
INSTRUKCJA
OBS£UGI
RCD-M50 / RCD-M55

Przed uruchomieniem urz¹dzenia prosimy uwa¿nie
zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i stosowaæ

jej zalecenia w przysz³oœci.
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OSTRZE¯ENIA BEZPIECZEÑSTWA

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA
ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY
URZ¥DZENIA. CZYNNOŒCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAÆ

UWAGA

Przeprowadzenie procedur i operacji innych ni¿
wymienione poni¿ej mo¿e spowodowaæ ryzyko
napromieniowania.

UWAGA - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I
SKASOWANIA BLOKAD UNIKAÆ
NAŒWIETLENIA WI¥ZK¥.

Symbol ten oznacza wystêpowanie niebezpiecz-
nego napiêcia wewn¹trz urz¹dzenia, zagra¿aj¹-
cego pora¿eniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na koniecznoœæ
przestrzegania zaleceñ wed³ug za³¹czonej
instrukcji.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1
Odtwarzacz p³yt kompaktowych sklasyfikowano jako urz¹dzenie laserowe Klasy 1.

OSTRZE¯ENIE: Zamokniêcie lub zawilgocenie urz¹dzenia grozi po¿arem lub pora¿eniem elektrycznym.

UWAGA: Aby unikn¹æ pora¿enia elektrycznego w³ó¿ ca³kowicie wtyczkê do gniazda zasilaj¹cego.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA
1 CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
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PANEL PRZEDNI I GÓRNY
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1. NAGRYWANIE
2. ODTWARZANIE
3. PRZEWIJANIE DO TY£U
4. PRZEWIJANIE DO PRZODU
5. STOP/OTWIERANIE KIESZENI KASETY
6. PAUZA
7. WYŒWIETLACZ
8. TIMER
9. CZUJNIK
10. ZEGAR
11. FUNKCJA SLEEP
12. ODTWARZANIE/PAUZA DLA P£YT CD
13. WYBÓR ODTWARZACZA KASETOWEGO
14. PRZYCISK WYSZUKIWANIA UTWORU NA

P£YCIE CD LUB STACJI RADIOWEJ (        )
15. TRYB CLASSIC EQUALIZERA
16. TRYB ROCK EQUALIZERA
17. TRYB POP EQUALIZERA
18. PRZYCISK PROGRAM
19. PRZYCISK ZWIÊKSZANIA G£OŒNOŒCI
20. PRZYCISK ZMNIEJSZANIA G£OŒNOŒCI

21. ZAKRES FAL RADIOWYCH FM
(PRZE£¥CZNIK MONO/STEREO)

22. POWTARZANIE ZAZNACZONEGO
FRAGMENTU A       B

23. FUNKCJA POWTARZANIA DLA CD
24. FUNKCJA S-BASS
25. PRZYCISK WYSZUKIWANIA UTWORU NA

P£YCIE CD LUB STACJI RADIOWEJ (        )
26. STOP (    ) DLA P£YTY

CD/PRESET/MANUAL
27. PRZYCISK TUNER/ZAKRES

CZÊSTOTLIWOŒCI
28. PRZYCISK W£¥CZANIA/CZUWANIA
29. PRZYCISK OTWIERANIA/ZAMYKANIA

KIESZENI CD
30 GNIAZDO MIKROFONU
31. GNIAZDO S£UCHAWKOWE
32. PRZYCISK MODE (TYLKO RCD-M55)
33. PRZYCISK DIRECTION (TYLKO RCD-M55)
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 RÓD£A ZASILANIA

ZASILANIE WE WNÊTRZACH

BATERIE

Nagrywanie lub odtwarzanie p³yt CD
Podczas tych czynnoœci zaleca siê korzystanie z zasilania pr¹dem zmiennym.

Uwaga: Urz¹dzenie nie bêdzie korzystaæ z zasilania bateriami je¿eli jest do niego
pod³¹czony kabel zasilaj¹cy. 
Upewnij siê, ¿e zosta³y zainstalowane baterie (3x „AA”) aby ochroniæ ustawienia
programu w pamiêci i/lub w³¹czon¹ funkcjê Timera od przypadkowego
skasowania w przypadku przerwy w zasilaniu lub roz³¹czenia kabla zasilania.

