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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. 
 

 

PRZESTROGA 
RYZYKO PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
NIE OTWIERAĆ 

  
Symbol błyskawicy ze strzałką w 
trójkącie równobocznym ostrzega 

użytkownika o występowaniu wewnątrz 
obudowy produktu nieizolowanego 

„niebezpiecznego napięcia”, którego 
wartość jest na tyle wysoka, że stwarza 

ryzyko porażenia prądem. 

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. Nie 
wolno blokować otworów wentylacyjnych produktu. 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 dousznych i nagłownym 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. 
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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. 

Znaki towarowe: 

 
Znak słowny i logo Bluetooth to zastrzeżone znaki towarowe organizacji Bluetooth SIG, Inc. 

AKCESORIA W KOMPLECIE 
 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 ZASILACZ 

 
 

PREZENTACJA PRODUKTU 

Widok z przodu 

 

1. Wyświetlacz 

2. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 3,5 mm: Pozwala podłączyć słuchawki. 

3. ZASILANIE: Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 

4. SEARCH /  
W trybie FM nacisnąć ten przycisk w celu automatycznego wyszukania stacji. 
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk w celu ręcznego wyszukania stacji. 
W trybie BT nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie. 

5. FM /  
Nacisnąć, aby przejść do trybu FM. 
Nacisnąć i przytrzymać, aby przejść do poprzedniej ścieżki lub stacji. 

6. BT /  
Nacisnąć, aby przejść do trybu BT. 
Nacisnąć i przytrzymać, aby przejść do następnej ścieżki lub stacji. 

7. PHONO: Nacisnąć, aby przejść do trybu GRAMOFONU. 

8. Pokrętło głośności: Przekręcić, aby dostosować głośność. 
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Widok od tyłu 

 
9. Antena radiowa 

W przypadku ustawiania stacji w trybie FM należy rozwinąć kabel i 
dostosować jego położenie. 

10. Gniazda LINE OUT 
W przypadku współpracy ze wzmacniaczem wyposażonym w wejścia RCA, 
podłączyć białą i czerwoną wtyczkę kabla RCA 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. 

11. Gniazdo wejścia DC 
Podłączyć zasilacz do gniazda w celu zasilania urządzenia. 

 

Elementy gramofonu 

 
12. Gramofon 

13. Adapter 45 RPM 

14. Podpórka ramienia 

15. Dźwignia ramienia: Przed użyciem przesunąć delikatnie podpórkę ramienia w prawo, 
aby zwolnić RAMIĘ. 

16. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK AUTOM. ZATRZYMANIA: Ustawić w pozycji „ON”, aby 
talerz obrotowy zatrzymywał się automatycznie po zakończeniu odtwarzania. Ustawić 
w pozycji „OFF”, aby talerz obrotowy kontynuował obracanie po zakończeniu 
odtwarzania. 

17. Regulator prędkości 

18. Ramię 

19. WKŁADKA 
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PRZYGOTOWANIE/PODSTAWOWA OBSŁUGA 

Przygotowanie 
1. Zdjąć białą osłonę igły, delikatnie wyciągając ją w stronę przedniej części 

gramofonu. 
2. Usunąć wszystkie elementy opakowania. 
3. Podłączyć zasilacz do gniazda wejścia DC w celu zasilania urządzenia. 

Uwaga: 
- Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródła zapewniającego 

właściwe parametry zasilania, podane na etykiecie znamionowej. 

Podstawowa obsługa 
1. Nacisnąć przycisk ZASILANIA, aby włączyć urządzenie. 
2. Wybrać tryb, naciskając przycisk FM/BT/PHONO na panelu przednim. 
3. Przekręcić POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI, aby ustawić żądany poziom dźwięku. 

Słuchanie muzyki przez wyjście liniowe RCA 
W przypadku podłączenia do wzmacniacza należy najpierw obniżyć głośność do 
minimalnego poziomu. Podłączyć białą i czerwoną wtyczkę kabla RCA do 
urządzenia, a wtyczki na drugim końcu kabla do wzmacniacza. Należy pamiętać, 
by wtyczkę białą i czerwoną podłączyć do gniazd mających odpowiednio te same 
kolory. 

Słuchanie przez słuchawki douszne/nagłowne (niedołączone) 
Aby słuchać muzyki przez słuchawki, należy najpierw obniżyć 
głośność do minimalnego poziomu. 
Włożyć wtyczkę słuchawek do gniazda 3,5 mm, a następnie 
zwiększyć głośność, przekręcając POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI. 
 
Uwaga: Podłączenie słuchawek spowoduje 

automatycznie wyłączenie głośników. 
 

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 przypadkach należy pozostawić 
urządzenie na 1–2 godz., aby umożliwić jego przystosowanie do temperatury 
otoczenia. 
 
