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Kompaktowy system
dźwięku

Instrukcja obsługi i gwarancjapl



Drodzy Klienci!

Państwa nowy kompaktowy system dźwięku umożliwia korzystanie z wielu
różnych źródeł sygnału audio. Można słuchać radia, płyt CD, a także ulubionej
muzyki ze smartfona poprzez połączenie Bluetooth®. W każdym przypadku
system jest elastyczny i łatwy w obsłudze. 

Urządzenie obsługuje również technologię NFC przy przesyłaniu dźwięku 
i oferuje dodatkowo możliwość ładowania urządzeń mobilnych, takich jak
odtwarzacze MP3 czy tablety, z gniazda USB. 
Pilot zapewnia komfortową obsługę urządzenia. 

Prosimy spokojnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. 
Dzięki temu będą się Państwo mogli cieszyć optymalnym wykorzystaniem
wszystkich funkcji zakupionego systemu dźwięku.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie
przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób
opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami
ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami
materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.

Pisownia oznaczeń przycisków, elementów obsługi i wskazań wyświetlacza

• Przyciski i  inne elementy obsługi, których oznaczenia na urządzeniu i pilocie 
są jednakowe, otrzymują tę nazwę również w tej instrukcji obsługi. 
Nazwa ta jest zapisana tłustym drukiem. Przykład: Przycisk nawigacyjny, MENU.

• Pozycje menu i  inne wskazania na ekranie i wyświetlaczu zostały wydrukowane
kursywą. Przykład: HELLO.

• Wyrażenia w cudzysłowach odsyłają do innych rozdziałów lub punktów 
w tej instrukcji. 
Przykład: Rozdział „Podstawowe funkcje”, punkt „Wybór trybu pracy”.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Ten symbol ostrzega przed niebezpie-
czeństwem obrażeń ciała wskutek
porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol ostrzega
przed niebezpieczeń-
stwem odniesienia
obrażeń ciała.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie
Kompaktowy system dźwięku przewi-
dziany jest do odtwarzania muzyki 
z różnych źródeł oraz do odbioru 
stacji radiowych. 

Urządzenie wyposażono ponadto 
w gniazdo USB do ładowania oraz
funkcję budzika. 

Produkt zaprojektowano do użytku
prywatnego i nie nadaje się do zasto-
sowań komercyjnych.

Produktu można używać tylko 
w umiarkowanych warunkach
 klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 
i osób z ograniczoną zdolnością
obsługi urządzeń

Urządzenie nie może być używane•
przez dzieci ani osoby, które ze
względu na zdolności fizyczne, senso-
ryczne lub umysłowe lub niedoświad-
czenie bądź nieznajomość podstaw
obsługi nie są w stanie bezpiecznie 
go obsługiwać. Należy zapewnić dzie-
ciom odpowiedni nadzór, aby wyklu-
czyć możliwość zabawy urządzeniem.

Połknięcie baterii/akumulatorów•
może być śmiertelnie niebezpieczne,
Połknięta bateria lub akumulator
może w ciągu 2 godzin doprowadzić
do ciężkich chemicznych poparzeń
wewnętrznych oraz do śmierci.
 Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte
baterie/akumulatory oraz produkt
należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci. W przypadku podejrzenia, że
bateria lub akumulator zostały poł-
knięte lub dostały się do organizmu 
w inny sposób, należy natychmiast
skorzystać z pomocy medycznej.

Materiały opakowaniowe trzymać •
z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebez-
pieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym

Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki•
sieciowej w wodzie lub w innych cie-
czach, ponieważ istnieje wtedy nie-
bezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. 

Produktu nie należy używać •
na wolnym powietrzu ani 

w pomieszczeniach o wysokiej wilgot-
ności powietrza. Nie dotykać wtyczki
wilgotnymi rękami.

Należy chronić urządzenie przed•
działaniem wilgoci. Na urządzeniu 
lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie
nie należy stawiać naczyń wypełnio-
nych cieczą (np. wazonów). Urządze -
nie nie może być wystawione na dzia-
łanie wody kapiącej lub rozpryskowej.
Dzięki temu można uniknąć ryzyka
pożaru lub porażenia prądem elek-
trycznym. 

W żadnym wypadku nie wolno otwie -•
rać ani usuwać części obudowy. 
Wewnątrz obudowy znajdują się
 elementy pod napięciem, których
dotknięcie może prowadzić do pora-
żenia prądem elektrycznym. 

Nie wolno wkładać żadnych przed-•
miotów w szczeliny w urządzeniu.
Mogłoby dojść do kontaktu z elemen-
tami pod napięciem.

Urządzenie należy podłączyć tylko •
do przepisowo zainstalowanego
gniazdka elektrycznego, którego
napięcie jest zgodne z danymi tech-
nicznymi urządzenia. 
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Wtyczkę należy wyciągnąć •
z gniazdka, …
… jeśli podczas użycia wystąpią          
   usterki,
… po użyciu,
… w czasie burzy,
… przed przystąpieniem do czysz-
   czenia urządzenia.
Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę,
a nie za kabel zasilający.

Naciśnięcie przycisku nie powoduje•
odłączenia urządzenia od sieci elek-
trycznej. Odłączenie następuje do -
piero po wyjęciu wtyczki z gniazdka.
Gniazdko elektryczne musi być zatem
łatwo dostępne, aby w razie potrzeby
można było szybko wyciągnąć wty -
czkę. Kabel zasilający należy popro-
wadzić w taki sposób, aby nikt nie
mógł się o niego potknąć.

Nie wolno używać urządzenia, jeśli•
samo urządzenie, wtyczka albo kabel
zasilający wykazują widoczne uszko-
dzenia lub jeśli urządzenie upadło
wcześniej na ziemię:

Nie wolno wprowadzać żadnych•
zmian w produkcie. Nie wolno również
samodzielnie wymieniać kabla zasila-
jącego. Naprawy należy zlecać wyłą -
cznie zakładom specjalistycznym 
lub Centrum Serwisu. Nieprawidłowo
wykonane naprawy mogą prowadzić
do powstania poważnych zagrożeń
dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed
oparzeniami/pożarem

Baterii nie wolno ładować, rozbierać•
na części, wrzucać do ognia ani
zwierać. Istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu!

Nie należy ustawiać świec lub innych•
otwartych źródeł ognia na urządzeniu
ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Urządzenia nie należy wstawiać •
do zamkniętych szaf lub regałów 
bez odpowiedniej wentylacji. 
Odstęp urządzenia od innych przed-
miotów powinien wynosić przynajm-
niej 10 cm z każdej strony. Nie przy-
krywać urządzenia gazetami,
obrusami, firankami itp.  

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami
ciała

W przypadku wycieku z baterii należy•
unikać kontaktu ze skórą, oczami 
i śluzówkami. W  razie potrzeby prze -
myć miejsca kontaktu dużą ilością
czystej wody i niezwłocznie udać się
do lekarza.

