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Instrukcja obsługi 

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM 
PRODUKTU I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 



OSTRZEŻENIE 
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.  

 

 

PRZESTROGA 
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. 

PRZESTROGA: 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. 

Symbol zachowania przestroga znajduje się na spodzie obudowy.  
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie obudowy.  
 
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 
przestroga 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.  Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z cieknącą lub 
rozpryskiwaną wodą i nie należy na nim ustawiać żadnych przedmiotów 
wypełnionych płynami, jak wazony.  

16. Nie przeciążać gniazd elektrycznych. Korzystać wyłącznie z zasilania o 
podanych parametrach. 

17. Stosować wyłącznie części zamienne wskazane przez producenta. 
18. Po wykonaniu jakichkolwiek napraw lub zabiegów serwisowych zlecić 

serwisowi wykonanie testów bezpieczeństwa. 
19.  Źródła zasilania - urządzenie  powinno być zasilane z gniazda o 

parametrach podanych na etykiecie. Jeśli nie ma pewności co do 
parametrów zasilania w dostępnej sieci elektrycznej, należy zasięgnąć 
opinii u miejscowego sprzedawcy urządzeń lub dostawcy energii. W 
przypadku urządzeń przewidzianych do pracy na zasilaniu bateryjnym lub z 
innych źródeł należy stosować się do instrukcji obsługi.  

20.  Ciała obce i płyny - nigdy nie należy wpychać żadnych przedmiotów do 
wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne, ponieważ stwarza to ryzyko 
kontaktu z elementami pod napięciem lub spowodowania zwarcia, co może 
wywołać pożar lub porażenie prądem. Urządzenia pod żadnym pozorem nie 
należy polewać żadnymi płynami.  

21.  Uszkodzenia wymagające serwisowania - odłączyć urządzenie od gniazda 
elektrycznego i przekazać do naprawy w fachowym serwisie, gdy wystąpią 
poniższe warunki:  
a) Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.  
b) Do wnętrza urządzenia przedostała się ciecz lub drobne przedmioty.  
c) Po narażeniu produktu na oddziaływanie deszczu lub wody.  
d) Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo mimo przestrzegania 

instrukcji obsługi. Należy regulować tylko te parametry pracy 
urządzenia, które zostały opisane w tej instrukcji. Nieprawidłowa 
regulacja lub błędne ustawienia mogą prowadzić do uszkodzeń, 
których usunięcie będzie wymagało dużego wysiłku po stronie 
serwisu.  

e) Jeśli urządzenie upadło lub zostało w jakikolwiek sposób fizycznie 
uszkodzone.  

f)  Kiedy występuje wyraźne pogorszenie parametrów użytkowych 
urządzenia. Wszystkie powyższe warunki mogą stanowić 
uzasadnienie dla wizyty w serwisie.  

22. Wtyczka kabla zasilającego służy do odłączania zasilania i powinna być 
podłączona w łatwo dostępnym miejscu. Aby całkowicie odłączyć 
urządzenie od zasilania, należy całkowicie wyjąć wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazda elektrycznego.  

23. Baterii nie należy narażać na rozgrzanie, na przykład przez działanie silnych 
promieni słonecznych, ognia lub innych źródeł ciepła. 

24. Korzystanie ze słuchawek przy zbyt wysokiej głośności może prowadzić do 
trwałego pogorszenia słuchu. 

25. Wokół urządzenia należy zostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni, 
aby umożliwić prawidłową wentylację. 

26. Nie należy przesłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami , 
firanami itp. 

27. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich 
jak zapalone świeczki. 

28. Urządzenie powinno być używane w klimacie umiarkowanym. 
29. Należy szczególną uwagę zwrócić na ekologiczne aspekty utylizacji 

zużytych baterii. 
 

Ten symbol oznacza, że urządzenie zostało wyposażone w 
podwójną izolację między elementami pod napięciem a elementami 
dostępnymi dla użytkownika. 



 
 
PRZESTROGA:  
ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, WYBRAĆ 
WŁAŚCIWĄ WTYCZKĘ ZASILACZA I WSUNĄĆ JĄ 
DOKŁADNIE DO GNIAZDA.  
 
 
OSTRZEŻENIE  
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony 
odpowiedzialnej za zgodność z przepisami mogą skutkować utratą prawa do 
używania tego urządzenia.  
 

