
 

  

 

 
 

Parker 
Gramofon Bluetooth® 

Model: VSC-580BT 
 

Instrukcja obsługi 
PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED  

UŻYCIEM PRODUKTU I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 

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. 

 
 

 
Symbol błyskawicy zakończonej grotem, 

umieszczonej wewnątrz trójkąta 
równoramiennego, ma na celu ostrzeganie 

użytkownika o występowaniu 
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” 

wewnątrz obudowy produktu, które może 
być wystarczające silne, aby doprowadzić 
do ryzyka porażenia prądem elektrycznym. 

PRZESTROGA 

RYZYKO PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

NIE OTWIERAĆ 

PRZESTROGA: ABY 
ZAPOBIEC RYZYKU 

PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM, 

NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI 

OSŁONY TYLNEJ). WEWNĄTRZ 
URZĄDZENIA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE 

CZĘŚCI OBSŁUGIWANE 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. 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejsze 
instrukcje bezpieczeństwa i zastosować się do poniższych ostrzeżeń: 

 

Napięcie AC 

Napięcie DC 

Urządzenie klasy II  

Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń 

Oznaczenie poziomu VI efektywności energetycznej  

  Biegunowość złącza zasilania DC 

• Powyższe symbole znajdują się na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 

(lub opakowaniach). 

• Zużyte urządzenia i baterie należy przekazywać do wyznaczonych punktów zbiórki. 
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OSTRZEŻENIE 
 

• Podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze 
przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa. 

• Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem. 
• Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie wolno umieszczać na nim 

żadnych ciężkich przedmiotów, a także rozciągać go ani zaginać. Nie należy także używać 
przedłużaczy. Uszkodzenie przewodu zasilającego grozi pożarem lub porażeniem prądem. 

• W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony 
przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. 

• Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego AC 100–240 V 50/60 Hz. Wyższe 
napięcie może doprowadzić do wadliwego działania urządzenia, a nawet do pożaru. 

• Jeśli wtyczka zasilająca nie pasuje do gniazda elektrycznego, nie wolno podłączać jej na siłę. 
• W celu odłączenia od zasilania urządzenie należy najpierw wyłączyć, a dopiero potem odłączyć od 

gniazda elektrycznego. 
• Przewodu zasilającego nie wolno odłączać ani podłączać mokrymi rękoma. Mogłoby to być 

przyczyną porażenia prądem. 
• Wtyczka zasilająca powinna być zawsze łatwo dostępna. 
• Produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. W razie 

awarii należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym punktem serwisowym. Kontakt 
z elementami wewnątrz urządzenia stwarza zagrożenie dla życia. Gwarancja producenta nie 
obejmuje usterek spowodowanych naprawami wykonanymi przez nieautoryzowane osoby. 

• Urządzenia nie należy włączać zaraz po wyjęciu z opakowania. Przed rozpoczęciem 
użytkowania należy poczekać, aż urządzenie ogrzeje się do temperatury pokojowej. 

• Produkt może być używany wyłącznie w klimacie umiarkowanym (nie nadaje się do użytku w klimacie 
zwrotnikowym/podzwrotnikowym). 

• Produkt należy postawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na wibracje. 
• Należy uważać, aby produkt i jego elementy nie zwisały z krawędzi mebla, na którym urządzenie 

zostało ustawione. 
• W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu nie należy 

wystawiać go na działanie bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, deszczu ani wilgoci. 
Produktu nie należy nigdy wystawiać na działanie kapiących lub rozpryskiwanych płynów, a także 
nie wolno stawiać na nim ani obok niego żadnych przedmiotów wypełnionych płynami. 

• Na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jaz wazony. 
• Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia 

wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze). 
• Produktu nie wolno umieszczać w miejscach o wysokiej wilgotności i słabej wentylacji. 
• Produkt nie nadaje się do montażu na ścianie ani suficie. 
• Produktu nie wolno stawiać w pobliżu telewizorów, głośników i innych urządzeń generujących silne 

pole magnetyczne. 
• Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. 
• Należy zachować co najmniej 30 cm odstępu z tyłu i na górze urządzenia oraz 5 cm po obu bokach. 

Należy sprawdzać, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przedmiotami, takimi jak gazety, 
obrusy, firanki itp. 