Bezpośrednie patrzenie na promień•
lasera może być szkodliwe dla
wzroku, dlatego nie wolno próbować
demontować obudowy urządzenia ani
dokonywać jakichkolwiek manipulacji,
ponieważ w  takim przypadku mogłoby
dojść do włączenia lasera w czasie,
gdy urządzenie jest otwarte.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Urządzenie należy ustawić na równym,•
stabilnym podłożu.

Nie należy ustawiać urządzenia •
w bezpośredniej bliskości pól magne-
tycznych (pochodzących np. od
odbiorników telewizyjnych, innych
głośników itp.). 

Przed połączeniem należy zawsze•
wyłączyć wszystkie urządzenia. 

W przypadku przeniesienia urzą-•
dzenia z miejsca zimnego w ciepłe
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może dojść do skraplania wilgoci
wewnątrz urządzenia. Z tego powodu
nie należy wówczas włączać urzą-
dzenia przez kilka godzin.

Urządzenie należy chronić przed•
wstrząsami, upadkiem, kurzem/
pyłem, wilgocią, bezpośrednim nasło-
necznieniem oraz skrajnymi tempera-
turami. Jeśli gniazdo dokujące nie
jest używane, należy nałożyć na nie
osłonę zabezpieczającą. Należy też
zachować wystarczający odstęp od
silnych źródeł ciepła, np. kuchenek
lub pieców / piekarników. 

Kabel zasilający nie może być zagięty•
ani przygnieciony.

Baterie należy chronić przed nad-•
miernym ciepłem, pochodzącym 
np. od bezpośredniego nasłonecz-
nienia, grzejników itp. Jeśli baterie 
są wyczerpane lub jeśli nie będą
przez dłuższy czas używane, należy
ewentualnie wyciągnąć je z urzą-
dzenia lub z pilota. Dzięki temu
można uniknąć szkód, które mogą
powstać wskutek wycieku elektrolitu. 

Zawsze wymieniać wszystkie baterie.•
Nie używać baterii różnych typów,
marek ani o  różnej pojemności.
 Podczas wymiany baterii należy
zwrócić uwagę na właściwe ułożenie
biegunów (+/–). W razie potrzeby
przed włożeniem baterii należy
 oczyścić styki baterii i urządzenia.
 Istnieje ryzyko przegrzania!

Podczas odtwarzania płyta CD obraca•
się z dużą prędkością. W tym czasie
nie należy przemieszczać urządzenia,
gdyż może wówczas dojść do uszko-
dzenia płyty. 

Przed przestawieniem urządzenia •
w inne miejsce należy ew. wyjąć 
z niej płytę, wyłączyć urządzenie
i wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

W głośnikach urządzenia znajdują się•
magnesy. Karty z paskiem magnety -
cznym, np. karty kredytowe, banko-
matowe itp., należy trzymać z dala 
od urządzenia. Może dojść do uszko-
dzenia pasków magnetycznych. Rów-
nież magnetyczne nośniki danych
oraz wszelkie inne urządzenia, któ-
rych działanie może zostać ograni-
czone lub zakłócone przez magne-
tyzm, należy trzymać z dala od
urządzenia.

Nie należy dotykać soczewki lasera •
w szczelinie na płytę CD ani podej-
mować prób jej czyszczenia. Może
dojść do uszkodzenia soczewki, co 
z kolei spowoduje nieprawidłowe
 działanie urządzenia.

Do czyszczenia nie należy używać•
rysujących powierzchnię, szorujących
lub agresywnych chemicznie środków
czyszczących. Środki te mogą uszko-
dzić powierzchnię urządzenia. 

Nie można całkowicie wykluczyć, że•
niektóre lakiery, tworzywa sztuczne
lub środki do pielęgnacji mebli mogą
wejść w agresywne reakcje z antypo-
ślizgowym materiałem nóżek urzą-
dzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć
niepożądanych śladów na meblach,
należy w razie potrzeby umieścić 
pod produktem podkładkę antypośliz-
gową.
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Wskazówki ostrzegawcze 
na urządzeniu 

Tabliczka znamionowa oraz
wskazówki ostrzegawcze
 znajdują się na tylnej ściance
urządzenia oraz w szczelinie 
na płytę CD.

Uwaga – 
Ryzyko porażenia
prądem – 
Nie otwierać! 

Produkt laserowy 
klasy 1.

Ostrzeżenie przed
 promieniowaniem
 laserowym

Kompatybilność

Smartfon lub tablet z obsługą technologii Bluetooth® Smart

System Android od wersji 4.3 

Telefony z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze;
tablety z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
 Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towaro-
wymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez
Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.

Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi
do Google Inc.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

LINE IN R L
AUX

USB MP3

FM ANT

USB CHARGE AC~ 230V 50Hz

5V    1A

FM ANT
antena elastyczna UKF

panel obsługowy z czujnikiem NFC

wyświetlaczgłośnik

szczelina CD

AC~230V 50Hz
gniazdo zasilania

USB CHARGE
gniazdo USB do ładowania

USB MP3
gniazdo USB do odtwarzania

AUX R L
wejście audio 

LINE IN
wejście audio (3,5 mm)

kabel zasilający
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Włączanie / przełączanie na tryb gotowości

SOURCE Wybór źródła audio

Zmniejszanie głośności, zmniejszanie tonów wysokich (sopranów) i niskich (basów)

LD Włączanie i wyłączanie funkcji Loudness

AUDIO Wywoływanie ustawień tonów niskich (basów) i wysokich (sopranów)

CLOCK Wywoływanie ustawień czasu zegarowego, zatrzymywanie odtwarzania

PAIRING Uruchamianie i przerywanie odtwarzania, 
rozłączanie połączonych urządzeń Bluetooth®

Zmiana częstotliwości / wyszukiwanie stacji radiowych
Przechodzenie do poprzedniego utworu

REP. Wywoływanie funkcji powtarzania podczas odtwarzania audio

ATS PROG. Uruchamianie automatycznego wyszukiwania stacji radiowych
Programowanie sekwencji utworów

Przyciski numeryczne 
1... +10

Wywoływanie miejsca w pamięci stacji, wprowadzanie częstotliwości radiowej, 
wybór utworu

RAND. Odtwarzanie losowe 

PROGRAM Programowanie sekwencji utworów

RANDOM Odtwarzanie losowe

Radio: wywoływanie poprzedniej zapisanej stacji
Odtwarzanie MP3: przejście do poprzedniego folderu
Nastawianie czasu zegarowego/czasu budzenia
Zmiana częstotliwości / wyszukiwanie stacji radiowych
Przechodzenie do następnego utworu
Radio: wywoływanie następnej zapisanej stacji
Odtwarzanie MP3: przejście do następnego folderu
Nastawianie czasu zegarowego/czasu budzenia

Wsuwanie/wysuwanie płyty CD

ALM.   SLEEP Aktywacja/dezaktywacja funkcji budzenia
Aktywacja funkcji SLEEP (Auto-off)

DIM. Wybór jasności wyświetlacza

Zwiększanie głośności, zwiększanie tonów wysokich (sopranów) i niskich (basów)

EQ Wywoływanie zdefiniowanych ustawień dźwięku

Wyciszanie dźwięku



12

Rozpakowanie

Wyjąć urządzenie z opakowaniam

i  usunąć wszelkie materiały opa -
kowaniowe.

