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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
WAŻNE
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE SEKCJĘ PRZED OBSŁUGĄ!

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE NARAŻAJ 
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIGDY NIE ZDEJMUJ

POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU
UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANYM

PRACOWNIKOM SERWISU.

   

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, 
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW 
WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZAĆ 
SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE! DOPASUJ DOKŁADNIE WIDEŁKI LUB WTYCZKĘ DO GNIAZDA, ABY 
UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.

OSTRZEŻENIE! DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POŻAREM, WYMIEŃ BEZPIECZNIK 
TYLKO NA ZGODNY POD WZGLĘDEM AMPERAŻU I NAPIĘCIA. POZOSTAW WYMIANĘ 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA! URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ 
WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu 
ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością 
wystąpienia nieizolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, 
które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka. 
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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
1. Przeczytaj instrukcję - wszystkie informacje dotyczące bezpie-

czeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
2. Zachowaj instrukcję - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

powinny zostać zachowane do wglądu.
3. Zastosowanie ostrzeżeń - wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeń-

stwa powinny być bezwzględnie stosowane.
4. Przestrzeganie instrukcji - wszystkie instrukcje dotyczące obsługi 

i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
5. Czyszczenie - odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed 

czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą 
miękką szmatką.

6. Woda i wilgoć - nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody - na 
przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, 
pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.

7. Akcesoria - nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzch-
ni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może upaść, 
powodując obrażenia dziecka lub dorosłego oraz poważne 
uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami 
dostarczanymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez produ-
centa. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny 
z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczane 
przez producenta.

8. Wentylacja - otwory wentylacyjne powinny mieć zapewnioną 
odpowiednią przestrzeń umożliwiającą odpowiednie odprowa-
dzanie ciepła. Otwory nie powinny być blokowane przez umiesz-
czanie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie itp. Urządzenie 
nie powinno być instalowane w miejscach nie zapewniających 
odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki - chyba, że  
zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. Dla produktów 
wyposażonych w oddzielny zasilacz należy pozostawić co 
najmniej 5 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich bocznych stron i 
górnej części zasilacza.

9. Źródła zasilania - urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze 
źródeł wyszczególnionych na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien 
źródła w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub 
dealerem w salonie. Dla urządzeń zasilanych z baterii lub innych 
źródeł zapoznaj się z instrukcją obsługi.

10. Uziemienie i polaryzacja - w zależności od rynku produkt może 
być wyposażony w polaryzowane złącze prądu zmiennego 
(wtyczka z jedną blaszką szerszą niż pozostałe). Wtyczka ta 
pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Służy to poprawie 
bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni umieścić złącza 
w gnieździe, spróbuj ją obrócić. Jeśli nadal nie pasuje do gniazda 
skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienił gniazdo. Nie usuwaj 
zabezpieczenia złącza.

11. Zabezpieczenie kabla zasilania - kabel zasilania powinien zostać 
położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebicie, należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku 
gniazda zasilania oraz w miejscu gdzie "wychodzą" z urządzenia.

12. Burze - dla dodatkowej ochrony podczas burz lub gdy urządzenie 
nie jest używane przez dłuższy okres, odłącz je od gniazda 
zasilania oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpieczy to 
urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz spięcia-
mi linii elektrycznej.

13. Przeciążenia - nie należy przeciążać gniazda ściennego 
dodatkowymi rozgałęziaczami. Może to spowodować porażenie 
elektryczne lub pożar.

14. Przedmioty i płyny - nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów 
poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza. Mogą one 
spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub 
pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachlapanie oraz zadbaj, 
aby żadne obiekty wypełnione płynami jak wazony nie były 
umieszczane na urządzeniu.

15. Serwisowanie - nie podejmuj samodzielnych prób naprawy lub 
zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokie-
go napięcia oraz na inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy 
wykwalifikowanemu personelowi.

16. Uszkodzenia wymagające serwisu - odłącz urządzenie od gniazda 
i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu 
w poniższych przypadkach:

• jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
• jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
• po narażeniu urządzenia na działanie wody;
• jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawie-

nia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą 
skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifiko-
wanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;

• jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
• jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - koniecz-

na jest interwencja serwisu.
17. Wymiana części - jeśli wymagana jest wymiana komponentów, 

upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta 
lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane 
zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub 
innymi niebezpieczeństwami.

