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MODEL: VPRO-2000 

PROFESJONALNY GRAMOFON 
 

Instrukcja obsługi 
PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM PRODUKTU I 

ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 
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PRZESTROGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać do kontaktu 
urządzenia z deszczem lub wilgocią. 
 

 
Symbol pioruna z grotem umieszczonego 

w trójkącie równobocznym służy do 
ostrzegania użytkownika o występowaniu 

nieizolowanego „niebezpiecznego 
napięcia” na obudowie produktu, które 

może mieć wystarczające natężenie, aby 
stanowić ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym.   

 
PRZESTROGA 

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 
NIE OTWIERAĆ 

PRZESTROGA: ABY ZAPOBIEGAĆ 
RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ 
POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). 

WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI 
PODLEGAJĄCE OBSŁUDZE PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA. 
NAPRAWĘ NALEŻY POWIERZYĆ 

WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM 
SERWISU. 

 
Wykrzyknik w obrębie trójkąta 

równobocznego ma na celu zwrócić uwagę 
użytkownika na ważne instrukcje obsługi i 

konserwacji (serwisowania) zawarte w 
instrukcji obsługi dołączonej do 

urządzenia. 

 
 

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
1. Prosimy przeczytać te instrukcje. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy dokładnie 

zapoznać się z instrukcją obsługi. 
2. Należy zachować niniejszą instrukcję – zasady bezpieczeństwa i użytkowania powinny być zachowane w 

celu ich użycia w przyszłości. 
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na obudowie urządzenia i w 

instrukcji obsługi. 
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi. 
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody ani w 

miejscu wilgotnym, na przykład w wilgotnej piwnicy albo w pobliżu basenu. 
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką. 
7. Nie przesłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające 

ciepło (np. wzmacniacze). 
9. Chronić kabel zasilający przed deptaniem i załamywaniem, zwłaszcza w okolicach wtyczki, przepustów i w 

miejscu wyjścia z obudowy. 
10. Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta. 
11. Korzystać wyłącznie z wózków, statywów, stojaków, wsporników i podstawek 

określonych przez producenta lub sprzedawanych łącznie z urządzeniem. Należy 
zachować ostrożność podczas przenoszenia i przesuwania urządzenia przy użyciu 
wózka lub regału, by go nie wywrócić. 

12. Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami i gdy nie jest 
używane przez dłuższy czas. 

13. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie 
urządzenia jest wymagane w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, na przykład: uszkodzenie 
kabla zasilającego lub wtyczki, przedostanie się płynów lub ciał obcych do wnętrza obudowy, kontakt z 
deszczem lub wilgocią albo gdy urządzenie upadło, zostało upuszczone lub nie działa w sposób 
prawidłowy. 
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14.  
 
 
 
 
 
 
- Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzec 
użytkownika o występowaniu wewnątrz obudowy urządzenia nizolowanych części pod niebezpiecznym 
napięciem, którego natęzenie może być wystarczające do stworzenia ryzyka porażenia prądem. 
-Ostrzeżenie: Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zdejmować pokrywy (lub 
tylnej części), ponieważ wewnątrz nie znajdują się żadne części podlegające obsłudze przez użytkownika.  
Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
- Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na ważne 
instrukcje obsługi i konserwacji (serwisowania) zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. 

15.    
 
To urządzenie zalicza się do klasy II urządzeń elektrycznych z podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane w 
taki sposób, że nie wymaga przyłącza do uziemienia. 

16. Wtyczka pełni rolę wyłącznika zasilania i musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. 
17. OSTRZEŻENIE 

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z 
deszczem lub wilgocią. Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z cieknącą lub rozpryskiwaną 
wodą i nie należy na nim ustawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, jak wazony. 