Wkładanie baterii do pilota

Potrzebne są 
2 baterie typu
LR03 (AAA),
1,5 V (w zakresie
dostawy).

Zdjąć pokrywkę komory baterii.1.

Baterie umieścić w komorze2.
zgodnie z  ilustracją w jej wnętrzu.
Zwrócić przy tym uwagę na wła-
ściwe ułożenie biegunów (+/–).

Założyć pokrywkę komory baterii.3.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
dla dzieci – zagrożenie życia
wskutek uduszenia/zakrztu-
szenia

• Materiały opakowaniowe trzymać 
z dala od dzieci. Najlepiej usunąć 
je od razu po rozpakowaniu. Rów-
nież drobne elementy (np. baterie)
na leży przechowywać poza zasię -
giem dzieci.

OPENOPEN

Przygotowanie

Ustawić urządzenie na stabilnej,1.
poziomej i  równej powierzchni.

Całkowicie rozwinąć antenę ela-2.
styczną UKF.

Drugi koniec anteny elastycznej3.
zamocować (np. za pomocą taśmy
klejącej) w miejscu, w którym
jakość odbioru stacji radiowych 
jest najlepsza. 

Podłączyć dostarczony w komplecie4.
kabel zasilający do gniazda zasila -
nia AC~230V 50 Hz z tyłu urządzenia.

UWAGA – straty materialne wskutek
niewłaściwego miejsca ustawienia

• Należy zapewnić wystarczającą
wentylację urządzenia. Wokół urzą-
dzenia musi być zapewniony odstęp
min. 10 cm od innych przedmiotów. 

• Należy zachować wystarczający
odstęp od źródeł ciepła, takich jak
np. włączona płyta kuchenna lub
piekarnik/piec. Zwracać uwagę 
na wystarczającą odległość od pól
magnetycznych wytwarzanych
przez inne urządzenia (odbiorniki
telewizyjne, inne głośniki itp.).

• Nie łączyć anteny elastycznej UKF
urządzenia z anteną domową ani 
z gniazdem przyłączeniowym.

LINE IN R L
AUX

USB MP3

FM ANT

USB CHARGE AC~ 230V 50Hz

5V    1A

Przygotowanie do użytkowania



Należy unikać jaskrawego oświet-•
lenia, takiego jak światło słoneczne
lub jasne światło neonowe. 
Zakłóca ono emisję promieni
 podczerwonych.

Włączanie urządzenia i przełączanie
na tryb czuwania

Nacisnąć przycisk .1.

     Wskazanie czasu zegarowego 
znika, a zamiast niego na wyświet-
laczu pojawia się ostatnio usta-
wiony tryb pracy, np. CD.

     Kompaktowy system dźwięku jest
włączony.

Ponownie nacisnąć przycisk , aby2.
ponownie przełączyć urządzenie 
na tryb czuwania (oFF).  

     Na wyświetlaczu znów pojawia 
się czas zegarowy.

Korzystanie z  pilota

Skierować górny koniec pilota m

w stronę przedniej ścianki urzą-
dzenia i nacisnąć żądany przycisk.

Zasięg wynosi maks. 5 m.•

Kąt względem czujnika podczer-•
wieni na urządzeniu nie powinien
przekraczać 30°.

Obszar pomiędzy pilotem a czujni-•
kiem podczerwieni na urządzeniu
musi być wolny od przeszkód.

Poprzez panel obsługowy 
w górnej części kompaktowego
systemu audio można obsłu-
giwać jedynie kilka najważniej-
szych funkcji. Dlatego opisy
zawarte w tej instrukcji opie-
rają się na obsłudze za pomocą
pilota.

Podstawowe funkcje
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Używając przycisków i , ustawić2.
godzinę czasu zegarowego. 

Nacisnąć przycisk CLOCK .3.
Na wyświetlaczu zaczynają migać
dwie ostatnie cyfry.

Używając przycisków i ,4.
ustawić minuty czasu zegarowego. 

Na końcu nacisnąć przycisk 5.
CLOCK , aby zapisać dokonane
ustawienia.

Włożyć wtyczkę do gniazdka elek-5.
trycznego.

Urządzenie jest gotowe do pracy. 

Nastawianie czasu zegarowego

Nacisnąć przycisk CLOCK .1.
Na wyświetlaczu zaczynają migać
dwie pierwsze cyfry.

Jeżeli przez ok. 10 sekund nie
zostanie naciśnięty żaden przy-
cisk, procedura nastawiania cza -
su zostanie automatycznie za -
kończona i należy ją powtórzyć.



Wybór trybu pracy

Włączyć kompaktowy system1.
dźwięku.

Naciskać przycisk SOURCE, aby2.
wybrać żądany tryb pracy urzą-
dzenia. Dostępne są następujące
tryby pracy:

     Cd: tryb CD

     USb: tryb USB

     AUX: odtwarzanie z urządzenia
audio podłączonego przez 
wejście AUX.

     LINE: odtwarzanie z urządzenia
audio podłączonego przez 
wejście LINE IN.

     bt: odtwarzanie z urządzenia mo -
bilnego podłączonego bezprzewo-
dowo poprzez Bluetooth® (np. tab-
letu czy smartfona).

     FM: odtwarzanie stacji radiowych 
w paśmie UKF.

Regulacja głośności

Zakres regulacji obejmuje wartości
między 0 a 30. Podczas zmiany głoś-
ności dźwięku na wyświetlaczu wid-
nieje napis V oraz ustawiany poziom
głośności.

Aby zwiększyć poziom głośnościm

dźwięku, naciskać przycisk .

Aby zmniejszyć poziom głośnościm

dźwięku, naciskać przycisk .

Przytrzymanie tych przycisków
wciśniętych przyspiesza zmia -
nę głośności.

Wyciszanie

Aby całkowicie wyciszyć (wyłączyć)m

dźwięk, nacisnąć przycisk . 

     Na wyświetlaczu miga V 00.

Aby z powrotem włączyć dźwięk,m

nacisnąć ponownie przycisk 
lub lub .

     Na wyświetlaczu pojawia się na
chwilę ustawiony poziom głośności.

Regulacja tonów niskich i wysokich

Tony niskie (basy) oraz tony wysokie
(soprany) można regulować oddzielnie
w zakresie od –7 do +7.

Nacisnąć przycisk AUDIO.1.

Za pomocą przycisków i2.
ustawić żądany poziom basów (b).

Ponownie nacisnąć przycisk AUDIO.3.

Za pomocą przycisków 4.
i ustawić żądany poziom
 sopranów (t).

Nastawianie profilu dźwięku 
(equalizer)

W kompaktowym systemie audio fab-
rycznie zapisano predefiniowane pro-
file dźwiękowe FLAt, roC, POP, JAZZ
oraz CLAS. (= EQ wył., Rock, Pop, Jazz
i Klasyka). Można je wybierać odpo-
wiednio do słuchanej muzyki. 
Poszczególne profile wzmacniają tony
charakterystyczne dla danego typu
muzyki.  