PRZESTROGA 
 

URZĄDZEŃ LASEROWYCH KLASY 1 

URZĄDZEŃ LASEROWYCH 
KLASY 1 

APPAREIL LASER DE CLASSE 1 
PRODUCTO LASER DE CLASE 1 

PRZESTROGA 
OTWARCIE SZUFLADY LUB 

BLOKOWANIE MECHANIZMU 
ZAMYKAJĄCEGO NARAŻA NA 
KONTAKT Z NIEBEZPIECZNYM 

PROMIENIOWANIEM 
LASEROWYM. 

UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO 
KONTAKTU Z WIĄZKĄ 

LASEROWĄ 
 

Tego produktu bevatten urządzeń laserowych z niski zasilania. 
 
Należy przestrzegać niżej podanych zasad bezpiecznego postępowania ze źródłem 
promieniowania laserowego  
! Wiązka laserowa używana w tym odtwarzaczu płyt kompaktowych jest szkodliwa 

dla oczu. Nie należy rozmontowywać obudowy urządzenia.  
! Jeśli do wnętrza obudowy przedostanie się jakikolwiek płyn lub ciało obce, należy 

bezzwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia.  
! Nie dotykać soczewki laserowej palcem ani żadnym innym przedmiotem. Może to 

spowodować uszkodzenie soczewki, co uniemożliwi prawidłowe działanie 
odtwarzacza.  

! Nie należy niczego wkładać do szczeliny bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dioda 
laserowa będzie włączona mimo otwartej szuflady na płytę CD.  

! Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, należy je 
całkowicie odłączyć od wszelkich źródeł zasilania. Wyjąć wszystkie baterie z 
komory baterii.  

! To jest urządzenie laserowe. Stosowanie regulacji i ustawień lub procedur postępowania 
innych niż tu opisane stwarza ryzyko narażenia na niebezpieczne promieniowanie.  

! W razie jakichkolwiek problemów należy odłączyć urządzenie od zasilania i 
powierzyć jego naprawę wykwalifikowanemu serwisowi.  

 
PRZESTROGA: 
To urządzenie nie powinno być regulowane ani naprawiane przez osoby bez 
wymaganych kwalifikacji. 

Wtyczka AC 

gniazdo prądu 
zmiennego 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami europejskich dyrektyw można pobrać ze 
strony www.victrola.com/eudoc 
 
JAK PODŁĄCZYĆ / ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ ZASILACZA 

 
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA  

KONFIGURACJA 
Urządzenie jest dostarczane z zasilaczem 12 V DC / 2,0 A. Zasilacz jest 
konieczny do działania urządzenia. 
 
1. Wetknąć wtyczkę DC zasilacza do gniazda DC IN z tyłu urządzenia.  
2. Podłączyć wtyczkę AC zasilacza do ściennego gniazda prądu 

przemiennego o napięciu 100-240 V AC ~50/60 Hz. WSKAŹNIK LED 
ZASILANIA zacznie świecić kolorem CZERWONYM.   

3. Przytrzymać wciśnięty włącznik, aby włączyć urządzenie. WSKAŹNIK LED 
ZASILANIA zgaśnie.   

KLIKNIĘCIE 

 

Oznaczenie WEEE 
Utylizacja zużytego sprzętu 
Produkt ten został wyprodukowany z materiałów i komponentów wysokiej 
jakości, które można poddawać recyklingowi. Jeśli na urządzeniu znajduje 
się symbol przekreślonego kosza na kółkach, oznacza to, że urządzenie 
podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC. Należy zasięgnąć 
informacji, gdzie w okolicy znajdują się punkty odbioru zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. Należy zawsze przestrzegać lokalnie 
obowiązujących przepisów i nie wyrzucać zużytego sprzętu jako 
zmieszanych odpadów komunalnych. Prawidłowe usuwanie zużytego 
sprzętu pomaga uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.  
 
To urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw: 2014/53/UE: 
dyrektywa o urządzeniach radiowych 

KLIKNIĘCIE 

 

Wtyczka europejska 
 

Wtyczka brytyjska 
 



POŁOŻENIE KONTROLEK 

 
1． Dźwignia ramienia 
2． Włącz/wyłącz automatyczne 

zatrzymanie  
Przełącznik wyboru 

3． Przełącznik wyboru prędkości 
4． Wkładka z igłą 
5． Oś gramofonu 
6． Talerz gramofonu 
7． Wyświetlacz LED 
8． Włącznik 
9． Przycisk Repeat 
10. Przycisk Poprzedni 
11. Przycisk Odtwarzanie/pauza 
12. Przycisk Program/parowanie 
13. Przycisk Otwórz/zamknij 

 