Funkcja podœwietlania
Podœwietlenie wyœwietlacza jest w³¹czone po w³¹czeniu zasilania. Funkcja ta pozwala na
sprawdzenie dzia³ania urz¹dzenia nawet w ca³kowitej ciemnoœci. (Jakkolwiek – podczas
zasilania z baterii podœwietlenie wyœwietlacza nie w³¹cza siê.)

12V,D DM, UM-1, R20, HP2..., typ x 8

BATERIE DO ZEGARA
4.5V; AA,Size X 3

1 do gniazda zasilania urz¹dzenia
2 do gniazda zasilania pr¹dem zmiennym

Przewód zasilaj¹cy (dostarczony)



S£UCHANIE RADIA

1

2

3

4

Wciœnij przycisk Tuning (Down i Up).

Wybierz ¿¹dany zakres czêstotliwoœci radiowej
wciskaj¹c ponownie przycisk TUNER na
przednim panelu.

Poprawianie jakoœci odbioru radiowego
Zmieñ po³o¿enie anteny dla zakresu FM. Zmieñ po³o¿enie ca³ego urz¹dzenia
dla zakresu AM lub LW (opcja)

Dla FM Dla AM lub LW (opcja)

Wciœnij przycisk TUNER.

Wciœnij przyciski VOLUME.
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ZAPAMIÊTYWANIE STACJI RADIOWYCH

1
2

4

Wybierz funkcjê tunera wciskaj¹c przycisk TUNER.

Wybierz ¿¹dany zakres czêstotliwoœci radiowych 
wciskaj¹c ponownie przycisk TUNER na przednim panelu.

Wciœnij przycisk PROGRAM.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie PROGRAM.

5 Wybierz ¿¹dan¹ stacjê wciskaj¹c zapamiêtany
numer stacji, u¿ywaj¹c przycisku ( ) lub
( ) 
Rezultat: ¯¹dana stacja jest teraz zapamiêtana.

6

3 AAbbyy  pprrzzeesszzuukkaaææ  cczzêêssttoottlliiwwooœœccii...... WWcciiœœnniijj......
Manualnie DOWN ( ) aby zmniejszyæ czêstotliwoœæ

UP ( ) aby zwiêkszyæ czêstotliwoœæ
Rezultat: Czêstotliwoœæ zmienia siê za ka¿dorazowym wciœniêciem przycisku.

Automatycznie ( ) lub ( ) i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy.
Rezultat: Czêstotliwoœæ zwiêksza siê lub zmniejsza a¿ zostanie
znaleziona nastêpna stacja.

6 Wciœnij przycisk Program aby zapamiêtaæ stacjê radiow¹.
Rezultat: Wskazanie PROGRAM jest zast¹pione przez
numer przypisany stacji.
Aby zapamiêtaæ inne stacje radiowe, wykonaj procedurê od kroku 2 do 6.

UWAGA: Automatyczne wyszukiwanie mo¿e zatrzymaæ siê na czêstotliwoœci, która
nie odpowiada stacji radiowej. Je¿eli tak siê zdarzy, u¿yj wyszukiwania manualnego.

Mo¿na zapamiêtaæ do:
15 stacji FM
6 stacji MW (opcja)
6 stacji LW (opcja) 12 stacji AM (opcja)



WYBÓR ZAPAMIÊTANEJ STACJI RADIOWEJ

1

2

Mo¿esz s³uchaæ wybranej stacji radiowej wed³ug poni¿szych instrukcji:

Wybierz funkcjê tunera wciskaj¹c przycisk TUNER.

Wybierz ¿¹dany zakres czêstotliwoœci radiowych
wciskaj¹c ponownie przycisk TUNER na przednim 
panelu.

4 Wybierz ¿¹dan¹ stacjê wciskaj¹c zapamiêtany 
numer stacji, u¿ywaj¹c przycisku ( ) lub ( ).
Rezultat: Odbierana jest ¿¹dana stacja. 
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3 Wciœnij przycisk Preset/Manual na przednim panelu
urz¹dzenia; wyœwietli siê wskazanie „PRESET”.