Za pomocą przycisku EQ możnam

przechodzić między dostępnymi 
profilami dźwiękowymi.

     Ustawiony profil dźwięku pojawia
się na kilka sekund na wyświetlaczu.
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Aktywacja funkcji Loudness

Przy niskim poziomie głośności spada
nieco poziom basów oraz dynamika
dźwięku. Efekt ten można zniwelować
za pomocą funkcji Loudness.

Nacisnąć przycisk LD, aby uakty -m

wnić funkcję Loudness (LdoN) 
lub aby tę funkcję wyłączyć (LdoF).

     Podczas naciskania tego przycisku
obserwować wskazania wyświet-
lacza. 

Ustawianie podświetlenia
 wyświetlacza

Naciskać przycisk DIM., aby ustawićm

żądaną jasność wyświetlacza
(jasny, ciemny, wyłączony). 
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Kompaktowy system dźwięku 
odbiera tylko stacje radiowe nadające
w paśmie UKF (FM). Wybrany zakres
częstotliwości (pasmo) wskazywany
jest na wyświetlaczu.

Włączyć kompaktowy systemm

dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb radia FM.

Automatyczne zapisywanie stacji

Istnieje możliwość zapisania w pamięci
(zaprogramowania) maksymalnie 
20 stacji radiowych.

 Nacisnąć przycisk ATS PROG. 

     Radio automatycznie przeszukuje
cały zakres częstotliwości – po czą -
wszy od 87,50 MHz – w poszukiwa -
niu stacji o wystarczająco silnym
sygnale i zapisuje znalezione stacje
kolejno w pamięci stacji.

m

Zapisane ewentualnie wcześ-
niej stacje radiowe zostaną
nadpisane.

Gdy wyszukiwanie zostanie zakoń-
czone, odtwarzana jest pierwsza
 znaleziona i zapisana stacja radiowa. 

Wywoływanie zapisanych stacji

Używając przycisków numerycz-m

nych, wybrać żądane miejsce 
w pamięci stacji, np. ...

     ... nacisnąć przycisk 0, a następnie 1,
aby wybrać miejsce 1.

     ... nacisnąć przycisk 1, a następnie 2,
aby wybrać miejsce 12.  

Krótkie naciskanie przycisku m

lub powoduje wywoływanie
następnych wzgl. poprzednich
miejsc w pamięci stacji.

Ręczny wybór stacji

Wcisnąć i przytrzymać przez kilkam

sekund przycisk lub . 
Wyszukiwanie zatrzymuje się auto-
matycznie po znalezieniu najbliż-
szej stacji o wystarczająco silnym
sygnale.

Słuchanie radia



Włączyć kompaktowy systemm

dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb CD.

Wkładanie i wyjmowanie płyty CD

Wsunąć płytę CD nieco w szczelinę1.
CD urządzenia (zadrukowana
strona skierowana do góry). Płyta
zostanie pobrana automatycznie.
Po chwili na wyświetlaczu pojawia
się liczba utworów dostępnych na
płycie CD i rozpoczyna się odtwa-
rzanie pierwszego utworu na płycie. 

Aby zatrzymać odtwarzanie,2.
nacisnąć przycisk .

Nacisnąć przycisk . 3.
Płyta CD zostaje wysunięta.

Przerywanie i kontynuowanie
 odtwarzania

Po uruchomieniu odtwarzania odtwa-
rzane są kolejno wszystkie utwory 
na płycie. 

Nacisnąć przycisk , aby przerwaćm

odtwarzanie aktualnego utworu.
Na wyświetlaczu miga numer
utworu.

Aby kontynuować odtwarzanie,m

nacisnąć ponownie na głośniku .

Po zakończeniu ostatniego utworu 
na płycie następuje automatyczne
zatrzymanie odtwarzania.

Odtwarzanie płyt CD-Audio i MP3-CD

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

Użytkownik ma do dyspozycji
30 miejsc w pamięci stacji.

Wybrać żądaną stację radiową. 1.

Nacisnąć przycisk CLOCK .2.
Na wyświetlaczu pojawia się P01.

Za pomocą przycisków i3.
wybrać żądane miejsce w pamięci
stacji.

Nacisnąć przycisk CLOCK , aby4.
zapisać stację w wybranym miejscu
pamięci.

Zapisana tam ewentualnie
wcześniej stacja radiowa
zostanie nadpisana.

Powtórzyć kroki od 1 do 4, aby5.
zapisać w pamięci kolejne stacje
radiowe.

Dostrajanie stacji

Naciskając krótko przycisk m

lub , można zmieniać częstotli-
wość w górę lub w dół w krokach 
co 0,1 MHz.

Poprawianie odbioru

Ustawić inną częstotliwość. m

Ułożyć antenę elastyczną w innym

sposób. Zamocować ją jak najwyżej
na ścianie, używając do tego celu
np. taśmy klejącej.
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Wybór utworów

Wybór numeru utworu

Przy zatrzymanym lub uruchomio -m

nym odtwarzaniu wprowadzić
numer utworu za pomocą przyci-
sków numerycznych. 

     Na wyświetlaczu miga wprowa-
dzony numer. 

     Po chwili automatycznie rozpo-
czyna się odtwarzanie. 

Wybór następnego/poprzedniego
utworu

Aby przejść do następnego utworu,m

nacisnąć podczas odtwarzania
przycisk . 

Aby przejść do początku aktualnegom

utworu, nacisnąć raz przycisk . 

Aby przejść do poprzedniegom

utworu, nacisnąć dwa razy 
przycisk . 

Szybkie przewijanie do przodu/
do tyłu

W czasie odtwarzania wcisnąć 1.
i przytrzymać przycisk lub ,
aby przejść do określonego frag-
mentu odtwarzanego utworu. 

Puścić przycisk, aby powrócić do2.
normalnego odtwarzania utworu.

Funkcja powtarzania (REPEAT)

W trakcie odtwarzania płytym

nacisnąć …

     … 1x przycisk REP.: aktualny utwór
będzie powtarzany w nieskończo-
ność. Na wyświetlaczu miga kropka.

     … 2x przycisk REP.: cała płyta będzie
powtarzana w nieskończoność. 
W przypadku płyt MP3-CD powta-
rzany będzie cały katalog, w którym
zapisany jest utwór. Migająca
wcześniej kropka wyświetlana 
jest teraz w sposób ciągły. 

     … 3x przycisk REP., aby powrócić 
do normalnego odtwarzania.
Kropka na wyświetlaczu gaśnie. 

Przy włączonej funkcji powtarzania
przyciski , i mogą być nor-
malnie używane zgodnie z opisem 
w poprzednich sekcjach.

Odtwarzanie losowe (RANDOM)

W trakcie odtwarzania nacisnąćm

przycisk RAND., aby odtwarzać
utwory z płyty CD w losowej
 kolejności.

     Na wyświetlaczu widnieje stała
kropka.