18. Urządzenie powinno być używane w klimacie umiarkowanym. 
19. Nie należy przesłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, firanami itp. 
20. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki.  
21. Symbol       ze wskazaniem napięcia prądu zmiennego. 
22. PRZESTROGA: Te instrukcje serwisowe są przeznaczone do użytku wyłącznie przez wykwalifikowanych 

pracowników serwisu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie 
powinny wykonywać żadnych czynności serwisowych poza opisanymi w instrukcji obsługi. 

23. OSTRZEŻENIE: Przed montażem lub użytkowaniem tej aparatury należy zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi w dolnej części obudowy w zakresie informacji elektrycznych i informacji na temat 
bezpieczeństwa. 

24.  Prawidłowa utylizacja produktu. Ten symbol oznacza, że na terenie UE ten produkt nie może być 

utylizowany, jako część zmieszanych odpadów komunalnych. 

Aby uniknąć potencjalnych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego związanych z niekontrolowaną 
utylizacją odpadów, produkt należy oddać do recyklingu w celu odzyskania surowców wtórnych. 

-Zużyte urządzenie należy oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów albo w sklepie detalicznym, w 
którym zostało zakupione. Zużyty produkt trafi wtedy do recyklingu i nie będzie zagrażać środowisku. 

 
 
 
 
 
 

PRZESTROGA 
RYZYKO PORAŻENIA 

PRĄDEM 
NIE OTWIERAĆ 
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AKCESORIA W KOMPLECIE: 
• INSTRUKCJA OBSŁUGI 
• GWARANCJA 
• NAKŁADKA 45 OBROTÓW/MIN 
• OPROGRAMOWANIE NA PŁYCIE CD (DLA MAC I PC) 
• PRZEWÓD RCA 
• PRZEWÓD USB (DO NAGRYWANIA) 
• PRZECIWWAGA 
• MATA POŚLIZGOWA 
• SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
• AKRYLOWA POKRYWA PRZECIWKURZOWA 
• ODŁĄCZANY KABEL ZASILAJĄCY (2 SZT.) 
 
 

 PREZENTACJA PRODUKTU 
 

Widok z przodu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WŁ./WYŁ.: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 
2. START/STOP: Służy do włączania lub wyłączania napędu paskowego w gramofonie. 
3. WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI 
4. PRZYCISK PRĘDKOŚCI GRAMOFONU: Wybierz prędkość gramofonu 33 lub 45 obrotów. 

(UWAGA: prędkość 78 obrotów można wybrać poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków 33 i 45, 
a oba wskaźniki prędkości zaświecą się). 

5. PUNKTY STROBOSKOPOWE (na krawędzi talerza): Należy używać wraz z światłem 
stroboskopowym, które znajduje się poniżej przycisku WŁ./WYŁ., aby zapewnić wizualne wskazanie 
prawidłowej prędkości talerza. 
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6. TALERZ 
7. TRZPIEŃ OBROTOWY 
8. NAKŁADKA 45 OBROTÓW/MIN 
9. OBCIĄŻENIE WYWAŻAJĄCE: Służy do wyważania ramienia oraz zapewnia regulację właściwej siły 

nacisku igły do śledzenia ścieżki. 
10. KONTROLA ANTYSKATINGU: Służy do zastosowania niewielkiej siły na zewnątrz na ramieniu, 

przeciwstawiając się skłonności ramienia do poruszania się do wewnątrz w kierunku środka płyty.  
11. DŹWIGNIA 
12. PODPÓRKA RAMIENIA 
13. VOL-/VOL+: W przypadku przesyłania strumieniowego za pomocą Bluetooth naciśnij, aby ustawić 

poziom dźwięku. 
14. WSKAŹNIK BLUETOOTH 
15. PAIR: W trybie Bluetooth naciśnij, aby podłączyć wzmacniacz Bluetooth. 

