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Instrukcja obsługi 

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z 

zakupionego urządzenia. 

Symbole użyte w instrukcji obsługi 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są szczególnie oznakowane. Zawsze należy 

przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia: 

  OSTRZEŻENIE:  

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i pokazuje potencjalne ryzyko obrażeń 

  UWAGA: 

 Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo dla urządzenia i innych przedmiotów. 

  WSKAZÓWKA: 

Podkreśla porady i informacje dla użytkowników. 

Wskazówki dot. bezpieczeństwa  

Przed użyciem urządzenie proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi oraz 

kartę gwarancyjną, paragon oraz w miarę możliwości pudełko z opakowaniem 

wewnętrznym. W przypadku gdy przekazują Państwo osobie trzeciej należy przekazać także 

instrukcję obsługi. 

• Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na 

działanie deszczu lub wilgotności. Nie uruchamiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie 

wody (np. w łazience, na basenie lub w wilgotnej piwnicy). 

•  Nie korzystać z urządzenia w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych i wilgotnych 

•  Korzystać z urządzenia wyłącznie w celach prywatnych i zgodnych z przeznaczeniem. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku publicznego. 

•  Należy zwracać uwagę aby przewód zasilający nie był przygnieciony, zagięty, a także aby 
nie dotykał źródeł ciepła. 

•  Nie dotykać przewodu oraz wtyczki mokrymi rękami 



•  Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zwracając 

uwagę aby napięcie w gniazdku było zgodne z napięciem podanym na tabliczce 

znamionowej urządzenia. 

•  Wtyczka musi być podłączona w łatwo dostępnym miejscu.

•  Baterie instalować zgodnie z polarnością

•  Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.

•  Nie narażać urządzenia na krople i odpryski wody, jak również nie ustawiać na urządzeniu 

naczyń wypełnionych płynami, np. wazonów. 

•  Nie ustawiać na urządzeniu otwartych źródeł ognia, np. świeczek.

• Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia, niefachowo przeprowadzone naprawy mogą 

stanowić znaczące niebezpieczeństwo dla użytkownika. W przypadku defektu zaprzestać 

użytkowania urządzenia i zwrócić się do specjalisty w celu naprawy. Przewód zasilający 

należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń.

• Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony przewód może być wymieniony tylko przez 

producenta, obsługę klienta lub podobnie wykwalifikowaną

• W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od 

zasilania lub wyjąć baterie. 

 

Następujące symbole mogą pojawić się na urządzeniu i wskazują na następujące: 

 

Symbol błyskawicy wskazuje użytkownikowi na części 

występuje niebezpiecznie wysokie napięcie.

 

 Symbol wykrzyknika wskazuje na ważne 

konserwacji zawarte w instrukcji.

 

Urządzenia oznaczone tym symbolem używają do odczytu płyt CD Lasera Klasy 

Wbudowane wyłączniki bezpieczeństwa zapobiegają narażeniu oczu na 

niebezpieczne promieniowanie laserowe, gdy komora płyt CD jest otwarta.

Wyłączników bezpieczeństwa nie należy usuwać ani manipulować, w przeciwnym razie 

występuje niebezpieczeństwo naraże

 

Dzieci i osoby starsze 

Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (plastikowe 
torebki, karton, styropian itp.) w miejscach dla nich dostępnych.

 

 

Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zwracając 

uwagę aby napięcie w gniazdku było zgodne z napięciem podanym na tabliczce 

na w łatwo dostępnym miejscu. 

Baterie instalować zgodnie z polarnością 

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.

ądzenia na krople i odpryski wody, jak również nie ustawiać na urządzeniu 

łynami, np. wazonów.  

Nie ustawiać na urządzeniu otwartych źródeł ognia, np. świeczek. 

Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia, niefachowo przeprowadzone naprawy mogą 

znaczące niebezpieczeństwo dla użytkownika. W przypadku defektu zaprzestać 

wania urządzenia i zwrócić się do specjalisty w celu naprawy. Przewód zasilający 

należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń. 

Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony przewód może być wymieniony tylko przez 

producenta, obsługę klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobę. 

a urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od 

 

Następujące symbole mogą pojawić się na urządzeniu i wskazują na następujące: 

Symbol błyskawicy wskazuje użytkownikowi na części wewnątrz urządzenia, gdzie 

występuje niebezpiecznie wysokie napięcie. 

Symbol wykrzyknika wskazuje na ważne informacje dotyczące użytkowania i 

konserwacji zawarte w instrukcji. 

Urządzenia oznaczone tym symbolem używają do odczytu płyt CD Lasera Klasy 

Wbudowane wyłączniki bezpieczeństwa zapobiegają narażeniu oczu na 

niebezpieczne promieniowanie laserowe, gdy komora płyt CD jest otwarta.

Wyłączników bezpieczeństwa nie należy usuwać ani manipulować, w przeciwnym razie 

występuje niebezpieczeństwo narażenia się na szkodliwe działanie lasera. 

Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (plastikowe 
karton, styropian itp.) w miejscach dla nich dostępnych. 

Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zwracając 

uwagę aby napięcie w gniazdku było zgodne z napięciem podanym na tabliczce 

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp. 

ądzenia na krople i odpryski wody, jak również nie ustawiać na urządzeniu 

Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia, niefachowo przeprowadzone naprawy mogą 

znaczące niebezpieczeństwo dla użytkownika. W przypadku defektu zaprzestać 

wania urządzenia i zwrócić się do specjalisty w celu naprawy. Przewód zasilający 

Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony przewód może być wymieniony tylko przez 

a urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od 

Następujące symbole mogą pojawić się na urządzeniu i wskazują na następujące:  

wewnątrz urządzenia, gdzie 

informacje dotyczące użytkowania i 

Urządzenia oznaczone tym symbolem używają do odczytu płyt CD Lasera Klasy 1. 

Wbudowane wyłączniki bezpieczeństwa zapobiegają narażeniu oczu na 

niebezpieczne promieniowanie laserowe, gdy komora płyt CD jest otwarta. 

Wyłączników bezpieczeństwa nie należy usuwać ani manipulować, w przeciwnym razie 

 

Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (plastikowe 



 OSTRZEŻENIE! 

 

Nie należy pozwalać małym dzieciom bawić się folią. Istnieje 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych oraz intelektualnych lub też o 

zbyt małym doświadczeniu bądź wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę 

odpowiedzialną za bezpieczeństwo, lub też otrzymają od tej osoby wskazówki odnośnie 

właściwego użytkowania urządzenia.

•  Należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

 

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 

  Urządzenie używa lasera klasy 1.

 

Przegląd elementów obsługi

 

1. Komora CD 

2. Klapa komory CD 

3. Wyświetlacz 

4. Przycisk  (następny utwór/wyszukiwanie do przodu)

5. Przycisk  (zmniejszanie głośności/ budzik 1)

6. Przycisk  (zwiększanie głośności/ budzik 2)

7. Przycisk  (funkcja albumu/ equalizera)

8. Pokrętło wyboru stacji radiowej

9. Przycisk MODE/ DISPLAY/ CLK SET (tryb/ wyświetlacz/ ustawienie godziny)

10. Port USB 

11. Przycisk FUNCTION (włączanie/tryb gotowośc

12. Przycisk  (odtwarzanie/pauza/stop)

13. Przycisk  (poprzedni utwór/wyszukiwanie do tyłu)

14. Czujnik IR do obsługi na odległość

15. Kontrolka BLUETOOTH 

Nie należy pozwalać małym dzieciom bawić się folią. Istnieje ryzyko uduszenia!

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych oraz intelektualnych lub też o 

bądź wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę 

odpowiedzialną za bezpieczeństwo, lub też otrzymają od tej osoby wskazówki odnośnie 

właściwego użytkowania urządzenia. 

Należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Urządzenie używa lasera klasy 1. 

