
POL 1

Zasady bezpiecze stwa 

Przed pierwszym u yciem produktu nale y przeczyta  uwa nie 

instrukcje dot. bezpiecze stwa i zachowa  je do wykorzystania 

w przysz o ci. 

1. Produkt nie jest zabawk . Przechowywa  w miejscu 
niedost pnym dla dzieci. 

2. Przechowywa  produkt z dala od dzieci i zwierz t, aby 
zapobiec pogryzieniu i po kni ciu. 

3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 
0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury ni sze lub 
wy sze ni  powy sze mog  wp ywa  na dzia anie 
urz dzenia. 

4. Nigdy nie otwiera  produktu. Dotkni cie podzespo ów 
wewn trznych mo e spowodowa  pora enie pr dem. 
Naprawy lub czynno ci serwisowe powinny by  
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. 

5. Nie nara a  na dzia anie wysokich temperatur, wody, 
wilgoci i promieni s onecznych!  

6. Urz dzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu 
urz dzenia z wod  lub cia ami obcymi mo e doj  do 
powstania po aru lub pora enia pr dem. W przypadku 
kontaktu urz dzenia z wod  lub cia ami obcymi 
natychmiast zaprzesta  korzystania z urz dzenia. 

7. Nie u ywa  z produktem nieoryginalnych akcesoriów, 
poniewa  mo e to spowodowa  nieprawid owe dzia anie 
produktu. 



POL 2 

Poznaj odtwarzacz MP3/CD 
 
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA 

 
 

1. Przycisk POWER 
ON/OFF  

2. Gniazdo zasilania DC 
3. Komora baterii 
4. Przycisk PLAY 
5. Przycisk PAUSE  
6. Prze cznik OPEN 
7. Pokr t o VOLUME 
8. Gniazdo 

s uchawkowe  
9. Przycisk STOP 

10. Przycisk 
SKIP/SEARCH 
FORWARD 

11. Przycisk 
SKIP/SEARCH 
REVERSE 

12. Przycisk MODE 
13. Przycisk PROG 
14. Prze cznik BBS 
15. Wy wietlacz LCD 



POL 3

Obs uga przeno nego odtwarzacza p yt CD 
 
Zasilanie przeno nego odtwarzacza p yt CD  
Odtwarzacz CD mo e pracowa  na dwóch bateriach AA (UM-3) lub 
po pod czeniu zasilacza AC. 
Uwaga: w zestawie nie ma ani baterii, ani zasilacza AC. 
 
Korzystanie z baterii (BRAK W ZESTAWIE) 

1. Otworzy  komor  baterii (3) z ty u urz dzenia, ostro nie 
przesuwaj c pokryw  komory i poci gaj c j  do góry. 

2. Sprawdzi  oznaczenie biegunów (+/-) wewn trz komory 
na baterie. 

3. W o y  dwie baterie AA (UM-3), zachowuj c prawid ow  
biegunowo . 

4. Zamkn  komor  na baterie. 
5. Nacisn  przycisk POWER ON/OFF (1). 

 

 
Korzystanie z zasilacza AC (NIE ZNAJDUJE SI  W 
STANDARDOWYM ZESTAWIE) 

1. Pod czy  wtyczk  DC (na ko cu przewodu zasilacza AC) 
do gniazda zasilania DC (2). 

2. Pod czy  zasilacz AC do gniazda sieciowego 
220/230 V AC, 50 Hz.  

3. Urz dzenie automatycznie przerwie korzystanie z 
zasilania z baterii i prze czy si  na zasilanie za 
po rednictwem zasilacza AC. 

4. Nacisn  przycisk POWER ON/OFF (1). 

WA NE! 
Korzysta  wy cznie z zasilacza o znamionowej mocy 
wyj ciowej DC 4,5 V 800 mA, z ujemnym biegunem wtyczki w 
rodku. 

 



POL 4

WA NE! 
Gdy w urz dzeniu nie ma p yty CD, na wy wietlaczu LCD (15) 
pojawi si  wskazanie �NoCd�. 

 

Odtwarzanie p yt CD lub MP3-CD 
1. Ostro nie przesun  prze cznik OPEN (6), aby otworzy  

pokryw  CD. 

