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Instrukcja obsługi 
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ 

PODRĘCZNIKA PRZED UŻYCIEM PRODUKTU I ZACHOWANIE 
PODRĘCZNIKA NA PRZYSZŁOŚĆ. 



WAŻNE INSTRUKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 

Środki bezpieczeństwa 
Poniżej przedstawiono informacje na temat potencjalnych zagrożeń dla użytkownika i 
dla innych osób oraz ryzyka uszkodzenia sprzętu. Opis oznaczeń przedstawia różne 
zagrożenia i potencjalne szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwej obsługi sprzętu. 

Ważne uwagi 
Niniejsza instrukcja zawiera tylko wskazówki dla użytkownika, a nie szczegółowy opis 
konfiguracji. 
Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 
 

 

Symbol pioruna ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego 
napięcia wewnątrz obudowy urządzenia. Dotykanie wewnętrznych 
elementów stwarza ryzyko porażenia prądem. 

  

 
Wykrzyknij ostrzega użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących 
obsługi. 

  

 

Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy otwierać 
obudowy. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu 
personelowi serwisowemu. 

  

 

To oznaczenie informuje, że urządzenie zalicza się do grupy urządzeń 
laserowych klasy 1. Wiązka laserowa może stwarzać ryzyko 
szkodliwego naświetlenia w przypadku bezpośredniego kontaktu ze 
skórą. 

 
 Dotyczy prądu przemiennego 

(AC). 
  Dotyczy trybu gotowości. 

     
 Dotyczy prądu stałego (DC).   Dotyczy sytuacji braku 

zasilania. 
     

 Dotyczy urządzeń klasy II.   Dotyczy niebezpiecznego 
napięcia. 

 

 
To urządzenie zostało wyciszone zgodnie z obowiązującymi dyrektywami 
UE. To urządzenie spełnia wymogi europejskich dyrektyw 2014/53/UE, 
2009/125/WE i 2011/65/UE. 

  

 Ten symbol na produkcie potwierdza zgodność z europejską dyrektywą 
2012/19/UE 

 
Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami europejskich dyrektyw można pobrać ze 
strony www.victrola.com/eudoc 



WAŻNE INSTRUKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 

Ważne instrukcje na temat bezpieczeństwa 
1. Przeczytać te instrukcje. 
2. Zachować te instrukcje. 
3. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. 
4. Przestrzegać podanych instrukcji. 
5. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody. 
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. Nie należy podłączać wtyczki spolaryzowanej lub uziemionej w sposób neutralizujący uziemienie. 
Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma trzy 
bolce, z czego jeden stanowi uziemienie. Szerszy bolec lub trzeci bolec pełnią rolę zabezpieczenia. Jeśli 
wtyczka nie pasuje do ściennego gniazda elektrycznego, należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany 
przestarzałego gniazda. 
10. Chronić kabel zasilający przed deptaniem i załamywaniem, zwłaszcza w okolicach wtyczki, 
przepustów i w miejscu wyjścia z obudowy. 
11. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 
12. Korzystać wyłącznie z wózków, statywów, stojaków, klamr 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. 
13. Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami i gdy nie jest 
używane przez dłuższy czas. 
14. 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. 
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. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki. 
17. Należy szczególną uwagę zwrócić na ekologiczne aspekty utylizacji zużytych baterii. 
18. Produkt został zaprojektowany pod kątem klimatu umiarkowanego. 
19. Wtyczka lub wyłącznik zasilania pozwalają wyłączyć urządzenie i muszą znajdować się w łatwo 
dostępnym miejscu. 
20. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią lub kapiącą i pryskającą wodą. 
21. Nie ustawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. 
 

Akcesoria w komplecie: 
- Podręcznik użytkownika 
- Pilot 
- Antena UKF 
- Odłączany kabel zasilający (2 szt.) 
 
 
 
 
 



DANE TECHNICZNE 

Zasilanie  Prąd przemienny  ~100-240 V, 50/60 Hz 

Pobór mocy  30 W 

Temperatura  -10 do +35°C 
Warunki 
eksploatacji Wilgotność 

względna 
 5%~90% 

Stosunek 
sygnał/szum 

 >75 dB (1 kHz) 

Zakres dynamiczny  ≥70 dB (1 kHz) 

Zniekształcenia 
dynamiczne + szum 

 ≤-60 dB (1 kHz) 

Charakterys
tyka 
dźwięku 

NIERÓWNOMIERN
OŚĆ OBROTÓW 

 Poniżej progu pomiarowego 

Tuner 
Zakres 

częstotliwości UKF 
(FM) 