18. Test bezpieczeństwa - po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, 
poproś serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania 
produktu i poprawności jego działania.

19. Ścienny lub sufitowy montaż - produkt powinien być montowany 
na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

20. Ciepło - produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł 
ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie ze wzmac-
niaczami).

21. [Dotyczy produktów wyposażonych w lampy próżniowe] 
Klatka lamp - dla bezpieczeństwa użytkowania i ochrony lamp 
urządzenie może być wyposażone w klatkę ochronną lamp. Nie 
zalecamy jej zdejmowania dopóki nie zachodzi konieczność 
wymiany lamp. 
Po zdjęciu klatki - nie dotykaj lamp - mogą być gorące i spowodo-
wać bolesne oparzenia skóry.
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Wstęp
Dziękujemy za zakup amplitunera AV marki Sherwood.

Sherwood RX-5502 oferuje wysoką jakość dźwięku w rozsądnej cenie. Jesteśmy pew-
ni, że zagwarantuje Państwu wiele mile spędzonego czasu przy muzyce.

Prosimy o poświęcenie chwili czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz 
stosowanie się do zaleceń w niej zawartych. W przypadku pytań na które nie znajdą 
Państwo odpowiedzi w dalszej części instrukcji prosimy o kontakt z autoryzowanym 
sprzedawcą Sherwood.

Czyszczenie
Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj gładkiej, miękkiej ściereczki do czysz-
czenia. Unikaj zamoczenia elementów amplitunera. Nie umieszczaj mokrych przedmio-
tów (szklanek, wazonów, itp.) na amplitunerze - nawet mała ilość płynu może spowo-
dować nieusuwalne uszkodzenie na obudowie.
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• Przed dokonaniem podłączeń upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
• Ponieważ różne komponenty mają różne oznaczenia terminali zapoznaj się uważnie z instruk-

cjami obsługi podłączonych urządzeń.
• Zwracaj uwagę na kolorowe oznaczenia przy podłączaniu kabli dźwięku, obrazu i głośników.
• Upewnij się, że podłączenia są solidne, trwałe i poprawne. W przeciwnym wypadku może 

to doprowadzić do utraty sygnału, szumów lub awarii.

Połączenia

PODŁĄCZANIE ANTEN

       
     

PODŁĄCZANIE PHONO

Zmień umiejscowienie wewnętrznej anteny FM 
do czasu uzyskania zadowalającego odbioru. 

Dla uzyskania lepszego odbioru można zastosować 
75Ohm zewnętrzną antenę, odłącz antenę wewnętrz-
ną przed dołączeniem zewnętrznej.

Ustaw antenę AM jak najdalej od odbiornika, telewizo-
ra, kabli głośnikowych i zasilających oraz ustaw 
do najlepszego odbioru.

W przypadku słabego odbioru można zastosować 
zewnętrzną antenę AM.

gramofon z 
wkładką MM

Uwaga! 
Nie podłączaj bezpośrednio gramofonu 
z wkładką MC. 
Użyj oddzielnego wzmacniacza lub odpowiedniej 
przejściówki.
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Połączenia
PODŁĄCZANIE KOMPONENTÓW AUDIO
• Gniazda AUX mogą być również podłączone do dodatkowego komponentu.
• Gniazda DVD mogą być podłączone do gniazd AUDIO OUT komponentów wideo, takich jak 

odtwarzacz DVD, telewizor itp.
• Gniazda TAPE IN / OUT można podłączyć do urządzeń do nagrywania dźwięku, takich jak 

magnetofon itp.
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Połączenia

PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW
• Można podłączyć do czterech par głośników do amplitunera i wybrać różne ich kom-

binacje w zależności od upodobań.
• Głośniki C i D mogą zostać zainstalowane w głównym pomieszczeniu podobnie jak 

A i B lub w innym pomieszczeniu (ROOM2) dla odtwarzania w funkcji ROOM2. 
• Upewnij się, że podłączasz głośniki zgodnie z kanałem (prawy i lewy) oraz polaryza-

cją (+ i -).
• Jeśli połączenie jest wadliwe nie będzie słychać dźwięku z głośników, w wypadku złej 

polaryzacji dźwięk będzie nienaturalny i pozbawiony basu.