Przegląd elementów obsługi 

(następny utwór/wyszukiwanie do przodu) 

(zmniejszanie głośności/ budzik 1) 

(zwiększanie głośności/ budzik 2) 

(funkcja albumu/ equalizera) 

8. Pokrętło wyboru stacji radiowej 

9. Przycisk MODE/ DISPLAY/ CLK SET (tryb/ wyświetlacz/ ustawienie godziny)

FUNCTION (włączanie/tryb gotowości/ wybór źródła) 

(odtwarzanie/pauza/stop) 

(poprzedni utwór/wyszukiwanie do tyłu) 

14. Czujnik IR do obsługi na odległość 

ryzyko uduszenia! 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych oraz intelektualnych lub też o 

bądź wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę 

odpowiedzialną za bezpieczeństwo, lub też otrzymają od tej osoby wskazówki odnośnie 

9. Przycisk MODE/ DISPLAY/ CLK SET (tryb/ wyświetlacz/ ustawienie godziny) 



Tył urządzenia (bez rysunku) 

 

Złącza głośników (SPEAKERS R/L)

Przewód zasilający 

Antena prosta 

Złącze AUX 

Złącze słuchawek PHONES 

 

Pilot 

1. FUNC. (wybór źródła) 

2. Przycisk  (odtwarzanie/ pauza)

3. Przyciski  

4. Przyciski ALBUM-/ ALBUM+

5. Przycisk PROG 

6. Przycisk MOD/CLK (tryb/ustawienie godziny)

7. Przyciski V-/AL1 / V+/AL2 (Głośność/ustawienia budzika)

8. Przycisk  (stop) 

9. Przycisk (włącznik) 

 

Uruchamianie urządzenia/ Wprowadzenie

 

• Ustawić urządzenie i głośniki w odpowiednim miejscu. 

antypoślizgowe powierzchnie.

• Należy zwracać uwagę na 

• Podłączyć głośniki do wejść „SPEAKERS R und L” z tyłu urządzenia.

• Wrażliwe powierzchnie jak np. wyświetlacz mogą być zabezpieczone folią ochronną. 

Przed użyciem usunąć folię.

Zabezpieczenie komory odtwarzacza płyt CD na c

• Otworzyć komorę odtwarzacza płyt CD (1) podnosząc klapkę (2).

• Jeżeli wewnątrz komory znajduje się zabezpieczenie na czas transportu, przed 

uruchomieniem urządzenia należy je usunąć.

Zasilanie 

• Zwrócić uwagę na napięcie sieciowe, dane odnośnie

Państwo na tabliczce znamionowej.

 

Złącza głośników (SPEAKERS R/L) 

(odtwarzanie/ pauza) 

/ ALBUM+ 

6. Przycisk MOD/CLK (tryb/ustawienie godziny) 

Głośność/ustawienia budzika) 

Uruchamianie urządzenia/ Wprowadzenie 

Ustawić urządzenie i głośniki w odpowiednim miejscu. Nadają się płaskie, suche, 

antypoślizgowe powierzchnie. 

Należy zwracać uwagę na odpowiednią wentylację urządzenia. 

Podłączyć głośniki do wejść „SPEAKERS R und L” z tyłu urządzenia. 

Wrażliwe powierzchnie jak np. wyświetlacz mogą być zabezpieczone folią ochronną. 

Przed użyciem usunąć folię. 

Zabezpieczenie komory odtwarzacza płyt CD na czas transportu 

Otworzyć komorę odtwarzacza płyt CD (1) podnosząc klapkę (2). 

Jeżeli wewnątrz komory znajduje się zabezpieczenie na czas transportu, przed 

uruchomieniem urządzenia należy je usunąć. 

Zwrócić uwagę na napięcie sieciowe, dane odnośnie właściwego napięcia znajdą 

Państwo na tabliczce znamionowej. 

Nadają się płaskie, suche, 

 

Wrażliwe powierzchnie jak np. wyświetlacz mogą być zabezpieczone folią ochronną. 

Jeżeli wewnątrz komory znajduje się zabezpieczenie na czas transportu, przed 

właściwego napięcia znajdą 



• Wtyczkę należy podłączać do prawidłowo zainstalowanego kontaktu. 

• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie. 

Obsługa przy użyciu pilota 

i WSKAZÓWKA 

Bateria litowa znajdująca się w komorze baterii pilota na czas transportu została 

zabezpieczona folią. Przedłuża to żywotność baterii. Przed pierwszym uruchomieniem pilota 

należy usunąć folię zabezpieczającą. 

Bezprzewodowa obsługa urządzenia jest możliwa w odległości do 5 metrów. Przy korzystaniu 

z pilota należy pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni pomiędzy pilotem a czujnikiem 

IR(14) na urządzeniu. Jeżeli zasięg pilota słabnie należy wymienić baterię w następujący 

sposób: 

1. Otworzyć komorę baterii. 

2.  Zastąpić wyczerpaną baterię nową o takiej samej (CR2025) zwracając uwagę na właściwą 

polarność. 

3. Zamknąć komorę baterii. 

  OSTRZEŻENIE! 

• Nie narażać baterii na działanie wysokiej temperatury jak np. bezpośrednie 

nasłonecznienie lub ogień. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu! 

• Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterie nie służą do zabawy! 

• Nie otwierać baterii siłą. 

• Nie dotykać baterii metalowymi przedmiotami (pierścionki, gwoździe, śrubki). 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! 

• Na skutek zwarcia baterie mogą się silnie nagrzać lub zapalić. Może to skutkować 

poparzeniami. 

• Dla Państwa bezpieczeństwa na czas transportu bieguny baterii są zabezpieczone 

paskami taśmy. 

• Baterie mogą się wylać i stracić kwas. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy 

czas należy wyjąć baterię z pilota. 

• Jeżeli bateria wyleje się nie należy wcierać płynu w skórę ani śluzówki. W przypadku 

kontaktu z cieczą należy umyć ręce, jeżeli płyn dostanie się do oczu należy przemyć 

oczy czystą wodą. Jeżeli dolegliwości się utrzymują należy skonsultować się z 

lekarzem. 

 



 

UWAGA! 

• Baterie mogą się wylać i stracić kwas. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy 

czas należy wyjąć baterię z pilota.

• Baterie nie należą do śmieci komunalnych. Zużyte baterie należy przekazać 

utylizacji w odpowiednim punkcie.

Ustawianie godziny 

Godzinę na urządzeniu można ustawić tylko w czasie, gdy 

czuwania. 

1. Przytrzymać przez około 2 sekundy przycisk CLK 

komunikat o ustawieniu roku (YEAR).

2. Przyciskami  dokonać ustawień.

3. Przycisnąć przycisk CLK SET, aby zapisać ustawienia.

4. Powtórzyć kroki 2-3 aby dokonać ustawień dla miesiąca (MONTH) i dnia (DATE), formatu godziny 

(24 lub 12 godzinny), oraz godzin i minut

 

 WSKAZÓWKA: 

• W przypadku 12 godzinnego formatu godziny na wyświetlaczu pojawia się komunikat 

AM (przedpołudnie) PM (popołudnie)

• Ustawienie dnia tygodnia następuje automatyczne.

• W przypadku przerwy w zasilaniu ustawienia godziny są tracone.

Ogólna obsługa 

 WSKAZÓWKA: 

Niektóre przyciski znajdują się zarówno na pilocie jak i na urządzeniu. Tak samo brzmiące 

przyciski pełnią te same funkcje.

 

Włączanie/wyłączanie urządzenia

• Włączanie: aby włączy urządzenie należy 

Baterie mogą się wylać i stracić kwas. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy 

czas należy wyjąć baterię z pilota. 

Baterie nie należą do śmieci komunalnych. Zużyte baterie należy przekazać 

utylizacji w odpowiednim punkcie. 

Godzinę na urządzeniu można ustawić tylko w czasie, gdy zestaw audio znajduje się w stanie 

ez około 2 sekundy przycisk CLK SET (9/6). Na wyświetlaczu zacznie migać 

t o ustawieniu roku (YEAR). 

dokonać ustawień. 

3. Przycisnąć przycisk CLK SET, aby zapisać ustawienia. 

3 aby dokonać ustawień dla miesiąca (MONTH) i dnia (DATE), formatu godziny 

(24 lub 12 godzinny), oraz godzin i minut. 

W przypadku 12 godzinnego formatu godziny na wyświetlaczu pojawia się komunikat 

AM (przedpołudnie) PM (popołudnie). 

Ustawienie dnia tygodnia następuje automatyczne. 

W przypadku przerwy w zasilaniu ustawienia godziny są tracone. 

Niektóre przyciski znajdują się zarówno na pilocie jak i na urządzeniu. Tak samo brzmiące 

przyciski pełnią te same funkcje. 