 87,5 MHZ-108 MHz 

Moc wyjściowa (maks.)  15 W x 2 

Charakterystyka częstotliwości  ±3 dB (20 Hz~20 kHz) 

Wymiary  16" (405 mm) x 11" (275 mm) x 4,7" (119 mm) 

Waga  9,5 lbs (4,3 kg) 

Moc nadawcza Bluetooth  <13 dBm 

Częstotliwość Bluetooth  2 402 MHz -2 480 MHz 

Akcesoria  
Mikrosystem CD, pilot, 
antena UKF, instrukcja obsługi 

 
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez 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 



PREZENTACJA PRODUKTU 

PRZÓD: 

 

 
1 GŁOŚNIK 7 POPRZEDNI 
2 STANDBY (WŁĄCZ/WYŁACZ) 8 LINE IN 
3 PLAY/PAUSE 9 NASTĘPNY 
4 SOURCE 10 USB 
5 SZUFLADA PŁYTY 11 STOP 
6 VOLUME 12 OTWÓRZ/ZAMKNIJ 

Uwaga: 
Aby ograniczyć zużycie energii w trybie gotowości, należy odłączać podłączone 
bezczynne urządzenia USB, ponieważ tryb gotowości nie wpływa na poziom zużycia 
energii podłączonych urządzeń. 

TYŁ: 

 

 
13 ANTENA UKF (FM) 14 WEJŚCIE ZASILANIA PRĄDEM PRZEMIENNYM 

 



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

OBSŁUGA PILOTA 
Włożyć baterie do pilota. Skierować pilota na czujnik zdalnego sterowania na przednim 
panelu urządzenia. Pilot jest skuteczny na odległość około 8 metrów od czujnika i przy 
odchyleniu pod kątem maksymalnie 30 stopni w lewo lub w prawo. 

Wkładanie baterii 
 

 

 Zdjąć pokrywę komory baterii na spodzie 
pilota. 

   

 

 Włożyć jedną baterię 1,5 V typu AAA, 
zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie 
biegunów +/-, zgodnie z oznaczeniem w 
komorze. 

   

  Założyć pokrywę. 

 
 
 
Uwaga: 
! Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć. 
! Nie należy mieszać nowych i starych baterii ani baterii różnego typu. 
! Wyczerpane baterie mogą być źródłem wycieków, które poważnie uszkodzą pilota. 
! Baterie nie mogą być narażone na rozgrzanie w wyniku silnego światła słonecznego, 

płomienia lub innych źródeł ciepła. 
! Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska. 
! Baterie NIE są dołączone w komplecie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
 
 
 

 

 
1  STANDBY (WŁĄCZ/WYŁACZ) 
2  ZEGAR 
3  SLEEP/TIMER 
4  DIMMER 
5  MEMORY/PROG 
6  WSTECZ/POPRZEDNI 
7  PLAY/PAUSE 
8  FOLD- 
9  FOLD+ 
10  TUNE-/10- 
11  TUNE+/10+ 
12  VOLUME- 
13  KOREKTOR 
14  OTWÓRZ/ZAMKNIJ 
15  SOURCE 
16  POWTARZANIE 
17  DALEJ/NASTĘPNY 
18  LOSOWO 
19  AUTOMATYCZNE 
20  VOLUME+ 
21  MUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: niektóre przyciski działają tylko w połączeniu z pewnymi źródłami dźwięku. 
 



OBSŁUGA I STEROWANIE 

 Nacisnąć, aby włączyć urządzenie. Nacisnąć ponownie, aby 
przeprowadzić urządzenie w tryb gotowości. 

 Nacisnąć, aby otworzyć lub zamknąć szufladę dysku. 

 Naciskać wielokrotnie, aby wybrać czas uśpienia albo wybrać opcję 
S-OFF, by wyłączyć funkcję uśpienia. W takim przypadku urządzenie 
będzie przełączane automatycznie w tryb gotowości. Nacisnąć przycisk 
[STANDBY], aby je wybudzić. 
W trybie gotowości przytrzymać naciśnięty przycisk, aby przejść w tryb 
ustawiania czasu alarmu. Następnie za pomocą przycisków [!]/["] 
upewnić się, że zegar został prawidłowo ustawiony i nacisnąć przycisk 
jeszcze raz, aby w analogiczny sposób ustawić głośność. 

 Naciskać wielokrotnie, aby wyregulować jasność wyświetlacza. 

