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Przed rozpoczêciem u¿ywania urz¹dzenia prosimy o dok³adne
przeczytanie niniejszej instrukcji i zapamiêtanie jej zaleceñ na

przysz³oœæ.
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OSTRZE¯ENIE: ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA
PR¥DEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ
POKRYWY. WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI
PRZEZNACZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.
SERWISOWANIE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI SERWISU.

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAÆ

OSTRZE¯ENIE

U¿ywanie kontrolek, ustawieñ czy wykonywanie proce-
dur innych ni¿ podane w niniejszej instrukcji mo¿e
spowodowaæ ryzykown¹ ekspozycjê na
promieniowanie.

OSTRZE¯ENIE - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I SKA-
SOWANIA BLOKAD UNIKAJ NAŒWIETLENIA
WI¥ZK¥.

Symbol ten oznacza wystêpowanie niebez-
piecznego napiêcia wewn¹trz urz¹dzenia,
zagra¿aj¹cego pora¿eniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na koniecznoœæ przestrze-
gania 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, nale¿y wetkn¹æ do oporu 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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1. Pauza
2. Stop/Otwieranie kieszeni
3. Szybkie przewijanie do

przodu
4. Szybkie przewijanie do ty³u
5. Odtwarzanie
6. Nagrywanie 
7. Powtarzanie dla CD
8. Gniazdo s³uchawkowe
9. G³oœnoœæ
10. Prze³¹cznik wyboru Funkcji

(CD/Radio/Magnetofon)

11. Stop dla CD
12. Pomijanie/Wyszukiwanie
13. Odtwarzanie/Pauza dla CD
14. Otwieranie odtwarzacza CD
15. MIKROFON
16. Strojenie programów 

radiowych
17. Zakres czêstotliwoœci

radiowej
18. W³¹czanie/wy³¹czanie trybu

SUPER BASS
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Iród³a zasilania
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Zasilanie pr¹dem zmiennym

Baterie

FM MODE
STEREO

0
BEAT-CUT

1

MONO

ACIN~

Dla d³ugiego nagrywania lub odtwarzania p³yty CD
Zalecane jest stosowanie przewodu zasilania pr¹dem zmiennym. 

Uwaga: Urz¹dzenie nie bêdzie korzysta³o z zasilania bateriami wewnêtrznymi, gdy
bêdzie pod³¹czony przewód zasilania pr¹dem zmiennym. 

■ Prze³¹cznik napiêcia (opcja) 
Ustawienia napiêcia zasilania (tylko dla modeli
wyposa¿onych w PRZE£¥CZNIK NAPIÊCIA z ty³u
obudowy)
Upewnij siê, ¿e ustawienie PRZE£¥CZNIKA NAPIÊCIA
(wewn¹trz przedzia³u baterii) odpowiada napiêciu
lokalnego zasilania.

12V ; Rozmiar D DM, UM-1, R20, HP2..., X 8 

220-240V
110-120V

PRZE£¥CZNIK
NAPIÊCIA

■ Przewód zasilania pr¹dem zmiennym (dostarczony)

■  Jeden koniec do gniazda AC IN; drugi do
gniazda zasilania.



S³uchanie audycji radiowych
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1 2

3 Obracaj pokrêt³o strojenia czês-
totliwoœci radiowych.

Wybierz ¿¹dany zakres czêstotli-
woœci radiowych.

Ustaw prze³¹cznik wyboru funkcji
w trybie Radio.

Obracaj pokrêt³o poziomu 
g³oœnoœci.

4

Aby poprawiæ odbiór stacji radiowej
Zmieñ po³o¿enie anteny do odbioru
zakresu FM. Zmieñ po³o¿enie ca³ego
urz¹dzenia dla poprawienia odbioru stacji
AM lub LW (opcja).

Dla FM

Podczas s³uchania stacji radiowych
FM, ustaw prze³¹cznik redukcji
szumów (BEAT-CUT) w pozycji
„STEREO”
lub „MONO”.

5

FM MODE
STEREO

0
BEAT-CUT

1

MONO

FM MODE
STEREO

0
BEAT-CUT

1

MONO

Dla AM(MW) lub LW (opcja)
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S³uchanie nagrania z kasety
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1 2

3 Wciœnij przycisk Odtwarzanie( ).

Aby zatrzymaæ odtwarzanie.