Mo¿na poprawiæ jakoœæ odbioru radiowego:
Obracaj¹c antenê FM lub AM(MW)
Sprawdzaj¹c po³o¿enie anten FM lub AM(MW) przed zamoco-
waniem ich na sta³e.

Je¿eli odbiór okreœlonej stacji radiowej FM jest s³aby, wciœnij
przycisk FM Mode aby prze³¹czyæ tryb z mono na stereo.
Jakoœæ dŸwiêku powinna siê poprawiæ.

TRYB ODBIORU FM

8

POPRAWA ODBIORU PROGRAMU RADIOWEGO



S£UCHANIE P£YTY KOMPAKTOWEJ

1

2

3

4

Zamknij ca³kowicie pokrywê CD.
Liczba utworów na p³ycie wyœwietli
siê na wyœwietlaczu 
ciek³okrystalicznym LCD.

ZATRZYMANIE ODTWARZANIA

Pauza Wciœnij Play/Pause ( ).

Zwolnienie pauzy Wciœnij Play/Pause ( ).

Zatrzymanie odtwarzania Wciœnij ( ).

Po zakoñczeniu s³uchania Wciœnij ( ) Wciœnij Power On/Standby.

Wyjmowanie p³yty Wciœnij ( ) i wciœnij CD PUSH/OPEN.

Z naklejk¹
zwrócon¹ do
góry.

Wciœnij przycisk CD.

Wciœnij przycisk PLAY/PAUSE (       ).

Wciœnij przycisk VOLUME.

9



Wyszukanie
pocz¹tku 
wybranego utworu 

– SKIP

Wyszukanie 
konkretnego 
momentu utworu 

- SEARCH

Wciœnij i zwolnij

Wciœnij i zwolnij

Wciœnij i przytrzymaj

Wciœnij i przytrzymaj

10

TRACK = UTWÓR



S£UCHANIE KASETY

1

2

3

Wciœnij przycisk TAPE.

Zatrzymanie odtwarzanie. Aby w³¹czyæ pauzê Wciœnij II.

Aby zwolniæ pauzê Wciœnij ponownie II

Aby przewin¹æ kasetê do przodu Wciœnij 

Aby przewin¹æ kasetê do ty³u Wciœnij 

W³ó¿ kasetê do kieszeni 
magnetofonu.

Wciœnij przycisk PLAY.

11

4 Wciœnij przycisk VOLUME.



1

2

3

4

5

NAGRYWANIE AUDYCJI RADIOWEJ

Wybierz ¿¹dany zakres czêstotliwoœci radiowej
ponownie wciskaj¹c przycisk TUNER na
przednim panelu urz¹dzenia.

W³ó¿ kasetê do magnetofonu.

Wciœnij przycisk TUNER.

Wciœnij przycisk RECORD.

Wciœnij przycisk UP/DOWN.

12

Nagrywana strona

Jêzyczek
zabezpieczaj¹cy

Ponowne
nagrywanie



NAGRYWANIE Z P£YTY CD

1

2

3

4

Dok³adnie zamknij pokrywê
kieszeni CD. Liczba utworów na
p³ycie pojawi siê na wyœwietlaczu
LCD.

W³ó¿ kasetê do magnetofonu.

Poziom nagrywania
Poziom nagrywania jest ustawiony automatycznie. 
G³oœnoœæ i ustawienia funkcji S.BASS nie maj¹ wp³ywu na poziom nagrywania. 
Zatrzymanie nagrywania
Wciœnij przycisk ( ) dla odtwarzacza CD i (          ) dla magnetofonu.

Wciœnij przycisk CD.

Wciœnij przycisk RECORD.

Rezultat: Odpowiadaj¹ce magnetofonowi przyciski RECORD i PLAY
s¹ wciœniête razem i wyœwietli siê wskazanie „CD-SYNC”.

Magnetofon rozpocznie 
nagrywanie na pocz¹tku 
nagrywanego utworu.
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Z naklejk¹
zwrócon¹ do
góry.



PROGRAMOWANIE KOLEJNOŒCI ODTWARZANIA

1

2

Je¿eli to konieczne, przyciskiem STOP ( ) zatrzymaj
odtwarzanie.