14. Wskaźnik LED parowania 
Bluetooth 

15. Wskaźnik LED zasilania 
16. Przycisk trybu 
17. Przycisk Dalej 
18. Przycisk Stop 
19. Pokrętło regulacji głośności 
20. Zawias pokrywy 
21. Gniazdo zasilania DC 
22. Gniazdo RCA 
23. Gniazdo Aux-in 3,5 mm 
24. Antena UKF 
25. Szuflada CD 
26. Pokrętło strojenia 
27. Skala pokrętła 
28. Pokrywa



 

OBSŁUGA GRAMOFONU 
  
PODSTAWOWA OBSŁUGA 
Przed użyciem urządzenia zdjąć białe zabezpieczenie z igły gramofonu. 
Ramię gramofonu powinno zostać odblokowane i powinno mieć swobodę 
ruchu od brzegu do środka płyty. Po skończeniu odtwarzania należy ponownie 
zablokować ramię na podpórce. 
1. Nacisnąć PRZYCISK TRYBU, aby przejść w tryb PHONO. Na ekranie 

będzie widoczny napis „PH”. 
2. Ułożyć płytę na TALERZU GRAMOFONU i wybrać odpowiednią prędkość 

(33 / 45 / 78) za pomocą PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI, zgodnie z 
rodzajem płyty.  
UWAGA: w przypadku płyt szybkogrających należy zastosować nakładkę 
dla płyt 45 obr./min. Nakładka znajduje się w uchwycie w pobliżu ramienia. 

3. Otworzyć BLOKADĘ RAMIENIA, aby zwolnić RAMIĘ. Popchnąć 
DŹWIGNIĘ RAMIENIA do tyłu, aby unieść RAMIĘ i delikatnie przesunąć 
RAMIĘ nad odpowiednią pozycję na płycie. Talerz zacznie się obracać 
dopiero po przesunięciu ramienia nad płytę. Przełożyć DŹWIGNIĘ 
RAMIENIA do przodu, aby powoli opuścić ramię w odpowiednim miejscu 
płyty i rozpocząć odtwarzanie.  
UWAGA: Jeśli funkcja automatycznego zatrzymywania jest włączona, 
talerz z płytą zacznie się obracać dopiero po przesunięciu ramienia nad 
płytę.  
Jeśli przełącznik zatrzymywania automatycznego jest włączony, płyta 
zostanie automatycznie zatrzymana po odtworzeniu jej w całości. Jeśli ten 
przełącznik jest wyłączony, płyta dalej będzie się obracać.  

4. Aby wybrać odpowiedni poziom głośności, obracać POKRĘTŁEM 
REGULACJI GŁOŚNOŚCI. 

  
Jak wymienić wkładkę z igłą(igła wymienna # ITNP-Y2) 
Wkładka w normalnych warunkach powinna wytrzymać około 50 godzin pracy. 
Tym niemniej zaleca się wymianę wkładki, ilekroć da się zauważyć 
pogorszenie jakości dźwięku. Długotrwałe korzystanie z zużytej wkładki może 
uszkodzić płyty. Płyty szybko grające 78 obr./min powodują szybsze 
zużywanie wkładki. 
 
Wyjmowanie wkładki    
1. Wsunąć śrubokręt w nasadę wkładki i podważyć  

w dół w kierunku „A”.  
  OSTRZEŻENIE: Należy uważać, by nie uszkodzić  

wkładki, przykładając nadmierną siłę. 
2. Pociągnąć wkładkę w kierunku „B”. 
 
Instalowanie wkładki 
1. Przytrzymać końcówkę wkładki i wsunąć jej drugi  

koniec, wciskając go w kierunku „C”. 
2. Wcisnąć wkładkę do góry w kierunku „D” aż  

do zatrzaśnięcia. 
 
 
 Prowadnice (wewnątrz) 



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

KORZYSTANIE Z RADIA 
  

1. Nacisnąć PRZYCISK TRYBU, aby przejść w tryb RADIO. Na ekranie 
będzie widoczny napis „rA”. 

2. Obrócić POKRĘTŁO STROJENIA, aby dostroić się do stacji radiowej. 
3. Obracać pokrętłem regulacji głośności (VOLUME), aby dobrać odpowiedni 

poziom głośności. 
4. Aby wyłączyć radio, nacisnąć PRZYCISK WŁĄCZNIKA albo nacisnąć 

PRZYCISK TRYBU, aby przełączyć się do innego trybu. 
  

Porady na temat poprawy jakości odbioru 
Tuner radiowy ma wbudowaną ANTENĘ RADIOWĄ UKF, która zwisa luźno z 
tyłu urządzenia. Aby poprawić jakość odbioru sygnału, drut należy rozwinąć i 
rozłożyć na jak największej długości. 
  