 W trybie gotowości nacisnąć ten przycisk, aby nastawić zegar. 
Za pomocą przycisku [!]/["] wybrać format 12- lub 24-godzinny, nacisnąć 
przycisk zegara w celu potwierdzenia. Nastawić godzinę przyciskiem 
[!]/["] i nacisnąć ponownie, by potwierdzić. 
Uwaga: funkcja dostępna tylko w trybie gotowości. 

 Naciskać wielokrotnie, aby wybrać między trybami CD, LINE IN, 
BLUETOOTH, USB i FM. 

 Nacisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie. 

 

Nacisnąć, aby czasowo wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć ponownie, aby 
wznowić odtwarzanie. 
Przytrzymać przycisk wciśnięty przez 3 sekundy, aby rozłączyć połączenie 
Bluetooth. 

 Nacisnąć, aby przejść do następnego utworu. 
Przytrzymać, aby szybko przewinąć do przodu. 

 Nacisnąć, aby wrócić do poprzedniego utworu. Przytrzymać, aby szybko 
przewinąć do tyłu. 

 Nacisnąć przycisk [VOLUME+], aby zwiększyć głośność. 

 Nacisnąć przycisk [VOLUME-], aby zmniejszyć głośność. 

 W trybie zatrzymania włożyć płytę CD i nacisnąć przycisk [PROGRAM], 
aby przejść do trybu programowania. Za pomocą strzałek [!]/["] wybrać 
odpowiedni utwór i ponownie nacisnąć przycisk [PROGRAM], aby 
potwierdzić wybór. Nacisnąć [ ], aby uruchomić odtwarzanie programu. 
Uwaga: na liście odtwarzania można zapisać maksymalnie 20 utworów. 



 Nacisnąć, by tymczasowo wyciszyć dźwięk. Nacisnąć ponownie, by go 
włączyć. 

OBSŁUGA I STEROWANIE 

 Nacisnąć, by przejść do odtwarzania w trybie losowym. 

 Naciskać wielokrotnie, aby przełączać się między różnymi trybami 
powtarzania. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przeskoczyć do przodu o dziesięć utworów. 

 Nacisnąć ten przycisk, aby przeskoczyć do tyłu o dziesięć utworów. 

 Nacisnąć, aby przejść do następnego folderu. 

 Nacisnąć, aby wrócić do poprzedniego folderu. 

 
Nacisnąć, aby przełączać tryby korektora graficznego: płaski, rock, pop, 
jazz lub muzyka klasyczna. 

 

OBSŁUGA RADIA 
Nacisnąć przycisk SOURCE, a by wybrać tryb radia (FM). 
Aby zapewnić optymalny odbiór sygnału, podłączyć antenę UKF. 
 

 

 

TUNE+: nacisnąć w celu dokładnego dostrojenia (zwiększenia) częstotliwości;  
TUNE-: nacisnąć w celu dokładnego dostrojenia (zmniejszenia) częstotliwości. 
Przytrzymać [TUNE+/-], aby zwiększać/zmniejszać częstotliwość w trybie 
ciągłym. 

 Po dostrojeniu się do nowej częstotliwości nacisnąć przycisk [MEMORY], 
następnie wybrać preferowaną stację przyciskiem ! lub " i nacisnąć go 
ponownie, aby zapisać stację. 

 Przytrzymać, aby uruchomić automatyczne skanowanie w poszukiwaniu stacji 
radiowych. Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać automatyczne skanowanie. 

 Nacisnąć, aby przejść do następnej zapisanej stacji. 

 Nacisnąć, aby przejść do poprzedniej zapisanej stacji. 

UWAGA: w trybie tunera przyciski [VOLUME+/-], [MUTE] są też aktywne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH 
Za pomocą funkcji Bluetooth można nawiązać bezprzewodowe połączenie z 
urządzeniem zewnętrznym. 
1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk trybu gotowości. 
2. Naciskać przycisk wyboru źródła, aż na ekranie LED pojawi się napis „BT”. 
3. Włączyć komunikację Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. Odczekać chwilę, po 

czym wybrać do sparowania przez Bluetooth urządzenie o nazwie „VS-120”. 
4. Wybrać nazwę urządzenia Bluetooth do sparowania. Po nawiązaniu połączenia 

wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy informujący o pomyślnym sparowaniu. 
5. Obracać pokrętłem regulacji głośności (VOLUME), aby dobrać odpowiedni poziom 

głośności. Sterować odtwarzaniem w tradycyjny sposób za pomocą funkcji 
Odtwarzanie/Pauza/Następny/Poprzedni. 

