▲. 

• Zmniejsz głośność, naciskając przycisk VOL ▼. 

 

Ściemniacz 

 

Wyświetlacz można przyciemnić na 2 poziomach. Aby wybrać pomiędzy ustawieniami, naciśnij 

przycisk DIMMER. 
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Wyłącznik czasowy 

 

Funkcja uśpienia umożliwia ustawienie minutnika, po którym urządzenie automatycznie przełączy się 

w tryb gotowości. 

 

• W trybie odtwarzania CD lub radia naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ SLEEP / MEM i zwolnij go po 

osiągnięciu żądanego czasu wyłącznika czasowego (10 - 90 minut w 10-minutowych odstępach). 

• Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik uśpienia, a urządzenie przełączy się w tryb gotowości po 

ustawionym czasie. 

• Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na ustawionym minutniku, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy 

przycisk ■ SLEEP / MEM. 

• Aby anulować funkcję zasypiania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ SLEEP / MEM i zwolnij go po 

osiągnięciu „00”. 

 

Zegar 

Ustawienie zegara 

 

Zegar można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania. 

 

1. Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Wyświetlony zostanie 

format czasu. 

2. Za pomocą przycisków TUNE  wybierz wyświetlanie 12h i 24h. Potwierdź ustawienie, 

naciskając ponownie przycisk CLOCK / PROG. 

3. Godziny zaczną migać. Ustaw bieżące godziny, naciskając przyciski TUNE . naciśnij 

ponownie przycisk CLOCK / PROG. 

4. Minuty zaczną migać. Ustaw bieżące minuty, naciskając przyciski TUNE . 

5. Ponownie naciśnij przycisk CLOCK / PROG, aby potwierdzić wszystkie ustawienia. Czas jest teraz 

ustawiony. 

 

 

Alarm 

Ustawienie alarmu 

 

Alarm można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania. To urządzenie umożliwia 

ustawienie 2 oddzielnych alarmów. Możesz wybrać budzenie przy użyciu płyty CD, radia lub 

brzęczyka. 

 

1. Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Ikona alarmu 1 

(lub ikona alarmu 2) pojawi się na wyświetlaczu z migającą godziną wybranego alarmu. 

2. Ustaw żądaną godzinę za pomocą przycisków TUNE . 

3. Ponownie naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Minuty zaczną migać. 
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4. Ustaw żądane minuty za pomocą przycisków TUNE . 

5. Ponownie naciśnij przycisk BUDZIK 1 (lub BUDZIK 2), aby wybrać tryb budzenia. 

6. Wybierz CD, brzęczyk („bU”) lub radio („rd”), naciskając przyciski TUNE . 

7. Ponownie naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Alarm jest teraz ustawiony i włączy się o 

ustawionej godzinie. 

 

Włączanie / wyłączanie alarmu 

 

• Aby dezaktywować ustawiony alarm, naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), gdy urządzenie jest 

w trybie czuwania. Ikona alarmu 1 (lub ikona alarmu 2) zniknie z wyświetlacza. Ten alarm jest teraz 

wyłączony i nie będzie dzwonił. 

• Aby aktywować alarm, naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), gdy urządzenie jest w trybie 

czuwania, aby przejść do ustawień budzika. 

 

Zatrzymywanie aktywnego alarmu 

 

• Gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk  STANDBY, aby go wyłączyć. Alarm włączy się ponownie 

następnego dnia o ustawionej godzinie. 

 

Funkcja drzemki 

 

Funkcja drzemki umożliwia opóźnienie aktywnego alarmu o około 9 minut. Aby to zrobić, naciśnij raz 

przycisk SNOOZE, gdy alarm jest aktywny. Alarm wyłączy się i włączy się ponownie po około 9 

minutach. W tym czasie na wyświetlaczu miga ikona alarmu. Aby anulować funkcję drzemki, naciśnij 

przycisk  STANDBY. 

 

Radio 

 

1. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. 

2. Wybierz tryb radia, naciskając przycisk SOURCE, jeśli urządzenie nie jest jeszcze w trybie radia. 

Częstotliwość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu. 

3. Wybierz żądaną stację radiową, naciskając kilkakrotnie przycisk TUNE  lub (każde 

naciśnięcie przycisku zmienia częstotliwość o 0,05 MHz, jednak wyświetlacz pokazuje tylko jedną 

cyfrę za kropką, a cyfra dziesiętna miga). 

4. Aby automatycznie wyszukać następną dostępną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przez 2 

sekundy przycisk TUNE  lub. 

 

Aby uzyskać lepszy odbiór, całkowicie rozwiń antenę przewodową FM. 
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Zaprogramowane stacje radiowe 

To urządzenie umożliwia zapisanie do 20 stacji radiowych. 