• Nie należy NIGDY zezwalać, zwłaszcza dzieciom, na wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do 
wlotów, szczelin lub innych otworów w obudowie urządzenia, ponieważ mogłoby to doprowadzić 
do śmiertelnego porażenia prądem. 

• Burze stanowią zagrożenie w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Uderzenie pioruna 
w sieć elektryczną lub okablowanie antenowe może spowodować uszkodzenie urządzenia, nawet 
wtedy, gdy jest ono wyłączone. Przed burzą należy odłączyć wszystkie kable i złącza urządzenia. 

• Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może doprowadzić do utraty słuchu. 
• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Urządzenie nie może być używane na miękkiej 

powierzchni. 
 
KONSERWACJA 

• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania. 
• Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić miękką i czystą szmatką. Do czyszczenia nie 

należy nigdy używać środków chemicznych ani detergentów. 
 
ZASILACZ 

• W celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania należy odłączyć kabel od gniazda elektrycznego. 
• Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza, aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa 

i/lub uszkodzenia urządzenia. 
• Wtyczka zasilająca zasilacza pełni funkcję urządzenia odłączającego zasilanie. Gniazdo 

elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. 
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DANE TECHNICZNE 
 

Zasilacz AC/DC: ........................................................ Wejście: 100–240 V~50/60 Hz, 

0,2 maks. 
.................................................................................. Wyjście: 5 V/1 A 

.................................................................................. Moc: 5 W 

Impedancja głośnika: ................................................. 4 omy, 3 W 

Maks. zużycie enegii:................................................. 5 W 

 
Wersja Bluetooth: ...................................................... Bluetooth 4.0 

 
Profile Bluetooth:........................................................ A2DP, AVRCP 

 
Zakres częstotliwości Bluetooth:................................ 2,40–2,480 GHz 

Moc nadajnika Bluetooth:........................................... ≤10dbm 

Temperatura robocza: ………………………………… od 5°C do 40°C 

 
W zestawie:................................................................ Gramofon, instrukcja obsługi, 

arkusz obsługi gramofonu, 
zasilacz oraz  

Nakładka do płyt 45 obr. 
 
 
 
 

 
AKCESORIA W KOMPLECIE 

 
• INSTRUKCJA OBSŁUGI 
• ZASILACZ (Z 2 WTYCZKAMI) 
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UKŁAD GRAMOFONU 
 
 

  
 
 
 

1. TALERZ GRAMOFONU 

2. OŚ GRAMOFONU 

3. NAKŁADKA DO PŁYT 45 OBR. 

4. DŹWIGNIA RAMIENIA 

5. BLOKADA RAMIENIA 

6. GNIAZDO LINE-IN 

7. PRZEŁĄCZNIK ZATRZYMANIA AUTOMATYCZNEGO/RĘCZNEGO 

8. POKRĘTŁO FUNKCJI (BT (BLUETOOTH), LINE-IN, PHONO) 

9. PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 

10. RAMIĘ 

11. POKRĘTŁO WŁĄCZNIKA I REGULACJI GŁOŚNOŚCI 

12. WSKAŹNIK ZASILANIA/BLUETOOTH 

13. WKŁADKA Z IGŁĄ 

14. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 

15. GNIAZDO WYJŚCIA RCA 

16. GNIAZDO ZASILANIA 

/  
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OBSŁUGA GRAMOFONU 

 
ZASILANIE 
Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda DC IN z tyłu urządzenia, a następnie podłączyć 
zasilacz AC/DC (5 V/1 A, 100–240 V~50/60 Hz) do gniazda elektrycznego. 
 
PODSTAWOWA OBSŁUGA 
1. Otworzyć pokrywę urządzenia. 
2. Obrócić POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI w pozycję PHONO. Włączyć 

urządzenie, obracając POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI w prawo. 
Czerwony wskaźnik LED zostanie włączony, wskazując, że urządzenie jest 
włączone. 

3. Położyć płytę na TALERZU GRAMOFONU i wybrać żądaną prędkość 
(33 1/3 / 45 / 78), przesuwając PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ w 
zależności od płyty. 
UWAGA: W przypadku odtwarzania płyt 45 RPM skorzystać z dołączonej 
NAKŁADKI DO PŁYT 45 OBR. znajdującej się w uchwycie obok ramienia. 