Uwaga! Dla bezproblemowej obsługi amplitunera używaj głośników o impedancji 
powyżej 8Ω kiedy podłączasz zaciski SPEAKER A i B lub/i zaciski SPEAKER C i D, 
używaj głośników o impedancji powyżej 16Ω kiedy podłączasz jednocześnie zaciski 
SPEAKER A i B lub/i jednocześnie zaciski SPEAKER C i D. 
Nie dopuszczaj, aby nieizolowane części kabla stykały się ze sobą lub z jakąkolwiek 
inną metalową częścią amplitunera. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
głośników.

KABEL AC
Dołącz kabel do gniazda sieciowego.
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Panel przedni i pilot zdalnej kontroli
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Panel przedni i pilot zdalnej kontroli
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Panel przedni i pilot zdalnej kontroli
ZASIĘG PRACY PILOTA

Używaj pilota zdalnego sterowania w odległości
do 7 metrów i maksymalnie pod kątem 30 stopni
względem czujnika IR. 

WYMIANA BATERII
• Jeśli pilot nie działa, wymień stare baterie. W takim wypadku, po kilku minutach włóż nowe.
• Jeśli usunięte zostaną stare baterie, lub były wyczerpane przez dłuższy czas, zawartość 

pamięci jest wyczyszczona. Trzeba ponownie wprowadzić ustawienia.

1. Zdejmij pokrywę 2. Włóż dwie baterie ("AAA", 1.5V) zgodnie z polaryzacją.

Usuń baterie jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
Nie używaj akumulatorów (typ Ni-Cd).
Upewnij się, że używasz baterii alkalicznych.
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Obsługa

PRZED ODSŁUCHEM

Wciśnij przycisk POWER.

• Naciśnięcie przycisku POWER włącza lub 
wyłącza amplituner (w trybie standby). 

• W trybie standby jeśli przycisk INPUT SELEC-
TOR jest wciśnięty, amplituner automatycznie 
przejdzie do wybranego źródła.

W trybie standby, włącz zasilanie.

• Możesz wybierać różne warianty w zależności 
od tego gdzie głośniki C lub/i D są zainstalo-
wane. 
• Każde wciśnięcie SPEAKER A/B SELECTOR, 
powoduje następującą zmianę.

Przełącz na wybrane głośniki.

• Każde wciśnięcie SPEAKER C/D SELECTOR, 
powoduje następującą zmianę:

• ( ): Kiedy funkcja ROOM2 jest aktywna.
• Używając słuchawek wyłącz wszystkie głośniki 

w głównym pomieszczeniu.
Uwaga! Aby używać funkcji ROOM2, musisz 
zainstalować głośniki C lub/i D w innym pokoju 
oraz włącz tryb ROOM2. Szczegóły na dalszych 
stronach tej instrukcji.
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Obsługa
Wybierz żądane źródło:

Każde wciśnięcie "INPUT SELECT ◄/►" zmie-
nia źródło wejściowe w następujący sposób:

Wybierz składnik do odtwarzania. 
 
Dopasuj komfortową głośność odtwarzania.

Aby wyciszyć dźwięk.

• "MUTE" migocze. 
• Aby wrócić do wcześniej wybranego poziomu.
• Ustawiając poziom głośności funkcja jest nieaktywna.

Odsłuch przez słuchawki.

• Upewnij się, że są wyłączone wszystkie głośniki.
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Obsługa

• Każde wciśnięcie przycisku powoduje wyświe-
tlenie przez 5 sekund poniższy schemat wyboru 
tonów:

Uwaga! Kiedy aktywna jest funkcja "tone direct", 
tryb "tone" nie może być włączony. "Tone dir" 
miga przez 3 sekundy.

W wybranym typie tonów, ustaw dopasowując do swoich preferencji.
• Jeśli wybór tonów zniknie z wyświetlacza rozpocznij po-
nownie od poprzedniego kroku. 
• Tony BASS i TRBL mogą być ustawione w zakresie -10dB 
do 10dB
• Uwaga!  Ekstremalne ustawienia na wysokich poziomach 
głośności mogą uszkodzić głośniki.
• Standardowo poziomy basu i wysokich tonów są ustawio-
ne na 0.