Włączanie/wyłączanie urządzenia 

aby włączy urządzenie należy wcisnąć przycisk  FUNCTION (9/11)

Baterie mogą się wylać i stracić kwas. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy 

Baterie nie należą do śmieci komunalnych. Zużyte baterie należy przekazać do 

zestaw audio znajduje się w stanie 

9/6). Na wyświetlaczu zacznie migać 

3 aby dokonać ustawień dla miesiąca (MONTH) i dnia (DATE), formatu godziny 

W przypadku 12 godzinnego formatu godziny na wyświetlaczu pojawia się komunikat 

Niektóre przyciski znajdują się zarówno na pilocie jak i na urządzeniu. Tak samo brzmiące 

FUNCTION (9/11)  



• Wyłączanie: przez około 2 sekundy przytrzymać przycisk 

względnie wcisnąć przycisk 

 WSKAZÓWKA: Automatyczne przechodzenie w stan czuwania

Port USB w urządzeniu nadaje się do ładowania ba

audio musi być włączony. W celu przestrzegania przepisów zawartych w dyrektywie ErP2 

(Energy-related Products) o ekologicznym designie (2009/125/EG), która ma na celu 

polepszenie wydajności energetycznej oraz zmniejszeni

urządzenia po upływie określonego czasu muszą wyłączyć się automatycznie bez ostrzeżenia. 

Aby zapewnić pełne naładowanie baterii, urządzenie przechodzi w stan czuwania bez sygnału 

dopiero po około 3 godzinach.

Głośność 

Przyciskami /  (5/6) na urządzeniu lub V

ustawiać głośność. 

Domyślna Funkcja Equalizera

Mają Państwo do dyspozycji kilka trybów odtwarzania dźwięku

P= POP, J= JAZZ). Tryb odtwarzania dźwię

1. Przytrzymać przycisk  (7) przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie 

ustawiony tryb. 

2. W tym czasie wcisnąć ponownie przycisk 

3. Jeżeli w ciągu 2 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ustaw

Wybrany tryb odtwarzania z przyczyn technicznych nie może być stale wyświetlany na 

wyświetlaczu. 

Złącze słuchawek (tylna strona urządzenia)

Jeżeli chcą Państwo korzystać ze słuchawek podczas użytkowania zestawu audio, należy 

wybrać słuchawki ze złączem Stereo 3,5mm, które umieszczają Państwo w porcie PHONES. 

Głośniki zostaną wyłączone. 

Słuchanie radia 

1. Rozwinąć całkowicie antenę prostą.

2. Wcisnąć kilkakrotnie przycisk 

aż do wyświetleniu na wyświetlaczu komunikatu „FM”.

Wyłączanie: przez około 2 sekundy przytrzymać przycisk FUNCTION (11), 

względnie wcisnąć przycisk  (9) na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się godzina.

WSKAZÓWKA: Automatyczne przechodzenie w stan czuwania 

Port USB w urządzeniu nadaje się do ładowania baterii smartfonów. W tym celu zestaw 

audio musi być włączony. W celu przestrzegania przepisów zawartych w dyrektywie ErP2 

related Products) o ekologicznym designie (2009/125/EG), która ma na celu 

polepszenie wydajności energetycznej oraz zmniejszenie szkodliwości dla środowiska, 

ślonego czasu muszą wyłączyć się automatycznie bez ostrzeżenia. 

Aby zapewnić pełne naładowanie baterii, urządzenie przechodzi w stan czuwania bez sygnału 

dopiero po około 3 godzinach. 

(5/6) na urządzeniu lub V-/AL1/V+/AL2 na pilocie mogą Państwo 

Domyślna Funkcja Equalizera 

Mają Państwo do dyspozycji kilka trybów odtwarzania dźwięku (F- FLAT, C

P= POP, J= JAZZ). Tryb odtwarzania dźwięku wybierają Państwo następująco:

(7) przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie 

2. W tym czasie wcisnąć ponownie przycisk . 

3. Jeżeli w ciągu 2 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ustawienia zostaną przejęte. 

z przyczyn technicznych nie może być stale wyświetlany na 

Złącze słuchawek (tylna strona urządzenia) 

Jeżeli chcą Państwo korzystać ze słuchawek podczas użytkowania zestawu audio, należy 

słuchawki ze złączem Stereo 3,5mm, które umieszczają Państwo w porcie PHONES. 

1. Rozwinąć całkowicie antenę prostą. 

2. Wcisnąć kilkakrotnie przycisk  FUNCTION (11) na urządzeniu, lub FUNC (1) na pilocie, 

yświetleniu na wyświetlaczu komunikatu „FM”. 

FUNCTION (11), 

świetlaczu pojawi się godzina. 

W tym celu zestaw 

audio musi być włączony. W celu przestrzegania przepisów zawartych w dyrektywie ErP2 

related Products) o ekologicznym designie (2009/125/EG), która ma na celu 

e szkodliwości dla środowiska, 

ślonego czasu muszą wyłączyć się automatycznie bez ostrzeżenia. 

Aby zapewnić pełne naładowanie baterii, urządzenie przechodzi w stan czuwania bez sygnału 

/AL1/V+/AL2 na pilocie mogą Państwo 

- CLASSIC, r- ROCK, 

ku wybierają Państwo następująco: 

(7) przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie 

ienia zostaną przejęte. 

z przyczyn technicznych nie może być stale wyświetlany na 

Jeżeli chcą Państwo korzystać ze słuchawek podczas użytkowania zestawu audio, należy 

słuchawki ze złączem Stereo 3,5mm, które umieszczają Państwo w porcie PHONES. 

FUNCTION (11) na urządzeniu, lub FUNC (1) na pilocie, 



3. Pokrętłem (8) wybrać odpowiednią stację. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość. 

 WSKAZÓWKA 

Jeżeli odbierana stacja radiowa szumi, należy spróbować polepszyć zasięg poprzez zmianę 

ustawienia urządzenia lub zwijanie i rozwijanie anteny.

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

Bluetooth to technologia służąca do bezprzewodowej łączności radiowej urządzeń na 

niewielkich odległościach. Urządzenia z Bluetooth wysyłają standardowo wiązkę ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) o częstotliwości pomiędzy 2,402 i 2480 GHz. Urządzenia 

pracujące na tych samych częstotliwościach jak sieci WLAN, telefony bezprzewodowe i 

kuchenki mikrofalowe mogą powodować zakłócenia.

Urządzenie to oferuje Państwu możliwość podłączenia inn

Bluetooth. Zakres działania w zależności od warunków przestrzennych oraz od używanego 

urządzenia ogranicza się do około 15 metrów.

Jeżeli Państwa odtwarzacz obsługuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i 

posiada funkcję odtwarzania muzyki, mogą Państwo bezprzewodowo przesłać muzykę do 

naszego urządzenia. Profil A2DP to profil Bluetooth używany na szeroką skalę przez 

producentów. Sygnały stereo-audio są przekazywane bezprzewodowo strumieniem między 

nadajnikiem (źródłem) a odbiornikiem.

Aby sterować nadajnikiem na odległość, musi on obsługiwać profil AVRCP (Audio Video 

Remote Control Profile).  

Z powodu różnych producentów, modeli oraz wersji oprogramowania nie gwarantujemy 

pełnej funkcjonalności urządzenia.

Powiązywanie urządzeń (pairing)

Zanim będziecie Państwo mogli słuchać muzyki za pośrednictwem naszego urządzenia musi 

ono zostać powiązane z nadajnikiem. 

1. Upewnij się czy odtwarzacz ma aktywowaną funkcję Bluetooth. Należy w tym celu użyć 

instrukcji obsługi odtwarzacza.

2. Wcisnąć kilkakrotnie przycisk 

wyświetlaczu pojawi się „bt”. Kontrolka

że urządzenie znajduje się w trybie pairingu (łączenia). 

3. Pokrętłem (8) wybrać odpowiednią stację. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość. 

Jeżeli odbierana stacja radiowa szumi, należy spróbować polepszyć zasięg poprzez zmianę 

lub zwijanie i rozwijanie anteny. 

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth 

Bluetooth to technologia służąca do bezprzewodowej łączności radiowej urządzeń na 

niewielkich odległościach. Urządzenia z Bluetooth wysyłają standardowo wiązkę ISM 

edical) o częstotliwości pomiędzy 2,402 i 2480 GHz. Urządzenia 

pracujące na tych samych częstotliwościach jak sieci WLAN, telefony bezprzewodowe i 

kuchenki mikrofalowe mogą powodować zakłócenia. 

Urządzenie to oferuje Państwu możliwość podłączenia innego urządzenia obsługującego 

Bluetooth. Zakres działania w zależności od warunków przestrzennych oraz od używanego 

urządzenia ogranicza się do około 15 metrów. 

