
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Radio Retro Bluetooth® 
Model: VRS-2800 

 
 

Instrukcja Obsługi 
PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM 

PRODUKTU I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA 
 
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY 
PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA DO PRZEDŁUŻACZA ELEKTRYCZNEGO ANI GNIAZDA, 
KTÓRE NIE POZWALA WSUNĄĆ BOLCÓW DO KOŃCA. ABY UNIKNĄĆ RYZYKA 
POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA 
DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI. 
 

 

 

UWAGA 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

NIE OTWIERAĆ  

 

Symbol błyskawicy zakończonej 
strzałką w obrębie trójkąta 

równobocznego ma na celu ostrzec 
użytkownika o występowaniu 

wewnątrz obudowy urządzenia 
nieizolowanych części pod 

niebezpiecznym napięciem, którego 
wielkość może być wystarczająca do 

stworzenia ryzyka porażenia 
prądem. 

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ 
RYZYKA POŻARU LUB 
PORAŻENIA PRĄDEM,  

NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI 
OSŁONY TYLNEJ). WEWNĄTRZ 
URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH 

ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO 
SERWISOWANIA PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE 
WYŁĄCZNIE PRZEZ 

WYKWALIFIKOWANY PERSONEL 
SERWISOWY. 

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. 

 
 
1) Prosimy zapoznać się z instrukcją użycia i zachować ją do użytku w przyszłości. 

2) Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. 

3) Przestrzegać podanych instrukcji. 

4) Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody. 

5) Czyścić wyłącznie suchą szmatką. 

6) Nie przesłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. 

7) Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, 
takich jak kaloryfery, grzejniki, piece itp. 

8) Chronić kabel zasilający przed deptaniem i wykręcaniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczki i 
przy wyjściu z obudowy urządzenia. 

9) Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 

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

11) 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 
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urządzenie upadło, zostało upuszczone lub nie działa w sposób prawidłowy. 

12) Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z cieknącą lub rozpryskiwaną wodą i 
nie należy na nim ustawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, jak wazony. 

13) Nie należy przeciążać gniazd elektrycznych. Stosować wyłącznie źródła zasilania o 
podanych parametrach, czyli prąd zmienny o napięciu 230 V AC. 

WAŻNE INFORMACJE 
 
Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, na 
wierzchu sprzętu RTV, który wydziela duże ilości ciepła, ani w miejscach o słabej wentylacji, 
zapylonych, narażonych na wibracje lub bardzo wilgotnych. 
Nie należy czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników organicznych, które mogą 
uszkodzić jego powłokę wierzchnią. Używać czystej i suchej szmatki. Używać 
przełączników i regulatorów w sposób opisany w instrukcji. 
Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że kabel jest podłączony do źródła zasilania. 
Przy przenoszeniu urządzenia należy pamiętać o odłączeniu go od źródła zasilania. 
 

ŹRÓDŁO ZASILANIA 
To urządzenie powinno być zasilane wyłącznie prądem zmiennym o parametrach 230 V i 50 
Hz. Próba korzystania ze źródła zasilania o innych parametrach może powodować 
uszkodzenia, które nie będą objęte gwarancją. GNIAZDO ZASILANIA: podłączyć kabel 
zasilania do gniazda i włożyć wtyczkę do ściennego gniazda elektrycznego. 
Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródła zapewniającego właściwe parametry 
zasilania, podane na etykiecie znamionowej. 
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PREZENTACJA PRODUKTU 
 

 

WIDOK OD PRZODU 
 

1. Skala AM / FM 
2. Wskaźnik AM / FM 
3. Pokrętło strojenia 
4. Osłona głośnika 
5. Wyłącznik i regulator głośności 

6. Wskaźnik LED zasilania 
7. Pokrętło regulacji barwy (tony 

niskie i wysokie) 
8. Pokrętło AM / FM / BT 

 

WIDOK OD TYŁU 
 
9. Antenat FM 
10. Wtyczka zasilania 
 (Podłączanie do 

gniazda zasilającego) 
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SŁUCHANIE RADIA NA FALACH UKF (FM) 
1. Włączyć urządzenie i przekręcić pokrętło AM / FM / BT w pozycję FM. 