Odsłuch bez efektów TONE.

• "Tone dir" jest wyświetlane, "DIRECT" świeci oraz będzie 
słyszalny dźwięk bez dodatkowych efektów.

• Aby anulować funkcję "Tone direct" wciśnij przycisk 
ponownie.

USTAWIENIA BALANSU.
Wejdź w tryb "BALANCE"

• "Bal" i poziom balansu jest wyświetlany przez 
5 sekund.

Dostosuj balans głośności między prawymi, a lewymi głośnikami.

• Jeśli znikną ustawienia balansu zacznij ponow-
nie od poprzedniego kroku.

• Poziom balansu może być ustawiony w zakre-
sie L10 ~ R10.

• Uwaga! Standardowo poziom balansu jest 
ustawiony na 0.

USTAWIENIA WYSOKICH I NISKICH TONÓW.
Wejdź w tryb "TONE"
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Obsługa

• Każde wciśnięcie przycisku powoduje następu-
jącą zmianę:

Wybierz tryb strojenia.

• Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu:

Wciśnij przyciski TUNING/PRESET UP (▲/+) lub DOWN (▼/-) przez ponad 0.5 sekundy.

• Tuner przeszuka pasmo częstotliwości, 
sygnalizacja stacji o odpowiedniej mocy jest 
wyświetlana jako napis "TUNED".

• Jeśli znaleziona stacja nie jest oczekiwaną 
powtórz operację.

• Słabo odbierane stacje są pomijane.

ODSŁUCH RADIA. Strojenie automatyczne.
Wybierz tuner i pasmo częstotliwości.

• Kiedy wybierana jest opcja FM stereo, tryb FM 
zmienia się następująco:

Stereo mode: "ST" świeci 
Mono mode: "ST" gaśnie

• Kiedy odbiór FM stereo jest słabej jakości z po-
wodu słabego sygnału, wybierz tryb FM mono 
("ST" gaśnie), aby zredukować szumy.

PASMO CZĘSTOTLIWOŚĆ

Tuning mode: “PRESET” gaśnie.
Preset mode : “PRESET” świeci.

Ręczne strojenie.

• Strojenie ręczne jest przydatne kiedy znasz 
częstotliwości wybranej stacji radiowej.

• Wykonaj kroki z poprzednich punktów ze 
"Strojenia automatycznego" oraz wciskaj 
krokowo przyciski TUNING/PRESET UP (▲/+) 
lub DOWN (▼/-) dopóki nie ustawisz żądanej 
częstotliwości.



16

Obsługa

• Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych 
wyszukuje tylko stacje FM i zapisuje je w 
pamięci.

• Słuchając radia wciśnij i przytrzymaj przycisk 
MEMORY przez ponad dwie sekundy.

• Wyświetli się "AUTO MEM" i amplituner roz-
pocznie automatyczne zapisywanie.

• Można zapisać do 30 stacji radiowych.
Uwaga! Słabo odbierające stacje FM nie zosta-
ną zapisane.
Uwaga! Aby zapisać stacje AM lub słabo odbie-
rające stacje użyj opcji strojenia ręcznego.

Ręczne strojenie.

• Można zapisać do 30 stacji radiowych w pamięci urządzenia.

• "MEM" miga przez 5 sekund.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych.

Dostosuj wybraną stację automatycznie lub ręcznie.

• Stacje zostaną teraz zapisane w pamięci 
urządzenia.

• Zapisane wcześniej częstotliwości zostaną 
nadpisane nowymi.

• Jeśli "MEM" zgaśnie zacznij ponownie od 
poprzedniego kroku.

Wciśnij przycisk TUNING/PRESET UP (▲/+) lub DOWN (▼/-), aby wybrać żądany numer i 
wciśnij przycisk MEMORY.

PODTRZYMANIE PAMIĘCI

Następujące ustawienia zostaną zapisane przed wyłączeniem amplitunera.
• Ustawienia SELEKTORA WEJŚĆ
• Zapisane stacje etc.
• Ustawienia ROOM2.