Jeżeli Państwa odtwarzacz obsługuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i 

funkcję odtwarzania muzyki, mogą Państwo bezprzewodowo przesłać muzykę do 

naszego urządzenia. Profil A2DP to profil Bluetooth używany na szeroką skalę przez 

audio są przekazywane bezprzewodowo strumieniem między 

dłem) a odbiornikiem. 

Aby sterować nadajnikiem na odległość, musi on obsługiwać profil AVRCP (Audio Video 

Z powodu różnych producentów, modeli oraz wersji oprogramowania nie gwarantujemy 

ej funkcjonalności urządzenia. 

anie urządzeń (pairing) 

Zanim będziecie Państwo mogli słuchać muzyki za pośrednictwem naszego urządzenia musi 

ono zostać powiązane z nadajnikiem.  

1. Upewnij się czy odtwarzacz ma aktywowaną funkcję Bluetooth. Należy w tym celu użyć 

arzacza. 

Wcisnąć kilkakrotnie przycisk FUNCTION/ FUNC (11/1) do momentu ukazania się na 

wyświetlaczu pojawi się „bt”. Kontrolka (15) miga na wyświetlaczu aby zasygnalizować, 

że urządzenie znajduje się w trybie pairingu (łączenia).  

3. Pokrętłem (8) wybrać odpowiednią stację. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość.  

Jeżeli odbierana stacja radiowa szumi, należy spróbować polepszyć zasięg poprzez zmianę 

Bluetooth to technologia służąca do bezprzewodowej łączności radiowej urządzeń na 

niewielkich odległościach. Urządzenia z Bluetooth wysyłają standardowo wiązkę ISM 

edical) o częstotliwości pomiędzy 2,402 i 2480 GHz. Urządzenia 

pracujące na tych samych częstotliwościach jak sieci WLAN, telefony bezprzewodowe i 

ego urządzenia obsługującego 

Bluetooth. Zakres działania w zależności od warunków przestrzennych oraz od używanego 

Jeżeli Państwa odtwarzacz obsługuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i 

funkcję odtwarzania muzyki, mogą Państwo bezprzewodowo przesłać muzykę do 

naszego urządzenia. Profil A2DP to profil Bluetooth używany na szeroką skalę przez 

audio są przekazywane bezprzewodowo strumieniem między 

Aby sterować nadajnikiem na odległość, musi on obsługiwać profil AVRCP (Audio Video 

Z powodu różnych producentów, modeli oraz wersji oprogramowania nie gwarantujemy 

Zanim będziecie Państwo mogli słuchać muzyki za pośrednictwem naszego urządzenia musi 

1. Upewnij się czy odtwarzacz ma aktywowaną funkcję Bluetooth. Należy w tym celu użyć 

(11/1) do momentu ukazania się na 

(15) miga na wyświetlaczu aby zasygnalizować, 



3. Na odtwarzaczu wybrać menu Bluetooth i zapisać urządzenie w pamięci odtwarzacza. 

Należy kierować się w tym celu instrukcją obsługi odtwarzacza. Urządzenie

BT pojawi się jako opcja do wyboru na odtwarzaczu.

 WSKAZÓWKA 

• Zestaw audio może być jednocześnie połącz

zestaw audio jest już połączony, przy próbie połączenia z kolejnym urządzeniem na 

wyświetlaczu nie pojawi się „bt”.

• Aby przerwać aktywne połączenie Bluetooth należy wcisnąć przycisk 

MODE/DISPLAY/CLK (9) na urządzeniu 

 

4. W zależności od producenta i modelu urządzenia oraz wersji oprogramowania podać 

domyślne hasło „0000” w odtwarzaczu.

Jeżeli połączenie powiedzie się kontrolka 

Dalsze wskazówki znajdą Państwo w 

urządzenia. Jeżeli to możliwe należy na tym urządzeniu ustawić głośność bezpieczną dla 

zdrowia. 

 WSKAZÓWKA 

• W zależności od producenta urządzenia muszą być każdorazowo powiązywane ze sobą.

• Nie zapewniamy kompatybilności Bluetooth z urządzeniami wyprodukowanymi w przyszłości 

(np. telefonami komórkowymi).

• Aby zapewnić optymalne połączenie należy zwrócić uwagę na to czy akumulator nadajnika 

jest w pełni naładowany.

• Niektóre telefony komórkowe dysponują trybem osz

ten tryb, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w przenoszeniu danych.

• Aby przesłać pliki audio, funkcja Bluetooth w odtwarzaczu musi być aktywna. Informacje na 

ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi odtwa

• Jeżeli podczas używania telefonu komórkowego do odtwarzania muzyki otrzymają Państwo 

połączenie, odtwarzanie zostanie przerwane. Rozmowa nie będzie jednak słyszana w 

głośnikach. Po zakończeniu rozmowy połączenie między urządzeniami zostanie przywró

jednak odtwarzanie należy wznowić manualnie.

 

 

wybrać menu Bluetooth i zapisać urządzenie w pamięci odtwarzacza. 

Należy kierować się w tym celu instrukcją obsługi odtwarzacza. Urządzenie

BT pojawi się jako opcja do wyboru na odtwarzaczu. 

Zestaw audio może być jednocześnie połączony tylko z jednym urządzeniem. Jeżeli 

zestaw audio jest już połączony, przy próbie połączenia z kolejnym urządzeniem na 

wyświetlaczu nie pojawi się „bt”. 

Aby przerwać aktywne połączenie Bluetooth należy wcisnąć przycisk 

MODE/DISPLAY/CLK (9) na urządzeniu lub MODE/CLK (6) na pilocie.

4. W zależności od producenta i modelu urządzenia oraz wersji oprogramowania podać 

domyślne hasło „0000” w odtwarzaczu. 

Jeżeli połączenie powiedzie się kontrolka  (15) świeci stale.  

Dalsze wskazówki znajdą Państwo w instrukcji obsługi połączonego z zestawem audio 

urządzenia. Jeżeli to możliwe należy na tym urządzeniu ustawić głośność bezpieczną dla 

W zależności od producenta urządzenia muszą być każdorazowo powiązywane ze sobą.

atybilności Bluetooth z urządzeniami wyprodukowanymi w przyszłości 

(np. telefonami komórkowymi). 

Aby zapewnić optymalne połączenie należy zwrócić uwagę na to czy akumulator nadajnika 

jest w pełni naładowany. 

Niektóre telefony komórkowe dysponują trybem oszczędzania energii. Należy dezaktywować 

ten tryb, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w przenoszeniu danych.

Aby przesłać pliki audio, funkcja Bluetooth w odtwarzaczu musi być aktywna. Informacje na 

ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi odtwarzacza. 

Jeżeli podczas używania telefonu komórkowego do odtwarzania muzyki otrzymają Państwo 

połączenie, odtwarzanie zostanie przerwane. Rozmowa nie będzie jednak słyszana w 

głośnikach. Po zakończeniu rozmowy połączenie między urządzeniami zostanie przywró

jednak odtwarzanie należy wznowić manualnie. 

wybrać menu Bluetooth i zapisać urządzenie w pamięci odtwarzacza. 

Należy kierować się w tym celu instrukcją obsługi odtwarzacza. Urządzenie AEG MC 4461 

tylko z jednym urządzeniem. Jeżeli 

zestaw audio jest już połączony, przy próbie połączenia z kolejnym urządzeniem na 

Aby przerwać aktywne połączenie Bluetooth należy wcisnąć przycisk 

lub MODE/CLK (6) na pilocie. 

4. W zależności od producenta i modelu urządzenia oraz wersji oprogramowania podać 

instrukcji obsługi połączonego z zestawem audio 

urządzenia. Jeżeli to możliwe należy na tym urządzeniu ustawić głośność bezpieczną dla 

W zależności od producenta urządzenia muszą być każdorazowo powiązywane ze sobą. 

atybilności Bluetooth z urządzeniami wyprodukowanymi w przyszłości 

Aby zapewnić optymalne połączenie należy zwrócić uwagę na to czy akumulator nadajnika 

czędzania energii. Należy dezaktywować 

ten tryb, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w przenoszeniu danych. 

Aby przesłać pliki audio, funkcja Bluetooth w odtwarzaczu musi być aktywna. Informacje na 

Jeżeli podczas używania telefonu komórkowego do odtwarzania muzyki otrzymają Państwo 

połączenie, odtwarzanie zostanie przerwane. Rozmowa nie będzie jednak słyszana w 

głośnikach. Po zakończeniu rozmowy połączenie między urządzeniami zostanie przywrócone, 



Odtwarzanie płyt CD/ MP3 

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk 

wyświetlaczu "CD” 

2. Otworzyć komorę odtwarzacza płyt CD (1), podnosząc pokrywę (2).

3. Włożyć płytę CD zadrukowaną stroną do góry na stożku centrującym tak, aby płyta 

automatycznie zaskoczyła a następnie zamknąć pokrywę odtwarzacza. Na 

pojawi się na krótko komunikat „

na płycie. 