W³ó¿ kasetê do magnetofonu.Ustaw prze³¹cznik funkcji w trybie
magnetofonu Tape.

Obracaj pokrêt³o poziomu g³oœnoœci.4

3 2

14

Aby w³¹czyæ pauzê Wciœnij  II

Aby zwolniæ pauzê Ponownie wciœnij II

Aby szybko przewin¹æ 
kasetê do przodu Wciœnij  �� 

Aby przewin¹æ kasetê 
do ty³u Wciœnij  ��



S³uchanie p³yt kompaktowych
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ABY ZATRZYMAÆ ODTWARZANIE

Aby w³¹czyæ tryb pauzy Wciœnij przycisk Odtwarzanie/Pauza

Aby zwolniæ tryb pauzy. Ponownie wciœnij przycisk Odtwarzanie/Pauza

Aby zatrzymaæ odtwarzanie Wciœnij przycisk Stop.

Po zakoñczeniu s³uchania ustaw w trybie Wciœnij przycisk Stop. Ustaw prze³¹cznik FUNKCJA 
magnetofonu TAPE (CD/Radio Off). w trybie magnetofonu TAPE (CD/Radio Off).

Aby wyj¹æ p³ytê Wciœnij Stop i wciœnij przycisk otwierania odtwarzacza CD

1

PUSH
OPEN

2

3 Wciœnij przycisk
Odtwarzanie/Pauza.

Dok³adnie zamknij drzwiczki. Liczba
utworów na p³ycie pojawi siê na
wyœwietlaczu LCD.

Ustaw prze³¹cznik funkcji w trybie
odtwarzacza CD

Obracaj pokrêt³o poziomu g³oœnoœci.4

Z etykiet¹ zwrócon¹ DO
GÓRY.
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Wybór utworu

Wyszukanie 
pocz¹tku 
wybranego 
utworu

- SKIP

Wyszukanie 
konkretnego 
fragmentu 
utworu

- SEARCH

8

UTWÓR3 UTWÓR4 UTWÓR5

UTWÓR3 UTWÓR4 UTWÓR5

UTWÓR3 UTWÓR4 UTWÓR5

UTWÓR3 UTWÓR4 UTWÓR5

Wciœnij i zwolnij

Wciœnij i zwolnij

Wciœnij i przytrzymaj

Wciœnij i przytrzymaj
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Funkcja powtarzania utworu na p³ycie CD

1 2 3

◆ W przypadku odtwarzania oryginalnej p³yty CD (nagrywalnej) nagranej 
w formacie audio, p³yty CD-RW (do wielokrotnego zapisu) zapisu i edytowanej
przez u¿ytkownika, odtwarzanie jest przeprowadzane tylko na ca³kowicie
zakoñczonych nagraniach na p³ycie. (Odtwarzacz mo¿e nie odtwarzaæ p³yt 
w zale¿noœci od charakterystyki p³yty CD lub statusu nagrania.)

◆ P³yta CD-RW ma w porównaniu z p³yt¹ CD mniejszy wspó³czynnik odbicia
promienia lasera, co powoduje wyd³u¿enie czasu odczytu p³yty.

●●    Nagrywanie z odtwarzanej p³yty CD-R/RW

1

2

3

Wciœnij przycisk CD Repeat.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie „REP 1”

Jeszcze raz wciœnij przycisk CD Repeat.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie „REP ALL”.

Kiedy chcesz zatrzymaæ funkcjê powtarzania odtwarza-
nia CD Repeat, ponownie wciœnij przycisk CD Repeat.



UWAGA
Podczas nagrywania programy w zakresie
AM(MW), do usuwania zak³óceñ mo¿e byæ
u¿ywany prze³¹cznik (BEAT CUT) (znaj-
duj¹cy siê Z TY£U).
Aby unikn¹æ przypadkowego skasowania
nagrania
Wy³am jêzyczek bezpieczeñstwa
odpowiadaj¹cy stronie przeznaczonej do
nagrywania. Nagrywanie na tej stronie
bêdzie zabezpieczone.

PL

Nagrywanie z radia
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5 1

3 42

Strona nagrywalna

Jezyczek bezpieczeñstwa

Ponowne nagrywanie

1 2

3 Wybierz ¿¹dany zakres czêstotli-
woœci radiowych.

Wciœnij przycisk Nagrywania( ).