Naciśnij i przytrzymaj, aby odłączyć wzmacniacz Bluetooth. 
16. RAMIĘ 
17. SUWAK REGULACJI WYSOKOŚCI DŹWIĘKU: Należy używać w powiązaniu z przyciskiem 

blokady kwarcu przyciskiem blokady w celu regulacji prędkości obrotowej talerza. Gdy jest on 
ustawiony na środku, blokada kwarcu jest aktywna. 

18. WSKAŹNIK LED BLOKADY KWARCU 
19. OSŁONKA WKŁADKI 
20. WSKAŹNIKI LED WYSOKOŚCI DŹWIĘKU 
21. ZAKRES PRĘDKOŚCI WYSOKOŚCI DŹWIĘKU: Należy wybierać zakres prędkości w przedziale od 

+/- 10% do +/- 20%. 
22. PRZYCISK BLOKADY KWARCU: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę wysokości dźwięku. 

Widok z tyłu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. GNIAZDA WYJŚCIA: Używane w celu podłączania przewodu wyjścia liniowego RCA do 

zewnętrznego urządzenia nagłośnieniowego. 
 
24. WŁ./WYŁ. PRZEDWZMACNIACZA: Umożliwia obejście wewnętrznego przedwzmacniacza 

stereofonicznego Phono, gdy gramofon 
jest używany ze sprzętem wyposażonym w magnetyczne wejścia Phono. 

25. GNIAZDO USB: Używane w celu przegrywania płyty winylowej na komputer (dołączone jest 
oprogramowanie Mac i PC). 
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Pasek 

26. PRZEWÓD ZASILACZA SIECIOWEGO: Podłącz wtyczkę do gniazda elektrycznego. Zalecane jest 
użytkowanie tego produktu wyłącznie w przypadku rodzaju źródła zasilania podanego na tabliczce 
znamionowej. 

 
 

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA 
 
1. Usunąć wszystkie elementy opakowania. 
2. Podłączyć kabel zasilacza do gniazda elektrycznego. 
3. Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ., aby włączyć gramofon. 
 
 
Tryb gotowości 
Jednostka główna przełącza się w ekonomiczny tryb gotowości, gdy gramofon nie jest używany przez 
około 15 minut. Gdy gramofon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby wznowić 
jego działanie. 

Montaż talerza przed rozpoczęciem użytkowania: 

1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i upewnij się, że gramofon jest ustawiony na czystej i 
stabilnej powierzchni. 

2. Pasek jest wstępnie zamocowany w dolnej części metalowego talerza. Upewnij się, że pasek NIE jest 
skręcony po jego zamontowaniu. Użyj kciuka, aby naciągnąć pasek do niewielkiego otworu 
dostępowego zgodnie z ilustracją przedstawioną poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ostrożnie obróć talerzem, jednocześnie przytrzymując pasek przełożony przez otwór dostępowy. Utrzymując 
pasek na talerzu, wyrównaj otwór trzpienia obrotowego ze środkowym bolcem, który znajduje się na 
gramofonie i umieść tarczę. 

4. Poprzez otwór dostępowy nałóż pasek na główną kolumnę obrotową w kolorze złotym, która znajduje 
się w górnej części z lewej strony pod talerzem. W ten sposób pasek utworzy trójkątną linię od 
kolumny do talerza. 
Uwaga: Należy upewnić się, że pasek nie zsuwa się z talerza po jego umieszczeniu na głównej kolumnie  
obrotowej. 
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5. Umieść matę poślizgową na talerzu. 
6. Zdejmij przeciwwagę i umieść ją w tylnej części ramienia. 

Zobacz ilustrację umieszczoną z prawej strony – Zapoznaj się z 
poniższymi instrukcjami, aby wykonać prawidłowy montaż. 

7. Wyjmij nakładkę 45 obrotów z opakowania i umieść ją w 
górnym narożniku z prawej strony gramofonu. 

 
Uwaga: 
- Aby zdemontować talerz, wystarczy odwinąć pasek z głównej  

kolumny obrotowej. Następnie chwyć bezpośrednio talerz i ostrożnie 
pociągnij go do góry. 