4. Płyta CD będzie odtwarzana od pierwszego utworu. Na wyświetlaczu wyświetla się tytuł 

odtwarzanego utworu oraz symbol >> lub >>MP3.

5. Aby wyjąć płytę należy przytrzymać przycisk 

pilocie. Otworzyć komorę odtwar

Pokrywa odtwarzacza powinna być zamknięta.

 WSKAZÓWKA 

• Jeżeli dysk został włożony nieprawidłowo, lub w komorze nie ma  dysku, na 

wyświetlaczu pojawia się komunikat „NO” (brak dysku).

• Z powodu różnorodności oprogramowania oraz dysków nie gwarantujemy 

odtwarzania płyt nagrywanych przez użytkowników.

 

Opis funkcji przycisków

(12/2) 

Przy pomocy tego przycisku mogą Państwo na krótko zatrzymać odtwarzanie a następnie je 

wznowić. Na wyświetlaczu miga długość utworu jaka została odtworzona. Ponowne 

wciśnięcie przycisku wznowi odtwarzanie utworu w tym samym miejscu.

 

Działanie przycisku tylko na urządzeniu

Przytrzymać przycisk aby zatrzymać odtwarzanie.

 

 (4/13/3) 

Podczas odtwarzania muzyki 

Przyciskiem  mogą Państwo wybrać następny lub jeszcze kolejny utwór.

• Jeżeli przytrzymają Państwo przycisk wciśnięty, rozpocznie się wyszukiwanie utworów. 

Dźwięk zostanie wyciszony. 

 

Przycisku  mogą Państwo używać w następujący sposób:

 naciśnięcie 1 raz rozpoczyna odtwarzanie aktualnego 

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk  FUNCTION/FUNC (1/11) do momentu pokazania się na 

2. Otworzyć komorę odtwarzacza płyt CD (1), podnosząc pokrywę (2). 

ć płytę CD zadrukowaną stroną do góry na stożku centrującym tak, aby płyta 

automatycznie zaskoczyła a następnie zamknąć pokrywę odtwarzacza. Na 

pojawi się na krótko komunikat „----„ a następnie widoczna będzie ilość utworów nagranych 

dzie odtwarzana od pierwszego utworu. Na wyświetlaczu wyświetla się tytuł 

odtwarzanego utworu oraz symbol >> lub >>MP3. 

przytrzymać przycisk (12) na urządzeniu lub przycisk 

pilocie. Otworzyć komorę odtwarzacza i ostrożnie podnieść płytę. 

Pokrywa odtwarzacza powinna być zamknięta. 

Jeżeli dysk został włożony nieprawidłowo, lub w komorze nie ma  dysku, na 

wyświetlaczu pojawia się komunikat „NO” (brak dysku). 

Z powodu różnorodności oprogramowania oraz dysków nie gwarantujemy 

nagrywanych przez użytkowników. 

przycisków 

Przy pomocy tego przycisku mogą Państwo na krótko zatrzymać odtwarzanie a następnie je 

wyświetlaczu miga długość utworu jaka została odtworzona. Ponowne 

wciśnięcie przycisku wznowi odtwarzanie utworu w tym samym miejscu. 

tylko na urządzeniu 

Przytrzymać przycisk aby zatrzymać odtwarzanie. 

 

mogą Państwo wybrać następny lub jeszcze kolejny utwór.

Jeżeli przytrzymają Państwo przycisk wciśnięty, rozpocznie się wyszukiwanie utworów. 

 

mogą Państwo używać w następujący sposób: 

1 raz rozpoczyna odtwarzanie aktualnego utworu od początku,

FUNCTION/FUNC (1/11) do momentu pokazania się na 

ć płytę CD zadrukowaną stroną do góry na stożku centrującym tak, aby płyta 

automatycznie zaskoczyła a następnie zamknąć pokrywę odtwarzacza. Na wyświetlaczu 

„ a następnie widoczna będzie ilość utworów nagranych 

dzie odtwarzana od pierwszego utworu. Na wyświetlaczu wyświetla się tytuł 

(12) na urządzeniu lub przycisk  (8) na 

Jeżeli dysk został włożony nieprawidłowo, lub w komorze nie ma  dysku, na 

Z powodu różnorodności oprogramowania oraz dysków nie gwarantujemy 

Przy pomocy tego przycisku mogą Państwo na krótko zatrzymać odtwarzanie a następnie je 

wyświetlaczu miga długość utworu jaka została odtworzona. Ponowne 

 

mogą Państwo wybrać następny lub jeszcze kolejny utwór. 

Jeżeli przytrzymają Państwo przycisk wciśnięty, rozpocznie się wyszukiwanie utworów. 

utworu od początku, 



dwukrotne naciśnięcie przycisku odtwarza poprzedni utwór,

trzykrotne naciśnięcie przycisku odtwarza kolejny utwór wstecz, w przypadku wciśnięcia 

przycisku rozpocznie wyszukiwanie. Dźwięk zostanie

 

 (8 na pilocie) 

Odtwarzanie zostanie zatrzymane.

MODE/DISPLAY/CLK SET (9 na urządzeniu) lub MODE/CLK (6 na pilocie)

Przy odtwarzaniu płyty CD  

1x (świeci ) ciągłe powtarzanie aktualnego utworu

2x (świeci ALL) ciągłe powtarzanie całej płyty

3x (świeci RAND) powtarzane będą wszystkie utwory w przypadkowej kolejności

4x wcześniej wybrane funkcje są anulowane, utwory są odtwarzane jeden po drugim

Tylko przy odtwarzaniu plików mp3

1x powtarzanie aktualnego utworu (świeci 

2x powtarzany jest aktualny folder płyty CD mp3 lub nośnika pamięci USB (na wyświetlaczu 

pojawia się REP ALBUM). Przyciskami ALBUM+ 

wybierać foldery. Aby wybrać 

3x powtarzana jest cała płyta CD (na wyświetlaczu pojawia się 

4x świeci RAND) powtarzane będą wszystkie utwory w przypadkowej kolejności

5x wcześniej wybrane funkcje są anulowane, utwory są odtwarzane jeden po drugim

ALBUM+ lun ALBUM- (4 na pilocie)

Podczas odtwarzania należy wcisnąć 

na płycie CD MP3 lub nośników danych USB. Po wciśnięciu przycisku gdy odtwarzanie jest 

zatrzymane na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Należy rozpocząć ponowne odtw

przyciskiem  (12/2). Następnie wcisnąć przycisk 

Zaprogramowane odtwarzanie

Pozwala na zaprogramowanie dowolnej kolejności odtwarzania utworów (tylko przy 

odtwarzaniu płyt CD lub nośników USB).

1. Wcisnąć przycisk  (8 na pilocie).

dwukrotne naciśnięcie przycisku odtwarza poprzedni utwór, 

trzykrotne naciśnięcie przycisku odtwarza kolejny utwór wstecz, w przypadku wciśnięcia 

przycisku rozpocznie wyszukiwanie. Dźwięk zostanie wyciszony. 

Odtwarzanie zostanie zatrzymane. 

CLK SET (9 na urządzeniu) lub MODE/CLK (6 na pilocie) 

) ciągłe powtarzanie aktualnego utworu 

ALL) ciągłe powtarzanie całej płyty 

(świeci RAND) powtarzane będą wszystkie utwory w przypadkowej kolejności

4x wcześniej wybrane funkcje są anulowane, utwory są odtwarzane jeden po drugim

Tylko przy odtwarzaniu plików mp3 

1x powtarzanie aktualnego utworu (świeci )  

alny folder płyty CD mp3 lub nośnika pamięci USB (na wyświetlaczu 

pojawia się REP ALBUM). Przyciskami ALBUM+ i ALBUM- (4 na pilocie) mogą Państwo 

wybierać foldery. Aby wybrać katalog mogą Państwo także przycisk  (7) na urządzeniu.

płyta CD (na wyświetlaczu pojawia się ALL) 

4x świeci RAND) powtarzane będą wszystkie utwory w przypadkowej kolejności

5x wcześniej wybrane funkcje są anulowane, utwory są odtwarzane jeden po drugim

(4 na pilocie) 

Podczas odtwarzania należy wcisnąć ten przycisk, aby wybrać następny lub poprzedni katalog 

na płycie CD MP3 lub nośników danych USB. Po wciśnięciu przycisku gdy odtwarzanie jest 

zatrzymane na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Należy rozpocząć ponowne odtw

Następnie wcisnąć przycisk  (7) na urządzeniu aby wybrać folder.