Ustaw prze³¹cznik funkcji w trybie
Radio.

W³ó¿ kasetê do magnetofonu.

Obracaj pokrêt³o strojenia czê-
stotliwoœci radiowych.

4

5
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Nagrywanie z p³yty kompaktowej

Poziom nagrywania
Poziom nagrania jest ustawiony automatycznie. Poziom g³oœnoœci i ustawienia
w³¹czania/wy³¹czania funkcji wzmocnienia niskich tonów SUPER BASS nie maj¹
wp³ywu na poziom nagrania.

2

4

5
3

61

1 2

PUSH
OPEN

3

Ustaw prze³¹cznik wyboru funkcji 
w trybie CD.

W³ó¿ kasetê do Magnetofonu.

Wciœnij przycisk Nagrywani( ).5

4 Wciœnij przycisk Odtwarzanie/Pauza.

Aby zatrzymaæ nagrywanie, wciœnij
przycisk Stop/Otwieranie(�/ ).

6

Dok³adnie zamknij
drzwiczki. Iloœæ
utworów na p³ycie
pojawi siê na wyœwiet-
laczu LCD.

Z etykiet¹ zwrócon¹ do góry

�
❘



Nagrywanie z u¿yciem wbudowanego mikrofonu
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3 1

2

Aby unikn¹æ przypadkowego 
skasowania nagrania
Wy³am jêzyczek bezpieczeñstwa
odpowiadaj¹cy stronie przeznaczonej
do nagrywania. Nagrywanie na tej
stronie bêdzie zabezpieczone.

Strona nagrywalna

Jezyczek bezpieczeñstwa

Ponowne nagrywanie

1 2

3 Wciœnij przycisk Nagrywanie( ).

Ustaw prze³¹cznik wyboru funkcji w
trybie Radio.

W³ó¿ kasetê do magnetofonu.

mikrofon kondensorowy

UWAGA
Wbudowany mikrofon niniejszego urz¹dzenia ma wysok¹ czu³oœæ.
(Dystans jego skutecznej pracy wynosi od 3 do 5 metrów od magnetofonu)
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S³uchanie za pomoc¹ s³uchawek (      Phones)

■ Mo¿na s³uchaæ muzyki za pomoc¹ s³uchawek pod³¹czonych do terminala na
przednim panelu produktu.

■ S³uchawki s¹ sprzêtem dodatkowym, wiêc je¿eli chcesz je nabyæ, zapraszamy do
odwiedzenia autoryzowanego punktu sprzeda¿y Samsung.

Funkcja ta pozwala na emisjê wzmocnionego i rzeczywistego
dŸwiêku.
1. Wciœnij przycisk SUPER BASS na przednim panelu.
2. Aby wy³¹czyæ tê funkcjê, wciœnij ponownie przycisk SUPER BASS.

Super Bass System



Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych
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Utrzymywanie jakoœci dŸwiêku
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Aby uzyskaæ najlepsz¹ mo¿liw¹ jakoœæ dŸwiêku z magnetofonu, musisz go regularnie
czyœciæ (g³owice, rolkê i wa³ek napêdu).

Wciœnij przycisk STOP/OTWIERANIE (�/ ) aby otworzyæ kieszeñ magnetofonu. Za
pomoc¹ pa³eczek higienicznych i specjalnego œrodka do czyszczenia kaset oczyœæ:
◆ G³owice (➀ )
◆ Rolki (➁ )
◆ Wa³ki napêdowe (➂ )
Aby zapewniæ d³ugotrwa³¹ przyjemnoœæ ze s³uchania muzyki z kaset
magnetofonowych:
◆ SprawdŸ, czy taœma w kasecie jest zawsze wystarczaj¹co napiêta.
◆ Przechowuj kasety w miejscu czystym, nie nas³onecznionym, z dala od wp³ywów

wysokiej temperatury.
◆ Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ s¹ one szczególnie delikatne.

Chwytaj p³yty za krawêdzie. Nie dotykaj powierzchni Nie naklejaj papieru lub
taœmy i nie pisz na czêœci
etykiety.