Podczas odtwarzania losowego 
można korzystać z przycisków , 

oraz zgodnie z opisem 
w poprzednich sekcjach.

Naciśnięcie przycisku lub 
przy aktywnej funkcji odtwarzania
losowego nie spowoduje przejścia 
do następnego/poprzedniego utworu,
tylko do utworu wybranego losowo. 

Odtwarzanie losowe zostanie zakoń-
czone, gdy w trakcie odtwarzania
naciśnięty zostanie przycisk CLOCK
lub SOURCE lub RAND.



Programowanie sekwencji utworów

Aby możliwe było zaprogramowanie
sekwencji utworów, w odtwarzaczu
musi się znajdować płyta CD, a odt -
warzanie musi być zatrzymane.  

Nacisnąć przycisk ATS PROG.1.
Na wyświetlaczu pojawia się
symbol P01.

Wybrać kolejno poszczególne2.
utwory do sekwencji, ...

     ... używając przycisków i lub 

     ... naciskając odpowiednie przyciski 
numeryczne na pilocie. W przy-
padku numerów dwucyfrowych
nacisnąć jeden po drugim odpo-
wiednie przyciski numeryczne, 
np. 6 i 5, aby zaprogramować 
w sekwencji utwór o numerze „65”. 

     W przypadku płyt MP3-CD można
dodatkowo użyć przycisków i ,
aby wybrać inny folder. 

Nacisnąć przycisk ATS PROG., 3.
aby zapisać wybrany utwór 
w sekwencji. Na wyświetlaczu
pojawia się symbol P02.

Postępować zgodnie z powyższym4.
opisem, aby zaprogramować
kolejne utwory w sekwencji.

     Liczba miejsc w pamięci sekwencji:
     CD-Audio: 32
     MP3-CD: 99

Na koniec nacisnąć przycisk ,5.
aby uruchomić odtwarzanie 
sekwencji. 

Należy pamiętać:

Gdy odtwarzana jest zaprogramo-•
wana sekwencja utworów, obok
numeru utworu widnieje stała
kropka. 

Aby w trakcie odtwarzania prze-•
rwać lub skasować zaprogramo-
waną sekwencję utworów, nacisnąć
dwukrotnie przycisk CLOCK .

Jeżeli podczas odtwarzania sek-•
wencji utworów zostanie naciśnięty
przycisk lub , rozpoczyna 
się odtwarzanie następnego lub
poprzedniego utworu zaprogra -
mowanego w tej sekwencji. 

Funkcje powtarzania (REPEAT)
i odtwarzania losowego
(RANDOM) nie mogą być
 używane jednocześnie.
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Odtwarzanie audio poprzez USB

Włożyć pamięć przenośną USB 1.
do gniazda USB MP3.

Włączyć kompaktowy system2.
dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb USb.

     Odczekać chwilę, aż nastąpi wczy-
tanie danych. Po chwili automaty -
cznie rozpoczyna się odtwarzanie –
kolejno odtwarzane są wszystkie
utwory zapisane w pamięci
 przenośnej.

Przy dalszej obsłudze do dyspozycji3.
są wszystkie funkcje jak w przypa -
dku płyty MP3-CD, patrz rozdział
„Odtwarzanie płyt CD-Audio i MP3-
CD”.

W przypadku stosowania prze-•
dłużacza USB jego długość
nie może przekraczać 0,5 m.

Do kompaktowego systemu•
dźwięku nie wolno podłączać
żadnych komputerów ani
urządzeń USB z zewnętrznym
zasilaniem elektrycznym.

W razie potrzeby przestrze -•
gać zaleceń instrukcji obsługi
urządzenia zewnętrznego.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Przed odłączeniem przenośnej•
pamięci USB należy zawsze naj-
pierw zakończyć odtwarzanie.
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Podłączanie do wejścia AUX

Poprzez gniazda AUX R L można podłą-
czać urządzenia zewnętrzne, takie jak
np. odtwarzacz DVD.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Przestrzegać zaleceń instrukcji•
obsługi podłączanych urządzeń.

Przed połączeniem należy zawsze•
wyłączyć wszystkie urządzenia. 

Należy zmniejszyć głośność wszyst-•
kich urządzeń. Dopiero po połącze -
niu i włączeniu urządzeń ponownie
zwiększyć głośność.

Podłączone urządzenie nie może być•
obsługiwane pilotem. Można jedynie
regulować głośność dźwięku.

Jeśli pomimo włączonego odtwa-•
rzania nie słychać dźwięku, należy
w podłączonym urządzeniu spraw-
dzić ustawiony poziom głośności. 
Ewentualnie zwiększyć głośność.

Potrzebny jest do tego odpo-
wiedni kabel audio z wtykami
chinch (3,5 mm). Kabel ten nie
wchodzi w zakres dostawy. 
W razie wątpliwości zasięgnąć
porady w sklepie branżowym.

Połączyć wyjście Audio Out urzą-1.
dzenia zewnętrznego z gniazdami
AUX R L kompaktowego systemu
audio. 

     Zwrócić przy tym uwagę na to, aby
w obu urządzeniach użyć wtyczek
tego samego koloru – czerwonej 
dla kanału prawego, białej dla
kanału lewego.

Włączyć kompaktowy system2.
dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb AUX.

Rozpocząć odtwarzanie na urzą-3.
dzeniu zewnętrznym.

Głośność regulować na kompak-4.
towym systemie dźwięku.

Wyłączyć oba urządzenia przed
ponownym rozłączeniem połączenia.

Podłączanie do wejścia LINE IN

Potrzebny jest do tego odpo-
wiedni kabel audio z wtykami
chinch (3,5 mm). Kabel ten 
nie wchodzi w zakres dostawy.
W razie wątpliwości należy
zasięgnąć porady w sklepie
branżowym.

LINE IN R L
AUX

USB MP3

FM ANT

USB CHARGE A   

5V    1A

Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio
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Ładowanie urządzeń zewnętrznych przez USB

Kompaktowy system dźwięku może 
być używany do ładowania urządzeń
mobilnych, takich jak np. telefony,
 tablety czy odtwarzacze MP3. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Przestrzegać instrukcji obsługi•
urządzenia, które ma być podłą-
czone w celu naładowania.

W tym celu system dźwięku nie musi
być włączony (wystarczy tryb czuwania).

Podłączyć urządzenie do nałado-m

wania do gniazda USB CHARGE,
używając odpowiedniego kabla USB
do ładowania (nie wchodzi w zakres
dostawy).

Poprzez gniazdo LINE IN można podłą-
czać urządzenia zewnętrzne, takie jak
np. odtwarzacz MP3.

Połączyć wyjście Audio Out urzą-1.
dzenia zewnętrznego z gniazdem
LINE IN kompaktowego systemu
audio. 

Włączyć kompaktowy system2.
dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb LINE.

Rozpocząć odtwarzanie na urzą-3.
dzeniu zewnętrznym.

Głośność regulować na kompak-4.
towym systemie dźwięku.

Wyłączyć oba urządzenia przed
ponownym rozłączeniem połączenia.