Zaprogramowane odtwarzanie 

Pozwala na zaprogramowanie dowolnej kolejności odtwarzania utworów (tylko przy 

odtwarzaniu płyt CD lub nośników USB). 

(8 na pilocie). 

trzykrotne naciśnięcie przycisku odtwarza kolejny utwór wstecz, w przypadku wciśnięcia 

 

(świeci RAND) powtarzane będą wszystkie utwory w przypadkowej kolejności 

4x wcześniej wybrane funkcje są anulowane, utwory są odtwarzane jeden po drugim 

alny folder płyty CD mp3 lub nośnika pamięci USB (na wyświetlaczu 

(4 na pilocie) mogą Państwo 

(7) na urządzeniu. 

 

4x świeci RAND) powtarzane będą wszystkie utwory w przypadkowej kolejności 

5x wcześniej wybrane funkcje są anulowane, utwory są odtwarzane jeden po drugim 

ten przycisk, aby wybrać następny lub poprzedni katalog 

na płycie CD MP3 lub nośników danych USB. Po wciśnięciu przycisku gdy odtwarzanie jest 

zatrzymane na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Należy rozpocząć ponowne odtwarzanie 

(7) na urządzeniu aby wybrać folder. 

Pozwala na zaprogramowanie dowolnej kolejności odtwarzania utworów (tylko przy 



2. Wcisnąć przycisk PROG (5 na pilocie). Na wyświetlaczu pojawia się „P01” (miejsce zapisu). 

Przyciskami  (4/13/3) wybrać odpowiedni tytuł, a następnie wcisnąć ponownie przycisk 

PROG. Komunikat na wyświetlaczu zmieni się na miejsce 

 WSKAZÓWKA 

Jeżeli pamięć przeznaczona na programowanie utworów zostanie zapełniona, na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „FUL”.

3. Przyciskami  wybrać kolejny tytuł, następnie potwierdzić wybór przyciskiem PROG. 

Powtórzyć czynności do momen

4. Wcisnąć przycisk  (2/12). Rozpocznie się odtwarzanie, na wyświetlaczu ukaże się 

pierwszy wybrany numer tytułu oraz symbol >> PROG lub >> MP3 PROG

5. Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku 

Zapisane ustawienia zostaną w pamięci urządzenia.

Urządzenie zatrzymuje się po odtworzeniu 

Zaprogramowana kolejność zostaje zapisana w pamięci urządzenia do zmiany trybu lub 

wyłączenia urządzenia. 

Usuwanie zaprogramowanej kolejności

Podczas gdy odtwarzanie jest zatrzymane należy wcisnąć przycisk 

Komunikat PROG zniknie z wyświetlacza.

Odtwarzanie muzyki w formacie MP3 

Przy pomocy naszego urządzenia mają Państwo 

Poza tym urządzenie obsługuje powszechnie stosowane 

W urządzeniu mogą Państwo także odtwarzać płyty CD z nagranymi plikami mp3. Na takiej 

płycie można zapisać do 200 spakowanych 

z zapisanymi plikami mp3 (na wyświetlaczu pojawia się liczba zapisanych plików i MP3)

odtworzyć pliki należy postępować tak jak opisano w części „Odtwarzanie CD/ MP3). 

Programowanie listy odtwarzania mo

„Zaprogramowane odtwarzanie”.

Uwaga! 

Należy pamiętać o tym, że istnieje wiele typów kompresowania oraz wypalania płyt CD, jak 

również o tym, że występują różnice w jakości pomiędzy 

CD.   

2. Wcisnąć przycisk PROG (5 na pilocie). Na wyświetlaczu pojawia się „P01” (miejsce zapisu). 

wybrać odpowiedni tytuł, a następnie wcisnąć ponownie przycisk 

. Komunikat na wyświetlaczu zmieni się na miejsce zapisu „P02”. 

Jeżeli pamięć przeznaczona na programowanie utworów zostanie zapełniona, na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „FUL”. 

wybrać kolejny tytuł, następnie potwierdzić wybór przyciskiem PROG. 

Powtórzyć czynności do momentu wyboru całej listy. 

(2/12). Rozpocznie się odtwarzanie, na wyświetlaczu ukaże się 

pierwszy wybrany numer tytułu oraz symbol >> PROG lub >> MP3 PROG. 

nym wciśnięciu przycisku  (8 na pilocie)odtwarzanie zostanie zatrz

Zapisane ustawienia zostaną w pamięci urządzenia. 

Urządzenie zatrzymuje się po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych tytułów. 

Zaprogramowana kolejność zostaje zapisana w pamięci urządzenia do zmiany trybu lub 

ramowanej kolejności 

Podczas gdy odtwarzanie jest zatrzymane należy wcisnąć przycisk  (8 na pilocie). 

Komunikat PROG zniknie z wyświetlacza. 

Odtwarzanie muzyki w formacie MP3  

Przy pomocy naszego urządzenia mają Państwo odtwarzać pliki zapisane w formacie mp3. 

Poza tym urządzenie obsługuje powszechnie stosowane typy płyt CD: CD, CD

W urządzeniu mogą Państwo także odtwarzać płyty CD z nagranymi plikami mp3. Na takiej 

płycie można zapisać do 200 spakowanych plików. Urządzenie rozpoznaje automatycznie dysk 

z zapisanymi plikami mp3 (na wyświetlaczu pojawia się liczba zapisanych plików i MP3)

odtworzyć pliki należy postępować tak jak opisano w części „Odtwarzanie CD/ MP3). 

Programowanie listy odtwarzania mogą Państwo przeprowadzić tak jak opisano w części 

„Zaprogramowane odtwarzanie”. 

Należy pamiętać o tym, że istnieje wiele typów kompresowania oraz wypalania płyt CD, jak 

również o tym, że występują różnice w jakości pomiędzy oryginalnymi i wypalanym

2. Wcisnąć przycisk PROG (5 na pilocie). Na wyświetlaczu pojawia się „P01” (miejsce zapisu). 

wybrać odpowiedni tytuł, a następnie wcisnąć ponownie przycisk 

Jeżeli pamięć przeznaczona na programowanie utworów zostanie zapełniona, na 

wybrać kolejny tytuł, następnie potwierdzić wybór przyciskiem PROG. 

(2/12). Rozpocznie się odtwarzanie, na wyświetlaczu ukaże się 

(8 na pilocie)odtwarzanie zostanie zatrzymane. 

wszystkich zaprogramowanych tytułów. 

Zaprogramowana kolejność zostaje zapisana w pamięci urządzenia do zmiany trybu lub 

(8 na pilocie). 

odtwarzać pliki zapisane w formacie mp3. 

typy płyt CD: CD, CD-RW, CD-R. 

W urządzeniu mogą Państwo także odtwarzać płyty CD z nagranymi plikami mp3. Na takiej 

Urządzenie rozpoznaje automatycznie dysk 

z zapisanymi plikami mp3 (na wyświetlaczu pojawia się liczba zapisanych plików i MP3). Aby 

odtworzyć pliki należy postępować tak jak opisano w części „Odtwarzanie CD/ MP3). 

gą Państwo przeprowadzić tak jak opisano w części  

Należy pamiętać o tym, że istnieje wiele typów kompresowania oraz wypalania płyt CD, jak 

oryginalnymi i wypalanymi płytami 



Poza tym przemysł muzyczny nie ma żadnych stałych standardów (zabezpieczenie przed 

kopiowaniem). 

Z podanych powyżej przyczyn w rzadkich przypadkach może dojść do problemów z 

odtwarzaniem płyt CD lub CD mp3. Nie jest to wada urządzenia.

Podłączanie zewnętrznych urządzeń

Port USB (10) 

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najaktualniejszym stanem rozwoju techniki w 

dziedzinie technologii USB. Duża liczba oferowanych rodzajów nośników USB nie pozwala 

niestety na zapewnienie pełnej kompatyb

Z podanych powyżej przyczyn w rzadkich przypadkach może dojść do problemów z 

odtwarzaniem płyt CD lub CD mp3. Nie jest to wada urządzenia.

1. Wcisnąć przycisk FUNCTION/FUNC (11/1) aż na wyświetlaczu pojawi się USB

2. Podłączyć nośnik danych USB bezpośrednio do odpowiedniego portu.

3. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko „

utworów. 