Mo¿na samodzielnie wybraæ:
Kolejnoœæ, w której bêd¹ odtwarzane utwory.
Utwory, których nie chcesz s³uchaæ 

Mo¿na tak zaprogramowaæ do 15 utworów.
Musisz zatrzymaæ odtwarzacz p³yt kompaktowych przed dokonaniem wyboru
utworów.
Funkcja ta mo¿e byæ ³¹czona z funkcj¹ powtarzania odtwarzania Repeat.

Wciœnij Program.
Rezultat: Pojawi¹ siê nastêpuj¹ce wskazania: 

(01= numer zaprogramowany, – – = numer utworu na p³ycie)

14



3

4

5

6

7

Wciœnij Program.
Rezultat: Pojawi¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

Je¿eli zakoñczy³eœ wybór utworów, wciœnij
Play/Pause (       ) aby rozpocz¹æ odtwarzanie
wybranej listy w zaprogramowanej kolejnoœci.

Wciœnij dwukrotnie przycisk STOP (    ) aby
skasowaæ wybór podczas odtwarzania p³yty.

Wybierz ¿¹dany utwór wciskaj¹c przyciski SKIP:

aby pomin¹æ utwory do przodu

aby pomin¹æ utwory do ty³u

15

Aby wybraæ inne utwory, powtórz kroki 3 i 4 procedury.

Mo¿na zaprogramowaæ do 15 utworów.



FUNKCJA POWTARZANIA ZAZNACZONEGO
FRAGMENTU (CD A      B REPEAT)

1

2

3

4

Wciœnij przycisk CD.
Rezultat: Odtwarzacz CD rozpocznie 

odtwarzanie.

Je¿eli zostanie wybrana funkcja CD REPEAT (A     B), zaznaczony
fragment muzyki zostanie odtworzony piêæ razy.

Wciœnij przycisk A     B REPEAT.

Rezultat: Pojawia siê migaj¹ce 

wskazanie:

Czas A zostaje zapamiêtany.

Wciœnij przycisk A B REPEAT.

Rezultat: Czas B zostaje zapamiêtany.

Zaznaczony fragment bêdzie

odtwarzany 5 razy.

Je¿eli zakoñczy³eœ powtarzanie odtwarzania 
wciœnij przycisk A B REPEAT.

16



AUTOMATYCZNE WY£¥CZANIE URZ¥DZENIA
(FUNKCJA SLEEP TIMER

1

2

3

Wciœnij przycisk SLEEP.
Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

Wciœnij Sleep raz lub wiêcej razy aby wskazaæ jak d³ugo system 
bêdzie kontynuowa³ odtwarzanie muzyki zanim siê wy³¹czy:

W ka¿dej chwili mo¿na:
Sprawdziæ czas pozosta³y do wy³¹czenia wciskaj¹c przycisk Sleep
Zmieniæ ustawiony czas powtarzaj¹c kroki 1 i 2

Wciœnij przycisk Sleep raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwie-
tlenia wskazania AI SLEEP.
Rezultat: System wy³¹czy siê automatycznie gdy 

skoñczy siê p³yta.

17

4 Aby skasowaæ funkcjê SLEEP lub AI SLEEP, wciœnij 
przycisk Sleep raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia
wskazania OFF.

Mo¿na ustawiæ system tak, by wy³¹cza³ siê automatycznie.
Przyk³ad: Chcesz zasypiaæ z muzyk¹.



USTAWIANIE ZEGARA

1

2

3

Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund na ustawienie wybranych opcji.
Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ procedurê od pocz¹tku.

Wciœnij i przytrzymaj przycisk Clock 
przez co najmniej dwie sekundy.
Rezultat: Miga wskazanie godzin.

Aby... Wciœnij...

Zwiêkszyæ wskazanie godzin przycisk
Zmniejszyæ wskazanie godzin przycisk

Mo¿na przytrzymaæ wciœniête przyciski  i aby szybko przewijaæ cyfry.

4 Aby... Wciœnij...

Zwiêkszyæ wskazanie minut przycisk
Zmniejszyæ wskazanie minut przycisk

Mo¿na przytrzymaæ wciœniête przyciski  i aby szybko przewijaæ cyfry.