2. Umie ci  p yt  CD lub MP3-CD w urz dzeniu, etykiet  do góry. 
3. Ostro nie zamkn  pokryw  CD. 

4. Automatycznie w czona zostanie funkcja ESP (redukcja 
wstrz sów). Na wy wietlaczu LCD (15) widoczne b dzie 
wskazanie �ESP�. 

5. Urz dzenie automatycznie odczyta p yt  CD lub MP3-CD. 
(W przypadku p yty CD na wy wietlaczu LCD pojawi si  

czna liczba cie ek i czas, który up yn ). 

(W przypadku p yty MP3-CD na wy wietlaczu LCD 
pojawi si  czna liczba katalogów i czna liczba 
cie ek). 

6. Nacisn  przycisk PLAY (4), aby odtworzy  pierwsz  cie k  z 
p yty CD lub MP3-CD. 

7. Aby nie przeszkadza  innym, do gniazda s uchawkowego (8) 
nale y pod czy  s uchawki 

8. G o no  reguluje si  za pomoc  pokr t a VOLUME (7). 

9. Aby w dowolnej chwili wstrzyma  odtwarzanie, nacisn  
przycisk PAUSE (5). 

10. Ponownie nacisn  przycisk PAUSE (5), aby wznowi  
odtwarzanie. 

11. Nacisn  przycisk SKIP/SEARCH FORWARD (10), aby 
przeskoczy  do przodu do danej cie ki. 

12. Nacisn  przycisk SKIP/SEARCH BACKWARD (11), aby 
przeskoczy  do ty u do danej cie ki. 

13. Aby w dowolnej chwili zatrzyma  odtwarzanie, nacisn  
przycisk STOP (9). 



POL 5

14. Nacisn  i przytrzyma  przycisk POWER ON/OFF (1), aby 
wy czy  urz dzenie. 

 
WA NE! 

Je eli nie s ycha  d wi ku, chocia  trwa odtwarzanie p yty, 
nale y sprawdzi , czy pokr t o VOLUME (7) jest w a ciwie 
ustawione oraz czy prze cznik BBS ON/OFF (14) jest w 
po o eniu OFF. 

 

Odtwarzanie CD lub MP3-CD w zaprogramowanej kolejno ci  
1. Programowanie mo na przeprowadzi  wy cznie, gdy 

urz dzenie jest w trybie STOP. 

2. Nacisn  przycisk PROG (13). Na wy wietlaczu LCD (15) 
pojawi  si  wskazania �MEM� oraz �P01� i �00�. 

(W przypadku MP3-CD na wy wietlaczu LCD pojawi 
si  wskazanie �000�). 

3. U y  obu przycisków SKIP/SEARCH (10, 11), aby wybra  
cie k , która ma by  zaprogramowana. 

4. Nacisn  przycisk PROG (13), aby zapisa  wybran  cie k  
pod numerem �P01�. 

5. Nast pnie na wy wietlaczu LCD (15) pojawi si  wskazanie 
�P02� oraz �00�. 

6. Powtórzy  kroki 3 oraz 4, aby zapisa  pozosta e cie ki w 
programie. 

7. Mo na zapisa  do 20 cie ek z p yty CD i 99 cie ek z p yty 
MP3-CD. 

8. Nacisn  przycisk PLAY (4), aby rozpocz  odtwarzanie 
zaprogramowanych cie ek. 

 
Inne tryby odtwarzania 

1. Jednokrotnie nacisn  przycisk MODE (12), na wy wietlaczu 
LCD (15) pojawi si  wskazanie �REP 1�, co oznacza, e 
urz dzenie b dzie bez ko ca powtarza  odtwarzanie aktualnie 
odtwarzanej cie ki. 



POL 6

2. Ponownie nacisn  przycisk MODE (12), na wy wietlaczu LCD 
(15) pojawi si  wskazanie �REP DIR�, co oznacza, e urz dzenie 
b dzie bez ko ca powtarza  odtwarzanie aktualnego katalogu. 
(Tylko w przypadku MP3-CD). 

3. Jeszcze raz nacisn  przycisk MODE (12), na wy wietlaczu LCD 
(15) pojawi si  wskazanie �REP ALL�, co oznacza, e urz dzenie 
b dzie bez ko ca powtarza  odtwarzanie ca ej p yty CD lub 
MP3-CD.  