4. Następnie rozpocznie się odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawia się aktualny tytuł, symbol 

>>MP3 oraz długość utworu. 

Aby prawidłowo obsługiwać urządzenie należy zapoznać się z częścią „opis funkcji 

przycisków”. 

 WSKAZÓWKA 

1. Nośnik danych USB podłączać zawsze bezpośrednio do odpowiedniego portu, aby zapobiec 

zakłóceniom 

2. Przez port USB mogą Panstwo również ładować bat

używać kabla USB dołączonego do smart fonów. Czas ładowania zależny jest od modelu oraz 

pojemności ładowania danego smartfona, jak również aktualnego trybu działania.

 

 

 

 

Poza tym przemysł muzyczny nie ma żadnych stałych standardów (zabezpieczenie przed 

Z podanych powyżej przyczyn w rzadkich przypadkach może dojść do problemów z 

odtwarzaniem płyt CD lub CD mp3. Nie jest to wada urządzenia. 

ączanie zewnętrznych urządzeń 

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najaktualniejszym stanem rozwoju techniki w 

dziedzinie technologii USB. Duża liczba oferowanych rodzajów nośników USB nie pozwala 

niestety na zapewnienie pełnej kompatybilności.      

Z podanych powyżej przyczyn w rzadkich przypadkach może dojść do problemów z 

odtwarzaniem płyt CD lub CD mp3. Nie jest to wada urządzenia. 

FUNCTION/FUNC (11/1) aż na wyświetlaczu pojawi się USB

USB bezpośrednio do odpowiedniego portu. 

świetlaczu pojawi się na krótko „----„. Następnie pojawi się liczba wszystkich 

4. Następnie rozpocznie się odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawia się aktualny tytuł, symbol 

 

Aby prawidłowo obsługiwać urządzenie należy zapoznać się z częścią „opis funkcji 

1. Nośnik danych USB podłączać zawsze bezpośrednio do odpowiedniego portu, aby zapobiec 

2. Przez port USB mogą Panstwo również ładować baterie smart fonów. Do tego celu należy 

używać kabla USB dołączonego do smart fonów. Czas ładowania zależny jest od modelu oraz 

pojemności ładowania danego smartfona, jak również aktualnego trybu działania.

Poza tym przemysł muzyczny nie ma żadnych stałych standardów (zabezpieczenie przed 

Z podanych powyżej przyczyn w rzadkich przypadkach może dojść do problemów z 

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najaktualniejszym stanem rozwoju techniki w 

dziedzinie technologii USB. Duża liczba oferowanych rodzajów nośników USB nie pozwala 

Z podanych powyżej przyczyn w rzadkich przypadkach może dojść do problemów z 

FUNCTION/FUNC (11/1) aż na wyświetlaczu pojawi się USB 

„. Następnie pojawi się liczba wszystkich 

4. Następnie rozpocznie się odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawia się aktualny tytuł, symbol 

Aby prawidłowo obsługiwać urządzenie należy zapoznać się z częścią „opis funkcji 

1. Nośnik danych USB podłączać zawsze bezpośrednio do odpowiedniego portu, aby zapobiec 

erie smart fonów. Do tego celu należy 

używać kabla USB dołączonego do smart fonów. Czas ładowania zależny jest od modelu oraz 

pojemności ładowania danego smartfona, jak również aktualnego trybu działania. 



 

UWAGA! 

Przed odłączeniem  nośnika danych USB 

urządzenie na odtwarzanie płyt CD lub radio.

Złącze AUX (tył urządzenia) 

 

Służy do podłączania urządzeń analogowych. Przy pomocy tego złącza mogą Państwo także w 

głośnikach naszego zestawu słyszeć dźwięk 

odtwarzacze mp3 lub płyt CD 

1. Podłączyć urządzenie zewnętrzne do portu AUX przy pomocy wtyczki Stereo 3,5mm

2. Przyciskiem FUNCTION/FUNC (11/1) wybrać tryb AUX

3. W głośnikach słychać utwory odtwarzane w 

można zmieniać głośność. Przyciski do obsługi płyt CD są wyłączone.

4. Dalsze wskazówki znajdą Państwo w instrukcji podłączonego urządzenia.

 WSKAZÓWKA 

Proszę ustawiać głośność bezpieczną dla słuchu.

Funkcja budzika 

Informacje ogólne 

• Budzik można ustawić tylko gdy zes

• Jeżeli chcą Państwo być obudzeni przez radio, należy przed ustawieniem budzika 

wybrać odpowiednią stację.

• Jeżeli dźwięk budzika ma być odtwarzany z płyty CD 

umieścić w urządzeniu a nośnik USB w porcie.

• Jeżeli ustawiona godzina budzika zostanie osiągnięta, na wyświetlaczu miga symbol 

pierwszego lub drugiego budzenia.

• Ustawianie budzika zostało opisane z użyciem przycisków pilota.

Ustawianie budzika 

Aby skorzystać z funkcji budzika należy:

danych USB należy przyciskiem FUNCTION/FUNC przełączyć 

urządzenie na odtwarzanie płyt CD lub radio. 

Służy do podłączania urządzeń analogowych. Przy pomocy tego złącza mogą Państwo także w 

głośnikach naszego zestawu słyszeć dźwięk odtwarzany na innych urządzeniach jak np. 

 

ętrzne do portu AUX przy pomocy wtyczki Stereo 3,5mm

FUNCTION/FUNC (11/1) wybrać tryb AUX 

3. W głośnikach słychać utwory odtwarzane w zewnętrznym urządzeniu. Przyciskami (5/6/7) 

można zmieniać głośność. Przyciski do obsługi płyt CD są wyłączone. 

4. Dalsze wskazówki znajdą Państwo w instrukcji podłączonego urządzenia.

Proszę ustawiać głośność bezpieczną dla słuchu. 

Budzik można ustawić tylko gdy zestaw audio znajduje się w stanie czuwania.

Jeżeli chcą Państwo być obudzeni przez radio, należy przed ustawieniem budzika 

wybrać odpowiednią stację. 

Jeżeli dźwięk budzika ma być odtwarzany z płyty CD lub nośnika USB, należy płytę 

umieścić w urządzeniu a nośnik USB w porcie. 

Jeżeli ustawiona godzina budzika zostanie osiągnięta, na wyświetlaczu miga symbol 

pierwszego lub drugiego budzenia. 

Ustawianie budzika zostało opisane z użyciem przycisków pilota. 

Aby skorzystać z funkcji budzika należy: 

FUNCTION/FUNC przełączyć 

Służy do podłączania urządzeń analogowych. Przy pomocy tego złącza mogą Państwo także w 

odtwarzany na innych urządzeniach jak np. 

ętrzne do portu AUX przy pomocy wtyczki Stereo 3,5mm 

zewnętrznym urządzeniu. Przyciskami (5/6/7) 

4. Dalsze wskazówki znajdą Państwo w instrukcji podłączonego urządzenia. 

taw audio znajduje się w stanie czuwania. 

Jeżeli chcą Państwo być obudzeni przez radio, należy przed ustawieniem budzika 

lub nośnika USB, należy płytę 

Jeżeli ustawiona godzina budzika zostanie osiągnięta, na wyświetlaczu miga symbol 



 

1. Przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk V+/AL1. Aktualnie ustawiona godzina budzika 

zacznie migać. 

2. Przyciskami   dokonać ustawienia nowej godziny

3. Potwierdzić ustawienie przyciskiem V+/

4. Przyciskami  ustawić minuty.

5.  Zatwierdzić ustawienia przyciskiem V+/AL1 a następnie wybrać przyciskami 

budzenia. 

Do wyboru mają Państwo : 

FM 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się radio. Odtwarza

ustawiona stacja. Głośność powoli rośnie.

MP3 (CD) 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się odtwarzacz płyt CD. Płyta jest 

odtwarzana od pierwszego utworu. Głośność powoli rośnie.

USB  

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się tryb USB. Utwory są odtwarzane 

od pierwszego tytułu. Głośność powoli rośnie. 

Domyślny sygnał  

Po osiągnięciu ustawionej godziny włącza się domyślny sygnał dźwiękowy. Głośność powoli 

rośnie. 

Następnie należy zatwierdzić ustawienia przycisk V+/AL1. Pierwszy budzik został ustawiony.

Aby ustawić kolejny budzik należy powtórzyć powyższe kroki zatwierdzając ustawienia 

przyciskiem V-/AL2 (6). 