2. Przekręcić regulator głośności, aby dobrać odpowiedni poziom. 

3. Przekręcić pokrętło strojenia, aby wybrać odpowiednią stację. 

4. Ustawić odpowiednio antenę (z tyłu urządzenia), aby uzyskać najlepszą jakość 
odbioru. 

SŁUCHANIE RADIA NA FALACH DŁUGICH, ŚREDNICH I KRÓTKICH 
(AM) 

1. Włączyć urządzenie i przekręcić pokrętło AM / FM / BT w pozycję AM. 

2. Przekręcić regulator głośności, aby dobrać odpowiedni poziom. 

3. Przekręcić pokrętło strojenia, aby wybrać odpowiednią stację. 

SŁUCHANIE MUZYKI Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZEZ 
BLUETOOTH 

W trybie Bluetooth to urządzenie pozwala odtwarzać muzykę z zewnętrznych 
odtwarzaczy obsługujących łączność Bluetooth. 

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA BLUETOOTH 
1. Włączyć urządzenie i przekręcić pokrętło AM / FM / BT w pozycję BT. 

2. Przekręcić regulator głośności, aby dobrać odpowiedni poziom 

3. Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. 

4. Otworzyć ekran ustawień Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. Uwaga: 
odległość między urządzeniami połączonymi przez Bluetooth nie może 
wynosić więcej niż 10 metrów. 

5. Odczekać chwilę, aż na liście urządzeń na kranie ustawień Bluetooth pojawi 
się pozycja „VRS-2800” i wybrać ją. Jeśli urządzenie zapyta o hasło, wpisać 
„0000” i nacisnąć „OK”. 

6. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy i wskaźnik LED pozostanie zapalony. 

7. Można rozpocząć odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia. 
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REGULACJA TONÓW WYSOKICH I NISKICH 
Przekręcić regulator barwy dźwięku w odpowiednie położenie. 
- Aby usłyszeć więcej tonów niskich, przekręcić regulator w lewo. 
- Aby usłyszeć więcej tonów wysokich, przekręcić regulator w prawo. 

DANE TECHNICZNE 
INFORMACJE OGÓLNE  

Parametry zasilania......................................  AC 230V~ 50 Hz 
Zużycie energii .............................................  7 W 
Wymiary (dł. x wys. x gł.).............................  9,4" x 4,9" x 6,1" (w przybl.) 
 240 mm x 125 mm x 155 mm (w przybl.) 
Waga ............................................................  2,86 lbs (w przybl.) 
 1,3 kg (w przybl.) 
  
GŁOŚNIKI  

Typ ...............................................................  1-drożne 
Impedancja...................................................  4 omy 
Moc wyjściowa .............................................  3 W 
  
RADIOODBIORNIK  

Zakres UKF (FM)..........................................  87 - 108 MHz 
Zakres fal długich, średnich i krótkich (AM).. 530 - 1710 KHz 
  
BLUETOOTH  

Wersja Bluetooth ..........................................  Bluetooth V4.1 
Profil Bluetooth .............................................  A2DP, AVRCP1.4 
Zakres częstotliwości Bluetooth ...................  2,40 - 2,48 GHz 
Moc nadawcza Bluetooth .............................  ≤ 4 dBm (klasa 2) 
Zasięg...........................................................  10 metrów 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Objaw Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
! Urządzenia nie udaje 

się włączyć. 
! Urządzenie nie jest podłączone do 

zasilania. 
! Podłączyć urządzenie do źródła 

napięcia zmiennego. 
! Brak dźwięku z 

głośników. 
! Zbyt niski poziom głośności. 
! Przełącznik źródła sygnału 

wskazuje niewłaściwe urządzenie 
odtwarzające.  