- Przed użyciem upewnij się, że są usunięte wszystkie opaski 
zabezpieczające i jest zdjęta osłonka igły. 

- Przed użyciem gramofonu upewnij się, że przeciwwaga 
jest ustawiona prawidłowo; przejdź poniżej do rozdziału Ustawianie 
przeciwwagi. 

 
 

SŁUCHANIE PŁYT WINYLOWYCH 
NALEŻY PRZECZYTAĆ!!! 
***Przeciwwaga na ramieniu MUSI BYĆ właściwie ustawiona przed pierwszym użyciem! 
 
Ustawianie przeciwwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Znajdź srebrną przeciwwagę, która znajduje się w tylnej części ramienia. 
2. Unieść ręką ramię i odsuń je od podpórki ramienia, ale nie umieszczając go nad czarnym talerzem 

(zobacz zdjęcie A). Zachowaj ostrożność, aby igła o nic nie uderzyła. Obracaj srebrną przeciwwagą (w 
prawo LUB w lewo) do momentu, aż ramię będzie unosić się w sposób naturalny.  

Główna kolumna obrotowa 

Pasek 

Przeciwwaga 

Czarny pierścień numeryczny 

Ramię 
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Uwaga: czarny pierścień numeryczny również obraca się podczas obracania srebrną przeciwwagą. 
3. Dzięki unoszącemu się ramieniu i zdjętej osłonce igły, celem jest uzyskanie takiego stanu równowagi 

ramienia poprzez obracanie przeciwwagą, aby ramię było idealnie wyważone za pomocą przeciwwagi 
(zobacz zdjęcia B i C). 

 
 
 
 
 
 
 
4. Gdy ramię spoczywa w wyrównanym / wyważonym położeniu, ustaw właściwą wagę dla igły na 

ramieniu. Znajdź czarny pierścień numeryczny, który dołączony jest do przeciwwagi.  
5. Ostrożnie obracaj wyłącznie czarnym pierścieniem numerycznym w taki sposób, aby “0” ustawione 

było na godzinie dwunastej. Upewnij się, że tylna srebrna część przeciwwagi jest trzymana 
nieruchomo, aby zapobiec jej poruszaniu się. NIE pozwól, aby srebrna przeciwwaga obracała się; 
czarny pierścień numeryczny będzie obracać się niezależnie. 

6. Na koniec, począwszy od położenia referencyjnego “0”, chwyć OBIE części przeciwwagi i czarnego 
pierścienia numerycznego i obróć przeciwwagę w lewo w taki sposób, aby znacznik “2.5” na 
pierścieniu znajdował się na godzinie dwunastej. To spowoduje ustawienie siły nacisku na 2,5 g, 
zalecane obciążenie śledzenia ścieżki dla tej igły (wkładki). 
Uwaga: Przeciwwaga reguluje nacisk igły. Jeżeli nacisk jest zbyt duży, dźwięk będzie zniekształcony. 
Jeżeli nacisk jest za słaby, przeskakiwanie ścieżek będzie zdarzać się częściej. Na tym etapie 
delikatne przekręcanie przeciwwagą w prawo lub w lewo umożliwia wykonanie precyzyjnej regulacji. 

 
Słuchanie płyt winylowych 
 
1. Upewnij się, że przeciwwaga jest ustawiona prawidłowo przez rozpoczęciem słuchania płyt.  
2. Ułóż płytę winylową na talerzu gramofonu. Przy odtwarzaniu płyt 45 obr/min (singli) użyj dołączonej w 

komplecie nakładki.  
3. Wybierz odpowiednią prędkość poprzez naciśnięcie przycisku 33 lub 45; zapali się odpowiedni 

wskaźnik LED. 
 Uwaga: Aby ustawić prędkość talerza na 78 obrotów, jednocześnie naciśnij przyciski 33 i 45 obrotów. 
4. Usuń uchwyt podpórki ramienia, aby zwolnić ramię. 
 Uwaga: Upewnij się, że z igły jest zdjęta biała osłonka plastikowa. 
5. Delikatnie przesunąć ramię gramofonu nad krawędź płyty (na początek ścieżki). Następnie naciśnij 

przycisk START/STOP, aby rozpocząć odtwarzanie. 
6. Pod koniec płyty talerz nie przestanie obracać się, chyba że ponownie naciśniesz przycisk 