4. Jeszcze raz nacisn  przycisk MODE button (12) na 
wy wietlaczu LCD (15) pojawi si  wskazanie �INTRO�, a 
urz dzenie b dzie odtwarza  pierwszych 10 sekund ka dej 
cie ki z p yty CD lub MP3-CD. 

5. Jeszcze raz nacisn  przycisk MODE (12), na wy wietlaczu LCD 
(15) pojawi si  wskazanie �RAND�, co oznacza, e urz dzenie 
b dzie odtwarza  wszystkie cie ki z CD lub MP3-CD w 
kolejno ci losowej. 

6. Jeszcze raz nacisn  przycisk MODE (12), urz dzenie powróci 
do zwyk ego odtwarzania cie ek. 

 

Funkcja automatycznego wznawiania 
1. Je eli odtwarzacz CD zostanie wy czony podczas odtwarzania 

w wyniku awarii zasilania lub przypadkowego otwarcia 
drzwiczek CD, mo na wznowi  odtwarzanie od tego samego 
punktu po ponownym uruchomieniu urz dzenia lub 
zamkni ciu drzwiczek. Funkcja automatycznego wznawiania 
dzia a równie , je eli odtwarzacz CD zostanie wy czony przez 
u ytkownika. 

 
Funkcja BBS 

1. Prze cznik BBS (14) umo liwia w czanie lub wy czanie 
systemu wzmocnienia tonów niskich. 

2. Przesun  prze cznik BBS (14) w pozycj  �ON�. Spowoduje to 
poprawienie charakterystyki niskich cz stotliwo ci na wyj ciu 
d wi ku. 
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OSTRZE ENIE! 
Nie korzysta  ze s uchawek podczas prowadzenia pojazdu, 
jazdy na rowerze lub obs ugi pojazdu silnikowego.  
Nie ustawia  du ego nat enia d wi ku w s uchawkach 
podczas spacerowania, a zw aszcza podczas przechodzenia 
przez ulic , gdy  mo e to by  niebezpieczne. 
Unika  ustawiania du ego nat enia d wi ku w s uchawkach. 
Laryngolodzy przestrzegaj  przed ci g ym s uchaniem 
d wi ku o du ym nat eniu przez d ugi czas. W razie 
wyst pienia dzwonienia w uszach nale y zredukowa  g o no  
i przerwa  s uchanie. 
G o no  nale y ustawia  na umiarkowan  warto , aby 
mo liwe by o dos yszenie d wi ków z otoczenia oraz aby nie 
przeszkadza  osobom znajduj cym si  w pobli u. 
Czy ci  mi kk  szmatk . 
Nigdy nie zanurza  w wodzie. 

 
Czyszczenie i konserwacja 

Urz dzenie czy ci  mi kk , wilgotn  szmatk  zwil on  wod  
lub agodnym rodkiem czyszcz cym. 

Nie u ywa  adnych rodków chemicznych, takich jak alkohol, 
benzen ani rozpuszczalniki. 
Nigdy nie zostawia  odtwarzacza CD w miejscu nara onym na 
bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych ani w miejscach 
o wysokiej temperaturze, wilgoci lub wysokim zapyleniu. 
Nie zbli a  odtwarzacza CD do urz dze  grzewczych i róde  
zak óce  elektrycznych, np. lamp fluorescencyjnych i silników. 
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Uwaga: wszystkie produkty mog zosta zmienione bez
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do b dów
i pomy ek w tym podr czniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE. COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Sprz t elektryczny i elektroniczny zawiera materia y, elementy oraz substancje, które 

mog  by  niebezpieczne dla zdrowia i rodowiska, je li materia  odpadowy 

(wyrzucony sprz t elektryczny, elektroniczny) nie s  w a ciwie potraktowane. 

Sprz t elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone s  przekre lonym symbolem 

mietnika, patrz wy ej. Ten symbol oznacza, e sprz t elektryczny i elektroniczny nie 

powinien by  wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien by  usuwany 

oddzielnie. 

Wszystkie miasta maj  ustalone miejsca zbiórki sprz tu elektrycznego i 

elektronicznego, gdzie mo na go bezp atnie odda  w stacjach recyklingu i innych 

miejscach zbiórki lub zleci  jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe 

informacje dost pne s  w urz dzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów. 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dania 

www.facebook.com/denver.eu 