 

1. Ustaw stację radiową, którą chcesz zapamiętać. 

2. Naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Presety zaczną migać (np. „P 01”). 

3. Wybierz żądane zaprogramowane miejsce z P 01 - P 20, w którym chcesz zapisać aktualną 

częstotliwość, naciskając przycisk ■ SLEEP / MEM. 

4. Ponownie naciśnij przycisk CLOCK / PROG, aby potwierdzić ustawienie. 

5. Powtórz kroki 1 - 4, aby zapisać do 20 częstotliwości. 

6. Aby przywołać zapamiętaną częstotliwość, naciskaj przycisk ■ SLEEP / MEM, aż osiągniesz żądane 

ustawienie wstępne. 

 

Uwaga: 

 

• Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania, wszystkie zapisane kanały zostaną utracone i 

trzeba będzie je zresetować. 

 

Odtwarzanie dysków 

 

1. Włącz urządzenie i wybierz tryb CD, naciskając przycisk SOURCE. 

2. Otwórz drzwiczki CD, delikatnie naciskając przycisk OPEN / CLOSE. Włóż płytę zadrukowaną stroną 

do góry. 

3. Zamknij drzwiczki CD. Płyta CD jest odczytywana, a na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba 

utworów. 

4. Rozpocznij odtwarzanie, naciskając przycisk  MO.ST/INFO. 

5. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie (pauza), naciśnij jeden raz przycisk  MO.ST/INFO. 

Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić odtwarzanie. 

6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■ SLEEP / MEM. 

 

Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu i pomijanie utworów 

 

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

Naciśnij go ponownie, aby przejść do poprzedniego utworu. 

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

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

osiągnięciu żądanego fragmentu ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie. 

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

TUNE. Po osiągnięciu żądanego fragmentu ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne 

odtwarzanie. 
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Powtarzanie i odtwarzanie losowe 

W dowolnym momencie podczas odtwarzania 

 

• Naciśnij raz przycisk PLAY MODE, aby powtórzyć bieżący utwór. Na wyświetlaczu zacznie migać 

wskaźnik powtarzania. 

• Naciśnij przycisk PLAY MODE po raz drugi, aby powtórzyć wszystkie utwory. Wskaźnik powtarzania 

będzie wyświetlany na stałe na wyświetlaczu. 

• Naciśnij przycisk PLAY MODE po raz trzeci, aby odtworzyć wszystkie utwory w kolejności losowej. 

Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik odtwarzania losowego. 

• Naciśnij przycisk PLAY MODE po raz czwarty, aby powrócić do normalnego odtwarzania. 

 

 

 
Powtórz 1                                              Powtórz wszystko                          Powtarzanie losowe 

Miga wskaźnik powtarzania / Wskaźnik powtórzenia świeci światłem ciągłym  / Miga wskaźnik 

odtwarzania losowego 

 

Programowanie kolejności śledzenia 

Możesz zapisać do 20 utworów w żądanej kolejności. 

 

1. W trybie zatrzymania CD naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Na wyświetlaczu zacznie migać „P 01”. 

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

sekwencji. 

3. Ponownie naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Na wyświetlaczu pojawi się „P 02”. 

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

5. Naciśnij przycisk  MO.ST/INFO, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencji. 

6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■ SLEEP / MEM. Aby usunąć sekwencję, naciśnij ten 

przycisk a 

drugi raz. 

 

Ładowarka USB 

 

Ładowarka USB znajdująca się w górnej części urządzenia umożliwia ładowanie telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia. 
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Uwaga: 

• To urządzenie nie obsługuje odtwarzania przez USB. 

 

Złącze słuchawkowe 

 

Gniazdo słuchawkowe znajduje się w górnej części urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone i 

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

prywatnego słuchania. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa od strony 14. 

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

odłącz słuchawki. 

 

Specyfikacja Techniczna 

 

Zasilanie ………………………………………………………………………………………………………………….... AC 230V ~ 50Hz 

USB ………………………………………………………………………………………………………………………………... 5 V  1 A 

Baterie (zapasowe) ………………………………………... DC 3 V  (2x 1,5 V, rozmiar AAA, brak w zestawie) 

Zakres częstotliwości radiowych .............................................................................. FM 87,5 - 108 MHz 

Wymiary (SxGxW) ok……………………………………………………………………………………………..238 x 160 x 75 mm 

 

Specyfikacje techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

 

 

 
 

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

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

 

Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem 

następujący adres: 

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld 

Lub online pod następującym linkiem: 

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