KORZYSTANIE Z BLUETOOTH 
1. Nacisnąć PRZYCISK TRYBU, aby przejść w tryb Bluetooth. Na ekranie 

będzie widoczny napis „bt”. WSKAŹNIK LED BLUETOOTH będzie migać w 
kolorze niebieskim.  

2. Włączyć zewnętrzne urządzenie Bluetooth i sparować oba urządzenia. 
Przejść do menu Bluetooth w urządzeniu i wybrać parowanie z 
urządzeniem o nazwie „VTA-60”. Po podłączeniu niebieska dioda LED 
przestanie migać. 

3. Wybrać utwory do odtworzenia w zewnętrznym urządzeniu połączonym 
przez Bluetooth. 

4. Aby wybrać odpowiedni poziom głośności, obracać POKRĘTŁEM 
REGULACJI GŁOŚNOŚCI albo użyć odpowiedniej funkcji w urządzeniu 
zewnętrznym. 

5. Aby zakończyć połączenie Bluetooth, można przytrzymać przez 3 sekundy 
wciśnięty PRZYCISK PROG/PAIR.  
 
UWAGA: w trybie Bluetooth można korzystać ze standardowych 
przycisków Wstecz, Dalej, Odtwarzaj i Pauza w urządzeniu głównym.  

 
KORZYSTANIE Z PŁYT CD 

  
UWAGA: TO URZĄDZENIE POZWALA ODTWARZAĆ NIE TYLKO 
KOMERCYJNE PŁYTY KOMPAKTOWE, LECZ TAKŻE SAMODZIELNIE 
NAGRANE PŁYTY CD-RW. 
  
WAŻNA INFORMACJA, PROSIMY PRZECZYTAĆ: 
Mechanizmy do odtwarzania płyt CD w takich jak to urządzeniach zostały 
zaprojektowane pod kątem zgodności z wszystkimi płytami CD dostępnymi w 
handlu. Czytnik pozwala również korzystać z samodzielnie nagranych płyt 



CD-R/CD-RW, ale rozpoczęcie odtwarzania może zostać opóźnione 
maksymalnie o 10 sekund. Jeśli odtwarzanie płyty nie zostanie rozpoczęte, 
istnieje możliwość, że przyczyną jest nieodpowiednia jakość płyty CD-R/RW 
lub niezgodność oprogramowania użytego do nagrywania płyt CD. Producent 
urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakość dźwięku przy odtwarzaniu 
płyt CD-R/RW. 
Nie należy przyklejać etykiet ani plakietek po żadnej stronie płyty CD-R/RW. 
Może to spowodować awarię czytnika.  
 
ODTWARZANIE PŁYTY CD 
1. Nacisnąć PRZYCISK TRYBU, aby przejść w tryb CD. Na ekranie będzie  

widoczny napis „CD”. 
2. Nacisnąć PRZYCISK OTWARCIA SZUFLADY CD, aby otworzyć szufladę 

CD.  
3. Delikatnie włożyć płytę audio CD do szuflady, stroną zadrukowaną do góry.  
4. Nacisnąć PRZYCISK OTWARCIA SZUFLADY CD, aby zamknąć szufladę. 

Wyświetlacz LED wyświetli liczbę utworów na płycie. Jeśli w szufladzie nie 
ma żadnej płyty, na ekranie pojawi się napis „no”.  

5. Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie pierwszego 
utworu. 

6. Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć PRZYCISK PLAY/PAUSE. Aby 
wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć PRZYCISK PLAY/PAUSE. 

7. Można od razu wybrać odtwarzanie ulubionych utworów, naciskając 
przyciski WTECZ i DALEJ. Na EKRANIE LED będzie widoczny numer 
aktualnie wybranego utworu. 

8. Aby odnaleźć konkretne miejsce w obrębie utworu, należy przytrzymać 
wciśnięty przycisk WSTECZ lub DALEJ, aż do znalezienia właściwego 
miejsca. Zwolnić przycisk, aby kontynuować odtwarzanie w wybranym 
miejscu. 

9. Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć PRZYCISK STOP.  
 

TRYB POWTARZANIA 
POWTARZANIE 1  
Po jednokrotnym naciśnięciu PRZYCISKU REPEAT WSKAŹNIK 
POWTARZANIA na WYŚWIETLACZU LED zacznie migać na CZERWONO. 
Aktualnie wybrany utwór będzie odtwarzany wielokrotnie. 
 