Powtórz ostatnie kroki z tego podrozdziału, aby zapisać pozostałe stacje.
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Obsługa

• Świeci “PRESET”

WYBÓR ZAPROGRAMOWANYCH STACJI. 
Po wybraniu tunera jako źródła, włącz tryb preset.

Wybierz numer pod którym zapisana jest wybrana stacja.
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Obsługa

• Ustawienia głośności, tonów (basu, wysokich tonów)i balansu nie mają wpływu na nagranie.
• Jeśli wybierzesz tuner, CD, DVD lub PHONO jako źródło, nagranie może być utworzone 

na kasecie.
• ROOM2 jako źródło nie może być nagrane na kasecie.

NAGRYWANIE

Wybierz wejście z którego ma być tworzone nagranie z wyjątkiem TAPE.

Nagrywanie na kasetę

Rozpocznij nagrywanie na kasetę TAPE.

Rozpocznij odtwarzanie z wybranego wejścia.
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Inne funkcje

•  Funkcja Sleep Timer pozwala obsługiwać urządzenie przez ustalony czas, aż do automatyczne-
go wyłączenia.

• Każde wciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę czasu uśpienia:

USTAWIANIE CZASU UŚPIENIA

• Ustawiając czas uśpienia, na wyświetlaczu pojawi się     

• Kiedy ustawiony jest czas uśpienia wyświetlacz jest przyciemniony.
• Kiedy aktywna jest usługa ROOM2 nie zostanie ona wyłączona przez funkcję SLEEP TIMER.

USTAWIANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA
• Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę jasności wyświetlacza w następujący sposób:

• Przy wyłączonym wyświetlaczu wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje jego włączenie.

ON dimmer OFF
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Inne funkcje

•   Fukcja  pozwala  cieszyć się odtwarzaniem z jednego źródła w głównym pomieszczeniu oraz 
z innego w drugim pomieszczeniu jednocześnie.

• Nawet jeśli amplituner wejdzie w tryb standby, "R2" na wyświetlaczu przygaśnie, oznacza to, 
że funkcja ROOM2 nadal działa niezależnie. Jeśli nie używasz tej funkcji wyłącz ją, aby oszczę-
dzać energię.

• Aby cieszyć się źródłem ROOM2, włącz funkcje o tej nazwie i ustaw ją zgodnie z poniższymi 
wskazówkami.

ODTWORZENIE ROOM2

WEJDŹ W TRYB ROOM2.
•  "R2 > ~ " jest wyświetlane przez kilka sekund.
• Każde  wciśnięcie  przycisku  przełącza  pomiędzy 

trybem ROOM2 ("R2 > ~") a trybem głównym.
• Kiedy "R2 > ~" nie jest wyświetlane wciśnij ponownie 

przycisk.
Uwaga! Tylko jeśli jest wyświetlany tryb ROOM2 możesz 
go ustawić. 

WŁĄCZ TRYB ROOM2.
•   Każde wciśnięcie przycisku "ON/STANDBY" na przed-

nim panelu powoduje następującą zmianę ROOM2:

R2 > OFF:  ROOM2 wyłączone ("R2" gaśnie)
R2 > ON: ROOM2 włączone ("R2" świeci)

• Na pilocie przycisk POWER ON włącza tryb ROOM2, 
przycisk STANDBY go wyłącza.

Uwaga! Tylko jeśli na wyświetlaczu jest aktywny tryb ROOM2 możesz dopasować jego ustawie-
nia.

 

WYBIERZ ŻĄDANE GŁOŚNIKI ROOM2.
•    Każde wciśnięcie SPEAKER C/D SELECTOR, powo-

duje następującą zmianę:
 

Uwaga! Tylko jeśli tryb ROOM2 jest aktywny można użyć głośników C i D w tym trybie.
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Inne funkcje
WYBIERZ ŻĄDANE ŹRÓDŁO ROOM2.
•    Każde wciśnięcie przycisków "INPUT SELECT ◄/►", 

wejście ROOM2 zmieni się następująco:

→ TUNER ↔ CD ↔ AUX ↔DVD ↔ TAPE ↔ PHONO ←

ROZPOCZNIJ ODTWARZANIE NA URZĄDZENIU DZIAŁAJĄCYM JAKO ŹRÓDŁO DLA 
ROOM2.

DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ ROOM2 DO KOMFORTOWEGO ODSŁUCHU.

ABY WYCISZYĆ DŹWIĘK.

• Podczas, gdy aktywna jest funkcja ROOM2 "R2" 
miga.

• Aby cofnąć wciśnij przycisk ponownie
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Rozwiązywanie problemów
PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Brak zasilania.
• Odłączony kabel zasilania.
• Słabe połączenie lub niedziałające 

gniazdko.

• Podłącz przewód zasilania.
• Sprawdź zasilanie w gniazdku.

Brak dźwięku.

• Odłączone kable głośnikowe.
• Za niski poziom głośności.
• Włączona funkcja MUTE.
• Wybrane nieprawidłowe źródło.
• Nieprawidłowo podłączenie źródło.

• Sprawdź podłączenie głośników.
• Dostosuj poziom głośności.
• Naciśnij przycisk MUTE.
• Wybierz odpowiednie źródło.
• Popraw połączenie źródeł.

Stacje radiowe 
nie odbierają.

• Nie podłączona antena.
• Nieprawidłowa częstotliwość 

stacji.
• Antena źle umiejscowiona.

• Połącz antenę.
• Wybierz odpowiednią częstotli-

wość.
• Zmień położenie anteny i ponów 

próbę.

Zapamiętane sta-
cje nie odbierają.

• Zapamiętana nieprawidłowa czę-
stotliwość.

• Pamięć została wymazana.

• Zapamiętaj właściwą częstotliwość. 

• Zapamiętaj ponownie stacje.

Słaby obiór FM.

• Nie podłączona antena.
• Antena źle umiejscowiona. 

• Słaby sygnał stacji.

• Podłącz antenę.
• Zmień położenie anteny i ponów 

próbę.
• Skorzystaj z anteny zewnętrznej.

Ciągły szum pod-
czas odbioru FM 

zwłaszcza 
w trybie odbioru 

stereo.

• Słabe sygnały. • Zmień pozycję anteny lub skorzy-
staj z anteny zewnętrznej.

Syczący sygnał 
podczas odsłu-

chów AM, szcze-
gólnie nocą.

• Szumy generowane przez silniki, 
lampy fluorescencyjne i oświetle-
nie.

• Trzymaj amplituner z dala od 
źródeł szumów lub skorzystaj z 
zewnętrznej anteny AM.

Brak nagrywania.

• Błędny wybór pomiędzy kompo-
nentami.

• Zła obsługa poszczególnych kom-
ponentów.

• Podłącz urządzenia poprawnie. 

• Poprawnie obsługuj poszczególne 
urządzenia.

Pilot zdalnej kon-
troli nie działa.

• Brak lub wyczerpane baterie.
• Zasłonięty nadajnik.

• Wymień baterie.
• Usuń przeszkody na drodze do 

odbiornika.
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POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 331A

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Ten produkt został przetestowany i stworzony zgodnie z wymaganiami 
Wspólnoty Europejskiej.

Specyfikacje
Typ / Konstrukcja Amplituner Stereo

Liczba kanałów 4 pary kanałów stereofonicznych

Moc wyjściowa na kanał / impedancja 100 W @ 8ohm

Stosunek sygnał-szum 92dB

Złącza wejściowe analogowe 5 x stereo RCA
1 x Phono

Złącza wyjściowe analogowe 1 x stereo TAPE

Pasmo przenoszenia 20Hz - 50kHz (-3dB)

Funkcje / wyposażenie

• Tuner FM/AM, RDS
• Obsługa Multi Room (2 wyjścia)
• 4 pary głośników A/B/C/D
• Sleep Timer
• Pilot zdalnej kontroli

Zużycie energii 330W

Wymiary (W x S x G) 13.8   44 x 33.2 cm

Waga 8.8 kg / szt.

INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI I SERWISU
Szczegółowe informacje na temat gwarancji oraz serwisowania urządzenia znajdują się w Karcie 
Gwarancyjnej dołączonej do produktu.

NUMER SERYJNY
Numer seryjny na urządzeniu. Numer seryjny można również znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje dodatkowe