 WSKAZÓWKA 

Przy włączonym budziku na wyświetlaczu pojawi

Przesunięcie budzika 

Aby wyłączyć budzik do następnego dnia należy wcisnąć przycisk 

1. Przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk V+/AL1. Aktualnie ustawiona godzina budzika 

dokonać ustawienia nowej godziny 

3. Potwierdzić ustawienie przyciskiem V+/AL1. Zaczną migać minuty 

ustawić minuty. 

5.  Zatwierdzić ustawienia przyciskiem V+/AL1 a następnie wybrać przyciskami 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się radio. Odtwarza

ustawiona stacja. Głośność powoli rośnie. 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się odtwarzacz płyt CD. Płyta jest 

odtwarzana od pierwszego utworu. Głośność powoli rośnie. 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się tryb USB. Utwory są odtwarzane 

Głośność powoli rośnie.  

Po osiągnięciu ustawionej godziny włącza się domyślny sygnał dźwiękowy. Głośność powoli 

Następnie należy zatwierdzić ustawienia przycisk V+/AL1. Pierwszy budzik został ustawiony.

Aby ustawić kolejny budzik należy powtórzyć powyższe kroki zatwierdzając ustawienia 

Przy włączonym budziku na wyświetlaczu pojawia się symbol  lub . 

Aby wyłączyć budzik do następnego dnia należy wcisnąć przycisk FUNCTION/FUNC (11/9)

1. Przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk V+/AL1. Aktualnie ustawiona godzina budzika 

5.  Zatwierdzić ustawienia przyciskiem V+/AL1 a następnie wybrać przyciskami  sposób 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się radio. Odtwarzana jest ostatnio 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się odtwarzacz płyt CD. Płyta jest 

Po osiągnięciu ustawionej godziny automatycznie włącza się tryb USB. Utwory są odtwarzane 

Po osiągnięciu ustawionej godziny włącza się domyślny sygnał dźwiękowy. Głośność powoli 

Następnie należy zatwierdzić ustawienia przycisk V+/AL1. Pierwszy budzik został ustawiony. 

Aby ustawić kolejny budzik należy powtórzyć powyższe kroki zatwierdzając ustawienia 

FUNCTION/FUNC (11/9) 



Automatyczne budzenie 

Automatycznie ustawiony czas budzenia można przy pomocy przycisku SNOOZE przesunąć o 

około 9 minut. 

 WSKAZÓWKA 

Przy aktywnej funkcji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat SNOOZE

Dezaktywacja budzika (w trybie czuwania)

Aby wyłączyć funkcję budzika należy wcisnąć przycisk V+/AL1 lub V

 na wyświetlaczu zniknie. 

Czyszczenie i konserwacja

• Przed czyszczeniem należ

• Zewnętrzne zabrudzenia można usuwać wilgotną ściereczką bez detergentów.

Usuwanie zakłóceń 

Zakłócenie 
Płyta CD nie może być 
odtworzona. 

Brak płyty CD w napędzie lub 
nieprawidłowe 

CD zacina się podczas 
odtwarzania. 

Sprawdzić czy na płycie nie ma 
odcisków palców, brudu lub 
rys. 

Urządzenia nie można 
obsługiwać. 

Urządzenie zablokowane 
„zawiesiło się“.

Brak sygnału audio 
przy połączniu 
Bluetooth 
 
 
 

Urządzenie nie jest połączone 
ze źródłem dźwięku

Zbyt niska głośność
 
 

Nie można nawiązać 
połączenia Bluetooth 
 
 
 
 

Połączenie urządzeń nie działa

Źródło dźwięku wyłączone
Bluetooth 
wyłączony
Nieobsługiwana wersja 
Bluetooth

 

Dane techniczne: 

Model: .................................. MC 4461 BT
Napięcie: 220-240 V~ 50 Hz
Pobór mocy ................................
Klasa ochrony: ................................
Masa netto: ...............................

Radio: 

Automatycznie ustawiony czas budzenia można przy pomocy przycisku SNOOZE przesunąć o 

Przy aktywnej funkcji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat SNOOZE 

Dezaktywacja budzika (w trybie czuwania) 

Aby wyłączyć funkcję budzika należy wcisnąć przycisk V+/AL1 lub V-/AL2 (4). Symbol 

wacja 

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie 

Zewnętrzne zabrudzenia można usuwać wilgotną ściereczką bez detergentów.

Przyczyna Rozwiązanie
Brak płyty CD w napędzie lub 
nieprawidłowe ułożenie płyty 

Upewnić się, że płyta 
napędzie lub czy jest prawidłowo 
ułożona 

Sprawdzić czy na płycie nie ma 
odcisków palców, brudu lub 

Wyczyścić płytę wycierając miękką 
ściereczką od środka.

Urządzenie zablokowane 
„zawiesiło się“. 

Odłączyć urządzenie na ok. 5s od 
zasilania, a następnie ponownie 
uruchomić. 

Urządzenie nie jest połączone 
ze źródłem dźwięku 

Sprawdzić czy połączenie funkcjonuje, 
jeżeli nie, połączyć urządzenia 
ponownie. 

Zbyt niska głośność Zwiększyć głośność na urządzeniu

Zwiększyć głośność na źródle dźwięku
Połączenie urządzeń nie działa Sprawdzić czy źródło dźwięku 

obsługuje protokół A2DP
Źródło dźwięku wyłączone Włączyć źródło dźwięku
Bluetooth źródła dźwięku jest 
wyłączony. 

Włączyć Bluetooth źródła dźwięku

Nieobsługiwana wersja 
Bluetooth 

Użyć innego odtwarzacza.

MC 4461 BT 
240 V~ 50 Hz 

................................. 14 W 
................................. I 

............................... 2,21 kg 

Automatycznie ustawiony czas budzenia można przy pomocy przycisku SNOOZE przesunąć o 

/AL2 (4). Symbol  lub 

Zewnętrzne zabrudzenia można usuwać wilgotną ściereczką bez detergentów. 

Rozwiązanie 
że płyta znajduje się w 

napędzie lub czy jest prawidłowo 

Wyczyścić płytę wycierając miękką 
ściereczką od środka. 

Odłączyć urządzenie na ok. 5s od 
zasilania, a następnie ponownie 

Sprawdzić czy połączenie funkcjonuje, 
urządzenia 

 
Zwiększyć głośność na urządzeniu 

Zwiększyć głośność na źródle dźwięku 
Sprawdzić czy źródło dźwięku 
obsługuje protokół A2DP. 
Włączyć źródło dźwięku 
Włączyć Bluetooth źródła dźwięku 

Użyć innego odtwarzacza. 



Zakres częstotliwości: FM 87,5 ~ 108,0 MHz 

Bluetooth 
Obsługa Bluetooth:................ V2.' + EDR 
Zasięg: ................................... ok. 15 metrów 
Częstotliwość wysyłania: .. 2,402-2,480 GHz 
Protokoły: ............................ A2DP, AVRCP 
 

Zmiany techniczne i wizualne w trakcie dalszej produkcji zastrzeżone! 

 

WARUNKI GWARANCJI 

Udzielany 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu. 

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymieniane na wolne od wad. 

W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot 

ceny zakupu urządzenia, po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego sprzętu z 

oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w miarę możliwości w oryginalnym 

opakowaniu wraz z dowodem zakupu. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, 

ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. 

Gwarancja nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których 

zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. 

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji 

obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.  

Gwarancja nie obejmuje: 

• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad, 

• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania 

atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych, 

• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego 

gniazda zasilania, 

• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów, 

• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego 

użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich 

przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane, 

• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez 

producenta, 

• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie 

tego urządzenia. 



Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. 

Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem 

gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są 

wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie 

są uwzględniane przez tą gwarancję.  

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy 

Wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. z 2002 r. Nr 141, poz.1176). 

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

Znaczenie symbolu “Pojemnik na śmieci” 

 

To urządzenie zostało wyposażone w baterię. Zużyte baterie i akumulatory nie zaliczają się do 

odpadów domowych. Prosimy o oddawanie zużytych baterii do specjalnych punktów zbiórki 

lub sprzedawców. Baterie i akumulatory muszą być usunięte zanim urządzenie zostanie 

zutylizowane. 

 

Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych. Proszę 

korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego i tam 

oddawać sprzęt, który nie będzie juz używany. Dzięki temu pomagają Państwo unikać 

potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko 

naturalne oraz ludzkie zdrowie. Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego 

użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich 

regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy. 

 

 

 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