START/STOP. Należy wtedy ręcznie unieść ramię gramofonu i przesunąć je na podpórkę. Zablokuj 
uchwyt podpórki ramienia, aby zabezpieczyć ramię.  

 Uwaga: Po około 15 minutach, jeżeli nie naciśniesz przycisku START/STOP, nastąpi automatyczne 
zatrzymanie obracania się talerza. 

 
Ważne:  
- Opuszczenie górnej pokrywy pomaga chronić talerz gramofonu przed osadzaniem się kurzu. 
- Przy przenoszeniu urządzenia należy zawsze zamocować ramię. 
- Nie należy układać żadnych przedmiotów na pokrywie gramofonu, 
 zwłaszcza podczas odtwarzania płyty. 
 

 

 

 

Niestabilne ramię Wyważone ramię 
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Wymiana igły w gramofonie (igła wymienna # ITNP-LD1) 
Należy zwrócić uwagę, że: Podczas normalnego użytkowania trwałość igły 
jest przewidywana na 300 godzin. Jednak zaleca się wymianę wkładki, 
ilekroć da się zauważyć pogorszenie jakości dźwięku. Płyty 78 obrotów 
mogą przyspieszyć zużycie igły i dlatego wymiana może być konieczna 
wcześniej. 
 
Wyjmowanie igły z wkładki    
1. Umieść śrubokręt na końcówce igły i ostrożnie naciśnij w 
kierunku “A”. 
OSTRZEŻENIE: W przypadku zastosowania nadmiernej siły, igła 
może ulec uszkodzeniu. 
2. Pociągnij wkładkę w kierunku „B”. 
 
Instalowanie wkładki 
1. Przytrzymaj końcówkę wkładki i wsuń jej drugi koniec, 
wciskając go w kierunku „C”. 
2. Naciśnij igłę w kierunku “D”, aż zostanie ona zablokowana w końcówce. 
 
Przestroga: 
- Nie wolno wyjmować/zginać igły oraz dotykać jej, aby uniknąć obrażeń ciała. 
- Wyłącz zasilanie przed wymianą igły i trzymaj poza zasięgiem dzieci. 
 

SŁUCHANIE MUZYKI POPRZEZ WYJŚCIE LINIOWE RCA 
 
1. Podłącz jeden koniec przewodu wyjścia linowego RCA do jednego z gniazd AUX-IN, LINE IN lub 

PHONO IN w zewnętrznym urządzeniu nagłośnieniowym. Podłącz drugi koniec do gniazda OUTPUT, 
które znajduje się w tylnej części gramofonu. 

2. W przypadku podłączania za pomocą PHONO IN z zewnętrznego systemu nagłośnieniowego, 
PRZEDWZMACNIACZ powinien być wyłączony. 

3. W przypadku podłączania za pomocą AUX-IN lub LINE IN z zewnętrznego systemu nagłośnieniowego, 
PRZEDWZMACNIACZ powinien być włączony. Nieprawidłowe ustawienie PRZEDWZMACNIACZA 
może powodować, że dźwięk będzie niesłyszalny lub słyszalne będzie głośne i niepożądane 
sprzężenie. 
Uwaga: Należy pamiętać, by wtyczkę białą i czerwoną podłączyć do gniazd mającyc 
odpowiednio te same kolory. 