POWTARZANIE WSZYSTKICH  
Po dwukrotnym naciśnięciu PRZYCISKU REPEAT WSKAŹNIK 
POWTARZANIA na WYŚWIETLACZU LED zacznie świecić na CZERWONO. 
Powtarzane będzie odtwarzanie całej zawartości płyty.  
  
TRYB ODTWARZANIA PROGRAMOWANEGO 
Ta funkcja pozwala odtworzyć utwory z płyty CD w zaprogramowanej 
kolejności. 
UWAGA: program można określić tylko w trybie zatrzymania. 
1. Włożyć do napędu płytę CD do zaprogramowania. 
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciskając PRZYCISK 

STOP. 
3. Nacisnąć jednokrotnie PRZYCISK PROGRAM/PAIR. Na 



WYŚWIETLACZU LED będzie migać napis „00”. 
4. Nacisnąć PRZYCISK WSTECZ lub PRZYCISK DALEJ, aż wybrany 

zostanie odpowiedni utwór. 
5. Ponownie nacisnąć PRZYCISK PROGRAM/PAIR, aby zapisać wybór. 
6.  Powtarzać czynności (4) i (5) aż do zaprogramowania wszystkich utworów. 
7.  Aby odtworzyć zapisaną sekwencję, nacisnąć PRZYCISK PLAY/PAUSE.  
8.  Po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych utworów płyta CD zostanie 

automatycznie zatrzymana. 
  
UWAGI:  
• Po zaprogramowaniu 20 ścieżek płyty muzycznej CD pamięć powróci do 

zaprogramowanej ścieżki nr 1. W przypadku kontynuowania programowania 
uprzednio zaprogramowany utwór zostanie skasowany. 

• Aby wykasować zawartość pamięci programu, należy odłączyć urządzenie od 
zasilania. 

• Funkcja powtarzania również działa w trybie programu. 
Aby powtarzać zaprogramowane utwory: 
1. W trakcie odtwarzania programu nacisnąć PRZYCISK REPEAT. 

Jednokrotne naciśnięcie spowoduje powtarzanie konkretnego utworu. 
2. Ponowne naciśnięcie PRZYCISKU REPEAT spowoduje powtarzanie 

wszystkich zaprogramowanych utworów.  
 

WEJŚCIE AUX-IN 
  
Za pomocą gniazda AUX-IN można podłączyć zewnętrzne odtwarzacze 
dźwięku, jak odtwarzacze MP3, odtwarzacze CD oraz starsze, niedokowane 
iPody i odtwarzać z nich muzykę przez głośniki urządzenia. 
1. Za pomocą kabla z wtyczkami typu jack 3,5 mm (brak w zestawie) 

podłączyć wyjście słuchawkowe lub wyjście liniowe zewnętrznego 
odtwarzacza audio do gniazda AUX-IN z tyłu urządzenia.  

2. Włączyć VTA-60 i urządzenie zewnętrzne. 
3. Nacisnąć PRZYCISK TRYBU, aby przejść w tryb AUX-IN. Na ekranie 

będzie  
widoczny napis „AU”. 

4. Poziom głośności można kontrolować za pomocą głównego urządzenia. 
Wykonywać wszystkie inne operacje w urządzeniu zewnętrznym w 
normalny sposób. 

 
WYJŚCIE RCA 

 
W przypadku współpracy ze wzmacniaczem wyposażonym w wejścia RCA, 
podłączyć białą i czerwoną wtyczkę kabla RCA (brak w zestawie) do 
odpowiednich gniazd urządzenia. Podłączyć przeciwległe końcówki kabla do 
wzmacniacza. Należy pamiętać, by wtyczkę białą i czerwoną podłączyć do 
gniazd mających odpowiednio te same kolory. 
 
 
 
 



 
DANE TECHNICZNE 

 
Zasilanie: Zasilacz prądu przemiennego: 100-240 V, 

50/60 Hz DC-12 V / 2,0 A 
Impedancja głośników: 3” 8 omów 8W 
Częst. wyjścia RCA: 88 - 108 MHz 
Maksymalny pobór mocy: 30 W 
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz 
Moc nadawcza Bluetooth: CLASS2, 4 dbm 
Wymiary: 17” (431 mm) szer. x 13,25” (336 mm) gł. x 8” 

(203 mm)  
Waga: 11,5 lbs (5,2 kg) 
Zawartość zestawu: Gramofon, instrukcja obsługi, karta 

informacyjna, przełączany zasilacz 12 V/2,0 
A z dwiema wtyczkami, nakładka do płyt 45 
obr., filcowa mata 

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