4. Otworzyć BLOKADĘ RAMIENIA, aby zwolnić RAMIĘ. Przełożyć DŹWIGNIĘ do 
tyłu, aby unieść ramię. Delikatnie przesunąć ramię w odpowiednie położenie na 
płycie. Talerz zacznie się obracać dopiero po przesunięciu ramienia nad płytę. 
Przełożyć dźwignię do przodu, aby powoli opuścić ramię w odpowiednim miejscu 
płyty i rozpocząć odtwarzanie. 
Uwaga: Płyta zacznie się obracać tylko wtedy, gdy ramię zostanie przesunięte 
nad płytę, a przełącznik zatrzymania automatycznego jest włączony. 

5. Jeśli przełącznik zatrzymywania automatycznego jest włączony, płyta zostanie 
automatycznie zatrzymana po odtworzeniu jej w całości. Jeśli ten przełącznik jest 
wyłączony, płyta NIE zostanie automatycznie zatrzymana po skończeniu. 

6. Przekręcić POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby dostosować głośność. 
 

JAK WYMIENIĆ IGŁĘ? (Zamienna igła nr ITNP-S1) 

Wyjmowanie igły z wkładki 

1. Ustawić śrubokręt na końcówce wkładki i 

nacisnąć w kierunku „A”. OSTRZEŻENIE: W 

przypadku używania nadmiernej siły może 

dojść do uszkodzenia lub złamania wkładki. 

2. Pociągnąć wkładkę w kierunku „B”. 

Mocowanie wkładki 

1. Przytrzymać końcówkę wkładki i wsunąć jej drugi 

koniec, wciskając go w kierunku „C”. 

2. Nacisnąć wkładkę ku górze w kierunku „D”, 

aż do zablokowania na końcówce. 

Przestroga: 
• Nie należy wyjmować ani wyginać igły. 
• Nie należy dotykać igły, aby uniknąć obrażeń ręki. 
• Przed wymianą wkładki należy odłączyć gramofon od zasilania. 
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

Uwaga: Wkładka w normalnych warunkach powinna 
wytrzymać około 50 godzin pracy. Jednak zaleca się wymianę 
wkładki, ilekroć da się zauważyć pogorszenie jakości dźwięku. 

Prowadnice (wewnątrz) 
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KORZYSTANIE Z BLUETOOTH 

KORZYSTANIE Z WEJŚCIA AUX-IN 

KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK 

 

 

Urządzenie zewnętrzne z komunikacją Bluetooth może być podłączone 
bezprzewodowo z tym gramofonem przy użyciu funkcji Bluetooth. 

 
1. Włączyć urządzenie, obracając POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI w prawo. 

2. Obrócić POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI do pozycji BT (Bluetooth®). Zacznie 
migać niebieska dioda LED. 

3. Włączyć komunikację Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. Poczekać chwilę, 
a następnie wyszukać nazwę parowania Bluetooth „VSC-580BT”. 

4. Wybrać nazwę urządzenia Bluetooth do sparowania. Po podłączeniu 

niebieska dioda LED przestanie migać. 
5. Połączenie Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym zostało nawiązane pomyślnie! 

6. Obrócić POKRĘTŁEM REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby dobrać odpowiedni poziom 
głośności. 

 

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 

panelu funkcyjnym urządzenia. 

2. Obrócić POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI do pozycji LINE-IN. Wskaźnik LED 
zmieni kolor na fioletowy. 

3. Podłączyć drugi koniec kabla audio do wyjścia słuchawkowego lub wyjścia 
liniowego w zewnętrznym odtwarzaczu. 

4. Włączyć urządzenie, obracając POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI w prawo. 
5. Obrócić POKRĘTŁEM REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby dobrać odpowiedni poziom 

głośności. 

 

Podłączyć wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego na panelu funkcyjnym w 
celu posłuchania płyty. Podłączenie słuchawek spowoduje wyłączenie 
wbudowanego 

głośnika. 

 
UWAGA:  W celu konserwacji urządzenia i zapewnienia najwyższej jakości działania 
po zakończeniu użytkowania gramofon należy odłączać. 
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DEKLARACJE WEEE I CE 

Deklaracja zgodności 

 
Urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami i innymi właściwymi 
postanowieniami poniższych 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 w 
sprawie 

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 

 
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. 

 
Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 

M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 

 
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. 

 

http://www.victrola.com/eudoc