 
OSTRZEŻENIE O KONDENSACJI PARY WODNEJ: 
Gdy urządzenie zostaje przeniesione z otoczenia o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze albo jest 
używane po nagłej zmianie temperatury, istnieje ryzyko skroplenia pary wodnej obecnej w powietrzu na 
elementach urządzenia, co uniemożliwia jego prawidłowe działanie. 
W takich sytuacjach urządzenie należy zostawić na 1-2 godziny po podłączeniu do zasilania, aby 
umożliwić wyrównanie temperatury z otoczeniem. 
 

SŁUCHANIE MUZYKI POPRZEZ WYJŚCIE BLUETOOTH 
1. Włącz gramofon i włącz zewnętrzne urządzenie Bluetooth. 
2. Naciśnij przycisk PAIR, aby podłączyć do zewnętrznego urządzenia Bluetooth. 
3. Wskaźnik LED Bluetooth zacznie migać, sygnalizując, że gramofon szuka zewnętrznego urządzenia. 
4. Następnie gramofon wykona automatyczne parowanie z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth. Dioda 

LED pozostaje zapalona, a dźwięk dzwonka zasygnalizuje udane połączenie.   
5. Możesz wyregulować poziom dźwięku w zewnętrznym urządzeniu Bluetooth, bądź nacisnąć przycisk 

VOL- lub VOL+ w gramofonie. 
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR, aby odłączyć od zewnętrznego urządzenia Bluetooth; wskaźnik 

LED wyłączy się. 
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 Uwaga: Jeżeli gramofon nie sparuje się z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth, wyłącz gramofon i 
urządzenie i ponownie wykonaj powyższą procedurę. 

 

 

UŻYWANIE ZAPOBIEGANIA POŚLIZGOWI / KONTROLI WYSOKOŚCI 
DŹWIĘKU / STROBOSKOPU 

 
Używanie pokrętła zapobiegania poślizgowi 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania gramofonu upewnij się, że pokrętło zapobiegania poślizgowi jest 

ustawione w położeniu “0”. 
 
Funkcja zapobiegania poślizgowi pomaga skompensować siłę śledzenia ścieżki działającą do wewnątrz, 
która występuje w przypadku niektórych płyt, gdy igła zbliża się do środka lub końca płyty. 
 
Jeżeli talerz nadmiernie skacze podczas zbliżania się do środkowego bolca, wykonaj poniższe czynności, 
aby zmniejszyć efekt ślizgania. 
 
1. Po prostu zwiększ wartość funkcji zapobiegania poślizgowi w niewielkich odstępach wartości 

wskazanych na pokrętle. 
2. Rozpocznij od przesunięcia pokrętła z pozycji 0 do 1, a następnie przetestuj działanie. 
3. Jeżeli nadal występuje przeskakiwanie lub odsłuch jest słaby, po prostu ustaw większą wartość na 

pokrętle w celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzania. 
 
 Uwaga: Podczas regulacji pokrętłem zapobiegania poślizgowi  pozostaw ramię i przeciwwagę na 

swoim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu igły. 
 
Używanie kontroli wysokości dźwięku 
 
1. Przycisk kwarcu jest używany do włączania i wyłączania funkcji kontroli wysokości dźwięku.  
2. Naciśnij żądany Przycisk zakresu wysokości dźwięku (+/-10% lub +/-20%), aby zmienić prędkość 

obrotową talerza o nie mniej niż +/- 20%, a wskaźnik KWARCU zapali się na czerwono. 
3. Używaj Suwaka regulacji wysokości dźwięku w celu uzyskania żądanej kontroli wysokości dźwięku. 
4. Gdy KWARC znajduje się w centralnym położeniu wskaźnik prędkości jest przy wysokości dźwięku 

0%, a wskaźnik LED KWARCU zaczyna świecić na zielono.  
 