�
❘



Przed skontaktowaniem siê z serwisem

PL

15

Zapoznanie siê z nowym urz¹dzeniem zawsze zabiera trochê czasu. W przypadku wyst¹pienia prob-
lemów wymienionych poni¿ej postêpuj wed³ug podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczêdziæ
czas i unikn¹æ niedogodnoœci zwi¹zanych z niepotrzebnymi telefonami do serwisu.

Problem

System nie dzia³a

Brak dŸwiêku

Odtwarzacz nie odtwarza p³yt
CD

Magnetofon nie odtwarza kaset

Wystêpuje utrata g³oœnoœci
Kaseta nie zosta³a dok³adnie skasowana.
Wystêpuj¹ pog³osy i zniekszta³cenia dŸwiêku.

Z³y odbiór lub brak odbioru
radiowego

O
G
Ó
L
N
E

C

D

R
A
D
I
O

K
A
S
E
T
Y

Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie

• Niedok³adnie pod³¹czony do gniazda lub do urz¹dzenia
przewód zasilania.

• Ca³kowite wyciszenie g³oœnoœci.
• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (RADIO, CD, TAPE).
• Pod³¹czony zestaw s³uchawek.

• Nie zosta³a wybrana funkcja CD.
• P³yta jest w³o¿ona etykiet¹ w dó³ lub p³yta jest zanieczy-

szczona b¹dŸ zadrapana.
• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.
• Urz¹dzenie nie jest ustawione na równej, stabilnej powierzchni.

• Nie zosta³a wybrana funkcja magnetofonu TAPE.
• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona.
• Kieszeñ kasety nie zosta³a zamkniêta.
• Taœma w kasecie zosta³a zerwana lub zakleszczona.

• G³owice audio s¹ zabrudzone.
• Rolki lub wa³ki napêdowe s¹ zanieczyszczone.
• Uszkodzona taœma.

• Nie zosta³a wybrana funkcja RADIO.
• Czêstotliwoœæ stacji zosta³a Ÿle dostrojona.
• Antena zosta³a od³¹czona od odbiornika lub Ÿle ustawiona. 
• Zmieñ po³o¿enie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.
• Pomieszczenie znajduje siê w budynku, którego konstrukcja

wyt³umia fale radiowe; musisz zastosowaæ antenê zewnêtrzn¹.
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Warunki bezpiecznej eksploatacji
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Warunki pracy urz¹dzenia w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5°C-35°C
Wilgotnoœæ 10-75%

Nie wystawiaj urz¹dzenia na bezpoœrednie dzia³anie
s³oñca lub w pobli¿u innych Ÿróde³ ciep³a. Mo¿e to
spowodowaæ przegrzanie i uszkodzenie urz¹dzenia.

Unikaj g³oœnego odtwarzania na s³uchawkach.
D³ugotrwa³e s³uchanie g³oœnej muzyki przez
s³uchawki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
s³uchu.

VOLUME

W czasie burzy wyjmuj wtyczkê z gniazda
sieciowego. Chwilowy wzrost napiêcia
sieciowego spowodowany wy³adowaniami elek-
trycznymi mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

Nie stawiaj ciê¿kich przedmiotów na kablu
sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego mo¿e
prowadziæ do uszkodzenia sprzêtu (ryzyko po¿aru) i
mo¿e spowodowaæ pora¿enie elektryczne.

Nie zdejmuj œcianek obudowy urz¹dzenia.
Wewn¹trz urz¹dzenia znajduj¹ siê elementy pod
napiêciem, które gro¿¹ pora¿eniem elektrycznym.



Dane techniczne
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RADIO
AM(MW)
Zakres czêstotliwoœci............................................................................... 530 KHz ~1605 KHz
(OPCJA) ................................................................................................... 530 KHz ~1705 KHz

FM
Zakres czêstotliwoœci ................................................................................ 88 MHz ~ 108 MHz
(OPCJA)...................................................................................................... 65 MHz ~108 MHz

ODTWARZACZ P£YT KOMPAKTOWYCH
Zakres odtwarzanych czêstotliwoœci .............................................................. 20 Hz ~ 20 KHz

MAGNETOFON
Zakres odtwarzanych czêstotliwoœci ........................................................... 125 Hz ~ 6.3 KHz

OGÓLNE
Moc wyjœciowa .......................................................................................................... 2 x 3 Watt
Wymiary .................................................................. 470 (szer.) x 174 (wys.) x 304 (g³êb.) mm



Memo
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