LINE IN R L
AUX

USB MP3

FM ANT

USB CHARGE A   

5V    1A
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Istnieje możliwość odtwarzania muzyki
z przenośnych urządzeń Bluetooth®

(smartfony, tablety) poprzez kompak-
towy system dźwięku.

Należy pamiętać:

W przypadku problemów z funkcją•
Bluetooth® należy ewentualnie
wyłączyć kompaktowy system
dźwięku, włączyć go po upływie
kilku sekund i ponowić próbę.

Niektóre urządzenia potrzebują•
więcej czasu, aby nawiązać połą-
czenie. Nie stanowi to wady urzą-
dzenia.

Kompaktowy system dźwięku może•
nawiązać połączenie tylko z jednym
urządzeniem na raz i odtwarzać
muzykę tylko z tego urządzenia.
Chcąc nawiązać połączenie z innym
urządzeniem, należy uprzednio
przerwać połączenie z poprzednim
urządzeniem.

Bluetooth® oznacza bezprze-•
wodowe przesyłanie danych
pomiędzy dwoma urządze-
niami. Większość używanych
obecnie smartfonów i tab-
letów obsługuje funkcję
 Bluetooth®. Niektóre z nich
są wyposażone również 
w technologię NFC (Near Field
Communication), która umoż-
liwia uproszczone łączenie
urządzeń.

Należy również przestrzegać•
instrukcji obsługi urządzenia
mobilnego.

Bluetooth®

Ustanawianie połączenia Bluetooth®

Włączyć kompaktowy system1.
dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb Bluetooth® bt.

     Rozlega się krótka melodyjka 
i kompaktowy system dźwięku jest
gotowy do „parowania”, czyli
nawiązania połączenia Bluetooth®.

Włączyć funkcję Bluetooth®2.
w urządzeniu mobilnym.

W urządzeniu mobilnym uruchomić3.
wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®.

Z listy znalezionych urządzeń4.
wybrać TCM Compact Sound System
i zatwierdzić wybór. 

     Gdy połączenie zostanie pomyślnie
nawiązane, ponownie rozbrzmiewa
krótka melodyjka.

Potem można już korzystać z więk-5.
szości funkcji opisanych w rozdziale
„Odtwarzanie płyt CD-Audio i MP3-
CD“. Jest to także zależne od urzą-
dzenia mobilnego.  

Odbieranie połączenia w trakcie
przesyłania muzyki

Jeśli na urządzeniu mobilnym
 nadejdzie połączenie w czasie, gdy
użytkownik słucha muzyki poprzez
Bluetooth® , nastąpi automatyczne
przerwanie odtwarzania muzyki. 

W niektórych urządzeniach
pojawi się żądanie wprowa-
dzenia hasła. Wpisać „0000”.

Łączenie z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth®

z funkcją NFC albo bez niej
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W zależności od ustawienia na smart -
fonie po zakończeniu rozmowy telefo-
nicznej odtwarzanie będzie kontynuo-
wane od miejsca, w którym zostało
przerwane lub pozostanie wyłączone.

Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Z kompaktowym systemem dźwięku
poprzez interfejs Bluetooth® może 
być zawsze połączone tylko jedno
 urządzenie na raz. 

Jeśli użytkownik chce połączyć (spa-
rować) z systemem dźwięku inne urzą-
dzenie, musi najpierw przerwać (rozłą-
czyć) istniejące już połączenie. W tym
celu należy...

     .... wyłączyć funkcję Bluetooth®

w urządzeniu mobilnym albo

     ... przytrzymać przez kilka sekund
wciśnięty przycisk .

Gdy na wyświetlaczu zacznie migać bt,
połączenie jest rozłączone. 

Następnie można połączyć kompak-
towy system dźwięku z innym urzą -
dzeniem Bluetooth® zgodnie z powy-
ższym opisem.

W przypadku niektórych urzą-
dzeń mobilnych połączenie
Bluetooth® jest ponownie
automatycznie ustanawiane 
w przypadku, gdy urządzenie
mobilne znajdzie się w pobliżu
kompaktowego systemu
dźwięku, a ten nie jest w tym
czasie połączony z żadnym
innym urządzeniem.

NFC (Near Field Communication)

Ustanawianie połączenia NFC

Aby można było korzystać z szybszego
łączenia urządzeń poprzez funkcję
NFC, urządzenie mobilne musi obsłu-
giwać tę funkcję. Informację o tym,
gdzie dokładnie w urządzeniu mobil -
nym umiejscowiony jest czujnik NFC,
można znaleźć w instrukcji obsługi
tego urządzenia. Z reguły znajduje 
się on z tyłu urządzenia. Czujnik NFC
kompaktowego systemu dźwięku znaj-
duje się w jego górnej części, pośrodku
panelu obsługowego.

Na urządzeniu mobilnym należy1.
wyłączyć funkcję Bluetooth®

oraz aktywować funkcję NFC.

Włączyć kompaktowy system2.
dźwięku i za pomocą przycisku
SOURCE wybrać tryb Bluetooth® bt.

     Rozlega się krótka melodyjka 
i kompaktowy system dźwięku 
jest gotowy do „parowania”, czyli
nawiązania połączenia Bluetooth®.

Przytrzymać czujnik NFC urzą-3.
dzenia mobilnego w bezpośredniej
bliskości czujnika NFC w panelu
obsługowym systemu dźwięku.
Odległość między czujnikami NFC
nie może przekraczać 20 mm.
W zależności od ustawień urzą-
dzenie mobilne zaczyna wibrować
lub rozlega się sygnał akustyczny. 

Potwierdzić zapytanie na ekranie4.
urządzenia mobilnego, czy zezwolić
na połączenie NFC. 

     Gdy tylko wskazanie bt będzie
wyświetlane stale, oznacza to, 
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że oba urządzenia są ze sobą połą-
czone i można odtwarzać muzykę 
z urządzenia mobilnego poprzez
kompaktowy system dźwięku.

Rozłączanie połączenia NFC

Przytrzymać czujnik NFC urzą-m

dzenia mobilnego w bezpośredniej
bliskości czujnika NFC w panelu
obsługowym systemu dźwięku. 
Odległość między czujnikami NFC
nie może przekraczać 20 mm.
W zależności od ustawień urzą-
dzenie mobilne zaczyna wibrować
lub rozlega się sygnał akustyczny. 
Połączenie jest rozłączone. 

Należy pamiętać:

Najpierw należy sprawdzić, czy•
urządzenie mobilne obsługuje

 technologię NFC i w razie potrzeby
włączyć tę funkcję.

Jeżeli mimo włączonej funkcji NFC•
urządzenie mobilne nie jest w sta -
nie nawiązać połączenia z kompak-
towym systemem dźwię ku, przy-
czyną jest niewystarczająco
kompatybilne oprogramowanie 
na urządzeniu mobilnym.

W celu pomyślnego ustanowienia•
połączenia NFC czujnik NFC urzą-
dzenia mobilnego musi znajdować
się dokładnie przy czujniku NFC
kompaktowego systemu dźwięku.
Odległość między czujnikami NFC
nie może przekraczać 20 mm.