Wciœnij Clock.
Rezultat: Miga wskazanie minut.

5 Je¿eli wyœwietlony czas jest prawid³owy, wciœnij 
przycisk Clock.
Rezultat: Zegar zacznie dzia³aæ i wyœwietli siê jego 
wskazanie, nawet je¿eli urz¹dzenie jest w trybie czuwania.

18



FUNKCJA TIMERA

1 W³¹cz system wciskaj¹c On/Standby.

2 Wciœnij przycisk Timer a¿ do wyœwietlenia wskazania
ON.

3 Wciœnij ponownie Timer.

4 Ustaw czas w³¹czania funkcji Timer.
a. Ustaw wskazanie godzin za pomoc¹ 

przycisków i .
b. Wciœnij Timer.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c. Ustaw wskazanie minut za pomoc¹ przycisków i .
d. Wciœnij Timer.
Rezultat: Przez kilka sekund wyœwietli siê wskazanie OFF, nastêpnie 

ustawiony wczeœniej czas wy³¹czania; Teraz mo¿na ustawiæ czas 
wy³¹czenia funkcji timer.

Timer pozwala na w³¹czanie i wy³¹czanie systemu o okreœlonej godzinie.
Przyk³ad: Chcesz budziæ siê z muzyk¹ codziennie rano.

19



6 Ustaw czas wy³¹czania funkcji Timer.
a. Ustaw wskazanie godzin za pomoc¹ 

przycisków  i .
b. Wciœnij Timer.

Rezultat: Miga wskazanie minut.
c. Ustaw wskazanie minut za pomoc¹ przycisków i .
d. Wciœnij Timer.

Rezultat: Przez kilka sekund wyœwietli siê wskazanie VOL XX, gdzie XX 
odpowiada ustawionemu poprzednio poziomowi g³oœnoœci systemu.

7 Wciœnij przycisk volume i aby 
wyregulowaæ poziom i wciœnij przycisk Timer
Rezultat: Wyœwietli siê wybrane Ÿród³o 

dŸwiêku.

8 Wciœnij przycisk On/Standby aby ustawiæ system w trybie czuwania.
Rezultat: Na lewo i w dó³ od wskazania czasu pojawi siê 

ikona (    ) wskazuj¹ca, ¿e funkcja timera zosta³a 
ustawiona.
System bêdzie siê automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ 
o ¿¹danym czasie.

5 Ponownie wciœnij przycisk Timer

20
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EQUALIZER

Aby uzyskaæ.... Wciœnij...

Balans odpowiedni dla muzyki klasycznej

2 Balans odpowiedni dla muzyki rock

1 Balans odpowiedni dla muzyki pop

Twój mikro audio system jest wyposa¿ony w equalizer, którego tryby 
pozwalaj¹ na dostosowanie balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi
czêstotliwoœciami, odpowiedniego dla rodzaju s³uchanej muzyki.

Rezultat: Wyœwietli siê odpowiednie wskazanie.



SUPER BASS SOUND

POWTARZANIE ODTWARZANIA

Funkcja ta umo¿liwia otrzymanie mocniejszego, g³êbszego i bardziej realnego
dŸwiêku niskich tonów.
1. Wciœnij przycisk S.BASS na przednim panelu urz¹dzenia.

Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie             . 

2. Aby wy³¹czyæ funkcjê, ponownie wciœnij przycisk S.BASS.

1

2

Wciœnij przycisk Repeat.
Bêdzie powtarzane odtwarzanie tylko jednego
utworu.

S.BASS

Wciœnij ponownie przycisk Repeat.
Bêdzie powtarzane odtwarzanie wszystkich
utworów na p³ycie.
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POD£¥CZANIE S£UCHAWEK

Mo¿na do Twojego zestawu pod³¹czyæ zestaw s³uchawek (nie dostarczone)
aby móc s³uchaæ muzyki lub audycji radiowych nie przeszkadzaj¹c innym
osobom wokó³. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê jack 3.5mm
lub odpowiedni adapter.