OBSŁUGA I STEROWANIE 

KORZYSTANIE Z WEJŚCIA LINE IN 
Za pomocą gniazda LINE IN do urządzenia można podłączyć zewnętrzny odtwarzacz 
dźwięku, taki jak odtwarzacz CD/MP3, telefon komórkowy lub komputer. 
 
1. Podłączyć osobny kabel audio (brak w zestawie) do gniazda LINE IN na przednim 

panelu urządzenia. 
2. Naciskać przycisk wyboru źródła, aż na ekranie LED pojawi się napis „LINE IN”. 
3. Podłączyć drugi koniec kabla audio do wyjścia słuchawkowego lub wyjścia liniowego 

w zewnętrznym odtwarzaczu. 
4. Obracać pokrętłem regulacji głośności (VOLUME), aby dobrać odpowiedni poziom 

głośności. 

KORZYSTANIE Z GNIAZDA USB 
1. Aby odtwarzać dźwięk z nośnika USB, włożyć nośnik USB (brak w zestawie) do 

gniazda USB na przednim panelu urządzenia. 
2. Naciskać przycisk wyboru źródła, aż na ekranie LED pojawi się napis „USB”. 
3. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. 

- Za pomocą przycisków FOLD+ i FOLD- przechodzić między folderami (jeśli 
istnieją). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
Przed zwróceniem się do serwisu należy sprawdzić, czy problemu nie uda się 
rozwiązać za pomocą prostych metod podanych w poniższej tabeli. 
 

Objaw Przyczyny Rozwiązanie 
Brak zasilania ! Kabel zasilający nie jest 

podłączony do zasilacza lub jest 
podłączony nieprawidłowo. 

! Upewnić się, że kabel zasilający 
został prawidłowo podłączony. 

Dźwięk 
Nie ma dźwięku 
albo dźwięk jest 
zniekształcony. 

! Kable sygnałowe audio nie są 
podłączone prawidłowo. 
! Głośność jest ustawiona na 
poziomie minimalnym. 
! Dźwięk jest wyłączony. 

! Podłączyć prawidłowo kable 
sygnałowe audio. 
! Zwiększyć głośność. 
! Nacisnąć przycisk [MUTE] na 
pilocie, aby włączyć dźwięk. 
! Nacisnąć przycisk [PLAY/PAUSE]. 

Nie udaje się 
odtworzyć płyty 

! Płytę włożono do szuflady w 
nieprawidłowy sposób. 
! Jest to płyta innego typu, 
której urządzenie nie odczytuje. 
! Płyta jest zabrudzona. 

! Sprawdzić, czy płyta została 
włożona do szuflady prawidłowo, 
zadrukowaną stroną do góry. 
! Wyczyścić płytę. 

Odtwarzacz 
zatrzymuje się 
po włożeniu 
nośnika USB do 
gniazda. 

! Podłączony nośnik USB może 
nie mieć certyfikatu zgodności. 

! Odtwarzacz nie obsługuje żadnych 
nośników bez certyfikatu zgodności. 
Gdy odtwarzacz przestanie działać, 
należy go wyłączyć, odłączyć 
przewód zasilający od gniazda 
elektrycznego i odłączyć nośnik 
pamięci USB. Następnie włączyć 
odtwarzacz ponownie. Odtwarzacz 
wznowi prawidłowe działanie. 

Przyciski 
sterujące nie 
działają 

! Działanie urządzenia jest 
zakłócane przez wyładowania 
elektrostatyczne itp. 

! Wyłączyć urządzenie i odłączyć je 
od zasilania. Następnie podłączyć 
znów zasilacz do gniazda 
elektrycznego i ponownie włączyć 
urządzenie. 

Pilot nie działa. ! W pilocie nie ma baterii. 
! Baterie zostały wyładowane. 
! Pilot nie jest skierowany w 
stronę czujnika. 
! Pilot znajduje się poza 
skutecznym zasięgiem 
działania. 
! Urządzenie jest wyłączone. 

! Włożyć do pilota jedną baterię 1,5 V 
typu AAA. 
! Wymienić baterie na nowe. 
! Upewnić się, że pilot jest 
skierowany w stronę czujnika. 
! Upewnić się, że pilot nie znajduje 
się dalej od urządzenia niż wynosi 
jego skuteczny zasięg. 
! Wyłączyć urządzenie i odłączyć je 
od gniazda elektrycznego. Następnie 
włączyć urządzenie ponownie. 

 