Maksymalny zasięg w trakcie•
odtwarzania wynosi ok. 10 m. 

Budzenie

Wybór źródła sygnału budzenia

Włączyć kompaktowy system1.
dźwięku i wybrać źródło sygnału
audio, który ma służyć do budzenia.
Jeżeli budzenie ma odbywać się
poprzez radio, należy dodatkowo
ustawić żądaną stację radiową. 

Ustawić żądaną głośność budzenia. 2.

Wyłączyć kompaktowy system3.
dźwięku. 

Nastawianie czasu budzenia

Aby możliwe było nastawienie czasu
budzenia, kompaktowy system dźwięku
musi się znajdować w trybie czuwania
(brak odtwarzania). 

Ponadto musi być prawidłowo usta-
wiony czas zegarowy (patrz rozdział
„Nastawianie czasu zegarowego”). 

Nacisnąć przycisk ALM. SLEEP1.
Na wyświetlaczu pojawia się ALoF

Używając przycisków strzałkowych2.
, , lub , zmienić usta-

wienie na ALoN. 

Jeżeli przez ok. 10 sek. nie zo -
sta nie naciśnięty żaden przy-
cisk, procedura nastawiania cza -
su zostanie automatycznie
za kończona i należy ją powtó-
rzyć.

Inne funkcje



Nacisnąć przycisk ALM. SLEEP3.
Na wyświetlaczu pojawia się 00:00,
przy czym dwie pierwsze cyfry
migają. 

Używając przycisków , , 4.
lub , ustawić godzinę czasu

budzenia. 

Nacisnąć przycisk ALM. SLEEP5.
Na wyświetlaczu zaczynają migać
dwie ostatnie cyfry.

Używając przycisków , ,6.
lub , ustawić minuty czasu

budzenia. 

Na koniec nacisnąć przycisk 7.
ALM. SLEEP, aby zapisać dokonane
ustawienie. Na wyświetlaczu obok
czasu zegarowego widnieje kropka,
co oznacza, że funkcja budzenia
jest aktywna.

Budzenie
Kompaktowy system dźwięku włącza
się o ustawionej porze i budzi użytkow-
nika przy użyciu ostatnio wybranego
źródła audio. 

Nacisnąć przycisk , aby wyłączyćm

kompaktowy system dźwięku. 

     Kolejne budzenie odbędzie się
następnego dnia o tej samej porze. 

Wyłączanie funkcji budzenia
Aby możliwe było wyłączenie funkcji
budzenia, kompaktowy system dźwięku

Jeżeli na przykład usunięto
pamięć przenośną USB, a jako
źródło sygnału budzenia usta-
wione jest wejście USb, bud -
zenie będzie automatycznie
zrealizowane za pomocą radia.

musi się znajdować w trybie czuwania
(brak odtwarzania). 

Nacisnąć przycisk ALM. SLEEP1.
Na wyświetlaczu pojawia się ALoN.

Używając przycisków strzałkowych2.
, , lub , zmienić usta-

wienie na ALoF. 

Na koniec nacisnąć przycisk 3.
ALM. SLEEP. Kropka obok wskazania
czasu zegarowego znika z wyświet-
lacza, co oznacza, że funkcja bud -
zenia jest wyłączona.

Auto-off (Funkcja SLEEP)

Gdy funkcja ta jest aktywna, urządze -
nie wyłączy się automatycznie po upły -
wie ustawionego wcześniej czasu. 

Uruchomić odtwarzanie z wybra-1.
nego źródła audio, np. radia. 

Naciskając przycisk ALM. SLEEP,2.
wybrać żądany czas do wyłączenia. 

Na wyświetlaczu pojawia się stała
kropka – funkcja SLEEP jest aktywna.

Po upływie ustawionego czasu system
dźwięku zostanie wyłączony. 

Aby dezaktywować funkcję•
SLEEP przed wyłączeniem
urządzenia, naciskać przycisk
ALM.SLEEP do momentu, aż na
wyświetlaczu pojawi się usta-
wienie 00.

Aby sprawdzić, ile czasu zos-•
tało jeszcze do wyłączenia
systemu dźwięku, nacisnąć 
1x przycisk ALM.SLEEP. Na
wyświe tlaczu na kilka sekund
ukaże się pozostały czas.
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Urządzenie nie
działa / brak
wskazań na
wyświetlaczu.

• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka
 elektrycznego? 

• Czy urządzenie jest włączone? 

• Czy wyświetlacz nie jest przyciemniony lub całkiem
 wyłączony?

• Urządzenie /
pilot nie reaguje
na naciskanie
przycisków.

• Urządzenie znajduje się w trybie czuwania. 
Należy je włączyć.

• Czy baterie pilota nie są zużyte? 

• Czy pilot jest skierowany na przód urządzenia?
 Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Podsta-
wowe funkcje” > „Korzystanie z pilota”.

• Wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie ją włączyć.
Jeśli urządzenie nadal nie reaguje, wyciągnąć na chwilę
wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 

• Brak dźwięku. • Czy wszystkie połączenia kablowe są w porządku? 

• Czy został wybrany właściwy tryb pracy? 

• Czy nie ustawiono zbyt niskiego poziomu głośności? 

• Czy włączone jest wyciszenie? Nacisnąć przycisk .

• Dźwięk buczy. • Czy wszystkie połączenia kablowe są w porządku? 

• Czy głośniki lub kable znajdują się w pobliżu silnego 
pola magnetycznego, generowanego np. przez monitor,
odbiornik telewizyjny? Zachować większy odstęp.

• Czy wtyczki i gniazda nie są zanieczyszczone? 

• Czy płyta CD nie jest uszkodzona lub zabrudzona?
 Sprawdzić inną płytę CD.

• Komunikat No
mimo włożonej
płyty CD.

• Włożona płyta CD nie jest ani płytą CD-Audio, 
ani MP3/WMA-CD.

• Czy płyta CD jest włożona prawidłowo? 
Opis powinien być skierowany do góry.

• Czy płyta CD nie jest uszkodzona lub zabrudzona?
 Sprawdzić inną płytę CD.
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• Podczas odbioru
stacji radiowych
występują
szumy / zakłó-
cenia.

• Częstotliwość stacji radiowej nie jest ustawiona prawid-
łowo. Nastawić stację od nowa.

• Odbiór fal w paśmie UKF jest słaby. Ustawić antenę
 elastyczną w inny sposób.

• Czy kompaktowy system dźwięku ustawiony jest w pobliżu
silnych źródeł pola elektromagnetycznego, np. odbiornika
telewizyjnego czy komputera PC?

• Dźwięk bardzo
cichy lub złej
jakości.

• Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności?

• Niektóre formaty audio, np. MIDI, mogą mieć niską jakość
dźwięku. W celu kontroli należy odtworzyć inny plik audio,
o którym wiadomo, że ma wysoką jakość dźwięku. 

• Podłączone
urzą dzenie 
z funkcją
 Bluetooth®

nie jest rozpo-
znawane.