Pod³¹cz s³uchawki do gniazda na górnym panelu urz¹dzenia.

Rezultat: G³oœniki nie bêd¹ emitowa³y dŸwiêku.

D³ugotrwa³e u¿ywanie s³uchawek z wysokim poziomem g³oœnoœci mo¿e
prowadziæ do uszkodzenia s³uchu.

FUNKCJA MIKROFONU

Przygotowanie

Pod³¹cz mikrofon (nie dostarczony) z wtyczk¹ jack 3.5mm do gniazda 
mikrofonu.
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1 Podczas odtwarzania przestaw prze³¹cznik 
„DIRECTION” aby zmieniæ kierunek odtwarzania 
kasety magnetofonowej (zmieniæ kana³ dŸwiêku)

1 Prze³¹cznik „DIRECTION” musi byæ ustawiony wstêpnie dla odtwarzanej
kasety w kierunku  „      ” niezale¿nie od ustawienia prze³¹cznika „MODE”.
Funkcja nagrywania dzia³a tylko w tym kierunku. (Je¿eli nie mo¿na
wcisn¹æ przycisku nagrywania Record, spróbuj przestawiæ prze³¹cznik
„DIRECTION” aby zmieniæ kierunek na w³aœciwy).

2 W chwili osi¹gniêcia koñca kasety, przycisk Record zostanie automaty-
cznie zwolniony (zatrzymanie nagrywania), utrzymuj¹c wciœniêty przy-
cisk PLAY i odtwarzanie w przeciwnym kierunku „     ”. Aby zatrzymaæ
funkcjê w dowolnym momencie, naciœnij po prostu przycisk Stop/Eject.

FUNKCJE TYLKO DLA TYPU RCD-M55

S£UCHANIE KASETY Z U¯YCIEM PRZE£¥CZNIKÓW „DIRECTION” I „MODE”

UWAGI DOTYCZ¥CE NAGRYWANIA

2 Podczas odtwarzania przestaw prze³¹cznik „MODE” 
w pozycjê:
• „      ”, odtwarzanie zatrzyma siê na koñcu kasety

je¿eli by³a odtwarzana w kierunku „      ” .
Je¿eli kaseta by³a odtwarzana w kierunku  „      ”,
po dojœciu taœmy do koñca kierunek odtwarzania prze³¹czy siê
automatycznie na „      ”.

• „      ”, funkcja odtwarzania bêdzie kontynuowana i kierunek 
odtwarzania bêdzie zmieniany po ka¿dorazowym dojœciu taœmy
do koñca strony

�

�

�

�

�
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UTRZYMYWANIE JAKOŒCI D WIÊKU
Aby uzyskaæ najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku z magnetofonu, nale¿y regularnie
czyœciæ jego elementy (g³owice, wa³ki i rolki).

Otwórz kieszeñ magnetofonu wciskaj¹c przycisk STOP/EJECT ( ). 
U¿yj kawa³ka watki lub specjalnej kasety do czyszczenia:

G³owic ( )
Wa³ków ( )
Rolek napêdowych ( )

Aby zapewniæ sobie doskona³¹ jakoœæ dŸwiêku z magnetofonu przez d³ugi czas:
Sprawdzaj, czy taœma w kasecie jest prawid³owo nawiniêta
Przechowuj kasety w czystym miejscu, z dala od bezpoœredniego nas³one-
cznienia, gdzie nie bêd¹ nara¿one na dzia³anie wysokich temperatur
Unikaj u¿ywania kaset 120-minutowych, poniewa¿ s¹ one szczególnie
nietrwa³e.

ObchodŸ siê ostro¿nie z p³ytami kompaktowymi.

Zawsze trzymaj p³ytê za krawêdzie aby unikaæ pozostawiania 

odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.

Po zakoñczeniu odtwarzania p³yty kompaktowej zawsze 

schowaj p³ytê z powrotem do opakowania.

Nie przyklejaj papieru lub taœmy do p³yty i nie pisz 

na jej naklejce informacyjnej.

Czyœæ p³ytê specjaln¹, przeznaczon¹ do tego celu œciereczk¹.