 Uwaga: W przypadku wyłączenia funkcji wysokości dźwięku, kwarcowy wskaźnik LED będzie nadal 

świecić się na zielono, nawet jeśli Suwak regulacji wysokości dźwięku będzie przesuwany. 
 
 
Używanie stroboskopu 
Światło stroboskopowe jest wyznacznikiem, że talerz obraca się z żądaną prędkością (33-1/3 lub 45  
obrotów). 
Jeżeli talerz obraca się z żądaną prędkością, będzie odnosiło się wrażenie, że “stoi w miejscu” lub jest 
nieruchomy. 
 
1. Obserwuj migające światło ze stroboskopu; pozostanie ono zapalone, gdy gramofon jest włączony.  
2. Aby migające światło pozostawało nieruchome, przesuwaj suwakiem regulacji wysokości dźwięku. 
3. Jeżeli migające światło faluje w prawą stronę, oznacza to, że talerz obraca się nieco szybciej. 

- Ustaw Suwak regulacji wysokości dźwięku w kierunku położenia “-“ do momentu, aż migające światło   
     będzie nieruchome.  
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4. Jeżeli migające światło faluje w lewą stronę, oznacza to, że talerz obraca się nieco wolniej. 
- Ustaw Suwak regulacji wysokości dźwięku w kierunku położenia “+“ do momentu, aż migające   
 światło będzie nieruchome. 

 
 

NAGRYWANIE PRZEZ USB 
 
Aby nagrać zawartość płyty winylowej do pliku MP3 w komputerze, należy użyć kabla wyjściowego USB i 
programu z instruktażowej płyty CD. Podłączyć jeden koniec kabla USB do gramofonu, a drugi do 
komputera. Następnie podłączyć do gramofonu kabel zasilacza. Aby zainstalować program w komputerze, 
wybrać odpowiednie pliki instalacyjne dla PC lub Mac i wykonać instrukcje podane na płycie CD. 
 
W celu uzyskania najnowszej wersji instrukcji, oprogramowanie, szczegółowych materiałów 
instruktażowych, pomocy technicznej, bądź innych materiałów do pobrania, należy odwiedzić stronę 
internetową http://audacityteam.org. 

 
DANE TECHNICZNE 

 
PROBLEMY OGÓLNEGO TYPU  
Wymagania zasilania AC 230 V ~ 50 Hz 
Zużycie energii 6 W 
Wymiary (S x W x G) 17,7 cala x 5,9 cala x 14,7 cala (ok.) 

450 mm x 150 mm x 375 mm (ok.) 
Masa 17 lbs (ok.) 

7,7 kg (ok.) 
ODTWARZACZ PŁYT 
Silnik Serwomotor DC 
Układ napędowy Pasek 
Prędkości 33-1/3 obrotów, 45 obrotów, 78 obrotów 
Kołysanie i drżenie dźwięku Poniżej 0,25% (WTD) 
Stosunek sygnału do szumu 55 dB 
Rodzaj wkładki Ruchoma wkładka magnetyczna 
Igła ITNP-LD1 
WYJŚCIE RCA   200-280 mV (5 cm/s przy 1 KHz-10dB) 
Wyście Phono 3-4 mv (5 cm/s przy 1 KHz-10dB) 
 
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH 
Wersja Bluetooth Bluetooth V4.2 
Profile Bluetooth A2DP, AVRCP 
Zakres częstotliwości Bluetooth 2,402 GHz -2,480 GHz  
Odległość robocza 7 metrów (30 stóp) 
Maksymalna moc RF < 10dBm 
USB  
Typ Złącze USB serii B 
Full-Speed USB 2.0 full speed 
 
 
 

http://audacityteam.org/
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
W przypadku wystąpienia problemów w działaniu gramofonu, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli 
problem nie jest opisany poniżej, skontaktuj się z obsługą klienta lub dostawcą w celu uzyskania dalszej 
pomocy. 