• Wyłączyć system dźwięku, po kilku sekundach znowu
 włączyć i spróbować ponownie.

• Czy nawiązane zostało już połączenie  Bluetooth®

z innym urządzeniem? Kompaktowy system dźwięku może
nawiązać połączenie tylko z jednym urządzeniem na raz. 

• Połączenie
 Bluetooth®

jest zbyt wolne.

• Czy między urządzeniem mobilnym a kompaktowym
 systemem dźwięku znajdują się jakieś przeszkody? 
Mury, inne urządzenia elektryczne itp. mogą zakłócać
 przesyłanie danych. Wyłączyć system dźwięku, podejść
bliżej z urządzeniem mobilnym, ponownie włączyć system
dźwięku i ponowić próbę nawiązania połączenia („paro-
wania“).

• Połączenie NFC
nie działa.

• Czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję NFC i czy jest
ona włączona?

• Podczas ustanawiania połączenia czujniki NFC urządzenia
mobilnego i kompaktowego systemu dźwięku nie mogą 
być od siebie oddalone o więcej niż 20 mm. Sprawdzić 
w in strukcji obsługi urządzenia mobilnego, gdzie dokładnie
umiejscowiony jest czujnik NFC i zbliżyć go do znaku NFC
na anelu obsługowym w górnej części kompaktowego
 systemu dźwięku.

• Oprogramowanie NFC zainstalowane na urządzeniu mobil -
nym może nie być wystarczająco kompatybilne do tego, 
by nawiązać połączenie NFC z systemem dźwięku.
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Czyszczenie

W razie potrzeby przetrzeć obu-m

dowę urządzenia suchą, miękką
ściereczką.

Ogólne informacje o płytach CD

Każda płyta CD posiada zabezpiecze -
nie w postaci odpornej na działanie
czynników zewnętrznych warstwy 
z tworzywa sztucznego. Mimo to
należy stale chronić płyty CD przed
zabrudzeniem i zarysowaniem.
Mniejsze uszkodzenia są korygowane
przez odtwarzacz CD kompaktowego
systemu dźwięku. Większe rysy lub
uszkodzenia mogą być jednak przy-
czyną przeskakiwania lub innych
błędów odtwarzania.

Podczas korzystania z płyt CD należy
przestrzegać następujących zasad:

Płyty CD dotykać tylko z brzegu.•
Unikać dotykania błyszczącej powie -
rzchni płyty. Odciski palców, tłuszcz
lub kurz powinny być starannie usu-
wane za pomocą miękkiej szmatki. 

Nigdy nie oklejać płyt CD. Naklejki•
prowadzą do utraty wyrównoważenia,
co może doprowadzić do uszkodzenia
silnika napędowego urządzenia.

Opisywać płyty tylko dedykowanym•
pisakiem wodoodpornym i tylko 
w wyznaczonym miejscu. Stosowanie
długopisów lub ostrych przyborów do
pisania może spowodować uszkodze -
nie lub całkowite zniszczenie płyty.

Po użyciu włożyć płytę z powrotem•
do opakowania (pudełko, etui, 
koperta itp.).

Chronić płyty CD przed bezpośrednim•
działaniem promieni słonecznych,
 ciepłem oraz wilgocią.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać•
silnych chemikaliów ani agresyw-
nych lub szorujących środków
czyszczących. 

Nie należy dotykać soczewki lasera•
w szczelinie na płytę CD ani podej-
mować prób jej czyszczenia. Może
dojść do uszkodzenia soczewki, co 
z kolei spowoduje nieprawidłowe
działanie urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO –
zagrożenie życia wskutek
porażenia prądem elek-
trycznym

Przed przystąpieniem do czysz-•
czenia produktu należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka.

Nie wolno narażać urządzenia •
na działanie wilgoci. Chronić je
 również przed wodą kapiącą 
i rozpryskową.
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Dane techniczne

Model:                                      350 463

Napięcie sieciowe:                  230 V ~ 50 Hz 

Moc:                                         maks. 45 W

     w trybie czuwania            < 1W

Moc wyjściowa audio:            2x 15 W RMS

Klasa ochrony:                        II  

Pilot:                                        na podczerwień

                                                 2 baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V

System odczytu płyty CD:      laser klasy 1

Odbiór radiowy:                      UKF od 87,5 MHz do 108,0 MHz

Wejścia audio:                         AUX (3,5 mm) i LINE IN (3,5 mm)

USB:                                         2.0

Bluetooth®                              wersja: 2.1
zasięg: min. 10 m (w wolnej przestrzeni)

Zakres UKF:                             87,5–108 MHz

Wymiary:                                 ok. 426 x 240 x 133 mm

Temperatura otoczenia:        od +10°C do +40°C

Made exclusively for:             Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt 350 463 w momencie
wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne
postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można
 znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje
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Produkt, jego opakowanie oraz dostar-
czona w komplecie baterie zawierają
wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwarza -
nie odpadów powoduje zmniejszenie
ich ilości i przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie 
z zasadami segregacji odpadów.
Należy wykorzystać miejscowe możli-
wości segregacji papieru, tektury 
oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały
oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do zwy-
kłych pojemników na odpady
domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowią-
zany do usuwania zużytego sprzętu
oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki
bezpłatnie przyjmujących zużyty
sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie
wolno usuwać jako zwykłych
odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany
do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych
bądź miejskich punktów zbiórki lub
usuwać je do specjalnych pojemników,
udostępnionych w sklepach handlują-
cych bateriami.

Usuwanie odpadów



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany
zgodnie z najnowszą  technologią
produkcji i poddany  precyzyjnej
kontroli jakości.  Gwarantujemy
niezawodność tego  produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady
materia łowe i produkcyjne będą
 usuwane bezpłatnie.  Warunkiem
uznania  gwarancji jest przedło żenie
dowodu zakupu  produktu w Tchibo
lub u autoryzowanego partnera
 handlowego Tchibo.  Gwarancja obo-
wiązuje na terenie Unii Europej skiej,
Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek wad  produktu  prosimy najpierw
o kontakt z Linią Obsługi Klienta.
Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta
chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.

 Gwarancją nie są objęte szkody
powstałe wskutek nie prawidłowej
obsłu gi produktu, a także części
ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. Części te można
zamówić  telefonicznie pod podanym
w tej gwarancji numerem  telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające
gwarancji można zlecić odpłatnie
w Centrum Serwisu Tchibo (cena
 odpowiada naliczanym  indywidual nie
kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw
 wynikających z ustawowej rękojmi. 

Imię i nazwisko                      

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość              

Kraj       

Tel. (w ciągu dnia)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Jeżeli usterka nie jest
objęta  gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Opis usterki

Data zakupu                          Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 350 463 

Numer artykułu: 350 463

Polska

801 655 113
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów  komórkowych wg taryfy danego operatora) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

W przypadku pytań dotyczących  naszych  produktów prosimy  o podanie numeru
artykułu.

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie, zamówić akcesoria
lub zapytać o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy o kontakt  telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.
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