Przechowuj p³yty kompaktowe w czystym miejscu, z dala 

od bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego, gdzie nie bêd¹ wystawione

na dzia³anie wysokich temperatur.

Zawsze u¿ywaj p³yt z oznaczeniem          .
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PRZED SKONTAKTOWANIEM SIÊ Z PUNKTEM SERWISOWYM

Problem

System nie dzia³a

Nie s³ychaæ dŸwiêku

Nie dzia³a Timer

W przypadku gdy urz¹dzenie nie
dzia³a pomimo wykonania dzia³añ
wymienionych powy¿ej

Odtwarzacz p³yt kompaktowych 
nie rozpoczyna odtwarzania

Kaseta nie jest odtwarzana

DŸwiêk zanika. Kaseta nie zosta³a
prawid³owo skasowana
S³ychaæ buczenie i zniekszta³cenia
dŸwiêku

Jakoœæ odbieranego sygna³u jest
s³aba lub radio w ogóle nie odbiera
audycji radiowych
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Sprawdzenie/Wyjaœnienie

• Przewód zasilania nie jest w³aœciwie pod³¹czony do
gniazda œciennego lub gniazdo nie jest w³¹czone

• Nie wciœniêto przycisku POWER.

• G³oœnoœæ zosta³a ca³kowicie wyciszona.
• Nie zosta³a wybrana w³aœciwa funkcja (RADIO, CD,

KASETA).
• Zosta³ pod³¹czony zestaw s³uchawkowy

• Funkcja Timer zosta³a zatrzymana przez wciœniêcie
przycisku TIMER ON/OFF.

Wciœnij i przytrzymaj przez 5 sekund wciœniêty przycisk
S.BASS w trybie czuwania (On/Standby; OFF),
wówczas urz¹dzenie powróci do ustawieñ fabrycznych
(RESET).

• Nie zosta³a wybrana funkcja odtwarzacza CD.
• P³yta zosta³a w³o¿ona naklejk¹ do do³u lub jest

zabrudzona czy zadrapana.
• Czytnik laserowy jest brudny lub zakurzony.
• Urz¹dzenie nie  jest ustawione na p³askiej, poziomej

powierzchni.

• Nie zosta³a wybrana funkcja magnetofonu.
• Kaseta nie zosta³a w³o¿ona prawid³owo.
• Nie zosta³a zamkniêta kieszeñ magnetofonu.
• Taœma jest zbyt luŸna lub uszkodzona.

• G³owice magnetofonu s¹ zabrudzone.
• Rolki lub wa³ki napêdu s¹ zabrudzone.
• Taœma jest zu¿yta.

• Nie zosta³a wybrana funkcja RADIO.
• Nie zosta³ w³aœciwie wybrany zakres czêstotliwoœci fal

radiowych
• Zosta³a roz³¹czona antena lub nie jest ona zwrócona

we w³aœciwym kierunku. Obróæ antenê do uzyskania
najlepszego po³o¿enia.

• Znajdujesz siê wewn¹trz budynku, którego œciany nie
przepuszczaj¹  fal radiowych; musisz u¿yæ anteny
zewnêtrznej.
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RADIO
LW (OPCJA)
Zakres czêstotliwoœci .................................................................................144 KHz ~ 290 KHz

AM(MW)
Zakres czêstotliwoœci...............................................................................530 KHz ~ 1610 KHz
Zakres czêstotliwoœci (Opcja) .................................................................522 KHz ~ 1611 KHz
Zakres czêstotliwoœci (Opcja) .................................................................530 KHz ~ 1700 KHz

FM
Zakres czêstotliwoœci ..............................................................................87.5 MHz ~ 108 MHz
OIRT (Opcja)..................................................................................................65 MHz ~ 74 MHz

ODTWARZACZ P£YT KOMPAKTOWYCH
Czêstotliwoœæ pracy..........................................................................................20 Hz ~ 20 KHz

MAGNETOFON KASETOWY
Czêstotliwoœæ pracy.......................................................................................125 Hz ~ 6.3 KHz

DANE OGÓLNE
Moc wyjœciowa ...........................................................................................................2 x 3 Watt
Wymiary..................................................................470 (szer.) x 185 (wys.) x 320 mm (g³êb.)
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