Objaw Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

PR
O

B
LE

M
Y 

O
G

Ó
LN

EG
O

 T
YP

U
 

- Po naciśnięciu przycisku 
zasilania prąd nie dociera. - Gramofon nie jest podłączony. - Podłącz gramofon 

do źródła zasilania. 

- Brak dźwięku w głośnikach. 
- Poziom głośności jest obniżony 
do MIN; Działające wejście nie 
pasuje do wejścia źródłowego. 

- Wyreguluj poziom 
głośności; Ponownie 
wybierz źródło 
wejścia. 

- Dźwięk jest zakłócony. 
- Gramofon znajduje się zbyt 
blisko telewizora lub innego 
podobnego sprzętu. 

- Wyłącz telewizor lub 
inny sprzęt i zmień 
miejsce ustawienia 
gramofonu. 

- Urządzenie nie odpowiada lub 
nie można go zresetować. 

- Zewnętrzne czynniki, np. ESD 
(wyładowania elektrostatyczne) 
oddziaływają na gramofon. 

- Odłącz kabel 
zasilający oraz 
wszystkie urządzenia 
elektryczne, a 
następnie podłącz 
wtyczkę do 
gramofonu ponownie 
po upływie jednej 
minuty. 

O
D

TW
A

R
ZA

C
Z 

PŁ
YT

 

Dźwięk jest zakłócony podczas 
odtwarzania płyty. 

- Igła jest wyważona 
nieprawidłowo. 

- Wyważ ponownie 
igłę za pomocą 
przeciwwagi. 

- Dźwięk jest zakłócony, gdy 
urządzenie jest używane od 
dłuższego czasu. 

- Igła jest uszkodzona. - Wymień igłę na 
nową. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

- Brak dźwięku. 

- Urządzenie nie jest 
sparowane. 
- Poziom głośności w 
urządzeniu oraz/lub w 
gramofonie jest zbyt niski. 
- Urządzenie znajduje się zbyt 
daleko od gramofonu, bądź 
pomiędzy nimi znajdują się 
jakieś przeszkody. 

- Upewnij się, że 
urządzenie jest 
podłączone. 
- Ustaw urządzenie 
Bluetooth bliżej 
gramofonu. 
- Zwiększ poziom 
głośności w 
urządzeniu 
przenośnym oraz/lub 
w gramofonie.  
- Wyłącz urządzenie 
Bluetooth i gramofon. 
Następnie włączyć je 
ponownie. 
 

- Dźwięk jest bardzo zakłócony. - Urządzenie znajduje się zbyt 
daleko. 

- Ustaw urządzenie 
bliżej gramofonu. 

- Nie można sparować z 
urządzeniem Bluetooth. 
  

-Urządzenie nie jest 
wyposażone w łączność 
Bluetooth. 
- Parowanie Bluetooth 
zakończone niepowodzeniem. 

- Potwierdź, że 
urządzenie obsługuje 
Bluetooth.  
- Ponownie sparuj oba 
urządzenia. 
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• Niniejszym, firma Innovative Technology Electronics, LLC oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi 
wymogami I innymi stosownymi przepisami Dyrektywy 2014/53/EU. 
• Pełna treść zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: 
www.victrola.com/eudoc   
 
 
Należy zwrócić uwagę, że: Ze względu na stałe udoskonalanie produktu, jego konstrukcja i parametry 
techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
 
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów. 
 
Produkt jest wytwarzany i sprzedawany przez Innovative Technology Electronics LLC. Victrola i logo 
Victrola są znakami towarowymi spółki Technicolor lub powiązanych z nią spółek i są wykorzystywane na 
licencji przez Innovative Technology Electronics LLC. Żadne inne nazwy produktów, usług, podmiotów 
gospodarczych, produktów i logo opisywane w tym dokumencie nie są promowane ani sponsorowane 
przez spółkę Technicolor ani żadną z powiązanych z nią spółek. 

Wyprodukowano w Chinach. 

Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, 
Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 
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