! Wyregulować głośność. 
! Wybrać właściwe źródło sygnału 

wejściowego. 

! Szum lub 
zniekształcenia 
dźwięku. 

! Urządzenie znajduje się zbyt blisko 
odbiornika telewizyjnego lub innego 
sprzętu. 

! Wyłączyć telewizor lub inny sprzęt 
i przenieść urządzenie w inne 
miejsce. 

IN
FO

R
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! Urządzenie nie 
reaguje. 

! Powodem mogą być przyczyny 
zewnętrzne, na przykład 
wyładowania elektrostatyczne. 

! Odłączyć kabel od źródła 
zasilania i odłączyć zewnętrzne 
urządzenia audio. Podłączyć 
kabel ponownie po upływie jednej 
minuty. 

! Nie udaje się słuchać 
żadnej stacji lub sygnał 
jest zbyt słaby. 

! Nie dostrojono prawidłowo odbioru 
stacji. 

! W pobliżu działa odbiornik 
telewizyjny, która zakłóca odbiór fal 
radiowych. 

! Dostroić częstotliwość odbioru do 
danej stacji. 

! Wyłączyć telewizor zakłócający 
odbiór. 

R
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! Dźwięk jest 
zniekształcony. 

! Antena nie jest właściwie 
zorientowana. 

! Zmienić ustawienie anteny 
odbiorczej, aż sygnał zyska na 
sile. 

! Brak dźwięku. ! Urządzenie nie zostało przełączone 
w tryb Bluetooth. 

! Dźwięk w urządzeniu albo w 
urządzeniu odtwarzającym ma zbyt 
niski poziom głośności. 

! Urządzenia znajdują się zbyt 
daleko od siebie albo jest między 
nimi bariera zakłócająca odbiór. 

! Sprawdzić, czy urządzenie 
przełączono w tryb BT. 

! Przesunąć urządzenia Bluetooth 
bliżej siebie. 

! Zwiększyć głośność w 
przenośnym odtwarzaczu i w 
urządzeniu. 

! Wyłączyć oba urządzenia łączące 
się przez Bluetooth i włączyć je z 
powrotem. 

! Słychać dużo szumów i 
trzasków. 

! • Urządzenie jest zbyt daleko. ! Zbliżyć urządzenia do siebie. B
LU

ET
O

O
TH

 

! Nie udaje się sparować 
z urządzenie Bluetooth. 

! Odtwarzacz przenośny nie ma 
funkcji Bluetooth. 

! Parowanie Bluetooth nie powiodło 
się. 

! Upewnić się, że odtwarzacz ma 
obsługę Bluetooth. 

! Ponowić parowanie obu 
urządzeń. 

 
Uwaga: ze względu na stałe ulepszanie produktów wygląd i parametry tego produktu mogą 
ulec zmianie bez uprzedzenia. 
 
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią chronioną prawem własność innych 
podmiotów. 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
 
Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 
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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. 
 
 
Deklaracja zgodności 
 

 
Urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami następujących dyrektyw: 
1. Dyrektywa RED: 2014/53/UE 

2. Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/35/UE 

3. Dyrektywa ROHs: 2011/65/UE 
  
 Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami europejskich dyrektyw można 

pobrać ze strony www.victrola.com/eudoc 
  

 

Nowo uchwalona dyrektywa WEEE (DYREKTYWA 2012/19/UE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 4 lipca 2012 na temat 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w skrócie WEEE). 
1. Żadne urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane 

jako część zmieszanych odpadów komunalnych. Należy je oddawać w 
licencjonowanych punktach selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Prawidłowe usuwanie zużytego sprzętu pomaga uniknąć potencjalnych 
negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

3. Więcej informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w 
odpowiednich urzędach lokalnych oraz w przedsiębiorstwie zajmującym 
się gospodarką odpadami 

 