  

Gniazdo 3,5 mm 
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SŁUCHANIE PŁYT WINYLOWYCH 
 
1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk ZASILANIA. 
2. Nacisnąć przycisk PHONO, aby przejść do trybu GRAMOFONU. 
3. Otworzyć delikatnie osłonę przeciwkurzową. 
4. Położyć płytę na talerzu obrotowym. Wybrać prędkość. W przypadku 

odtwarzania płyt 45 RPM skorzystać z dołączonego adaptera 45. 
5. Przesunąć delikatnie podpórkę ramienia w prawo, aby zwolnić RAMIĘ. 
6. Podnieść dźwignię ramienia w celu podniesienia RAMIENIA z podpórki. 
7. Przesunąć delikatnie RAMIĘ nad krawędź płyty (lub początkowy 

punkt ścieżki). Talerz gramofonu zacznie się obracać. 
8. Opuścić delikatnie RAMIĘ, zwalniając powoli DŹWIGNIĘ 

RAMIENIA. 
Jeśli DŹWIGNIA RAMIENIA nie została podniesiona, RAMIĘ 
można opuścić ręcznie. 

9. Przekręcić POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI, aby dostosować głośność. 
10. Po zakończeniu odtwarzania podnieść nieznacznie ramię przy 

użyciu DŹWIGNI RAMIENIA i umieścić je ponownie na podpórce. 
 
 

SŁUCHANIE RADIA FM 
 
1. Nacisnąć przycisk FM/ , aby przejść do trybu FM. 
2. Nacisnąć przycisk SEARCH/ . Urządzenie rozpocznie automatyczne 

wyszukiwanie i zapisywanie stacji. 
UWAGA: Wyszukiwanie można zatrzymać, ponownie naciskając przycisk 
SEARCH/ . 

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH/  w celu ręcznego wyszukania 
stacji. 

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FM/  lub BT/ , aby przejść do 
poprzedniej/następnej zapisanej stacji. 

Porady na temat poprawy jakości odbioru 
Transmisja FM: Rozwinąć i dostosować położenie anteny FM. 
 

SŁUCHANIE MUZYKI Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO (TRYB 
AUX) 

 
Gniazda wyjść liniowych z tyłu urządzenia: 
W celu odtwarzania muzyki z tego urządzenia za pomocą 
zasilanych głośników zewnętrznych można podłączyć kabel 
komponentowego sygnału RCA (niedołączony). Białą 
wtyczkę należy podłączyć do białego (lewego) gniazda, a 
czerwoną do czerwonego (prawego) gniazda. 
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SŁUCHANIE MUZYKI Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO (TRYB 
BLUETOOTH) 

 
W trybie BT (Bluetooth) urządzenie może odtwarzać muzykę z urządzeń 
zewnętrznych wyposażonych w funkcję Bluetooth. 
 

ŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH 

1. Nacisnąć przycisk BT/ , aby przejść do trybu BT. 
2. Na wyświetlaczu zacznie migać „bt”. 
3. Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. 
UWAGA:  Skuteczny zasięg między zewnętrznym i tym urządzeniem wynosi 

 10 metrów (33 stopy). 
4. Poczekać, aż „VTA-67” pojawi się na liście sparowanych urządzeń 

urządzenia zewnętrznego, a następnie nacisnąć „VTA-67”. 
5. Po kilku sekundach połączenie Bluetooth zostanie pomyślnie nawiązane, a na 

wyświetlaczu przestanie migać „bt”. 
6. Wybrać pliki muzyczne na urządzeniu zewnętrznym, a następnie nacisnąć 

przycisk SEARCH/ , aby rozpocząć odtwarzanie. 
7. Nacisnąć przycisk SEARCH/ , aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie. 

Nacisnąć ponownie, aby wznowić. 
8. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FM/  lub BT/ , aby przejść do 

poprzedniej lub następnej ścieżki. 
 
Uwaga: Funkcje zatrzymania i przewijania do przodu/do tyłu są dostępne tylko za 

pomocą urządzenia zewnętrznego. 
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KONSERWACJA/PRAWIDŁOWA OBSŁUGA 
 

Korzystanie z płyt winylowych 

 Nie należy dotykać rowków ścieżki na płycie. Płytę można chwytać tylko za 
brzegi albo w miejscu naklejki i tylko czystymi dłońmi. Dotykanie powierzchni 
płyty spowoduje spadek jakości dźwięku. 

 Do czyszczenia płyty używać miękkiej ściereczki antystatycznej, którą należy 
delikatnie przetrzeć powierzchnię płyty. 

 Nieużywane płyty należy zawsze trzymać w kopertach. 

 Płyty należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej na krawędziach. 

 Nie należy wystawiać płyt na działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła 
(kaloryfery, piece itp.) ani trzymać ich w miejscach narażonych na wibracje, 
kurz i pył, skrajne temperatury lub wilgoć. 

 
 
Jak wymienić wkładkę? (Zamienna igła nr ITNP-S1) 
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 
kierunku „A”. 
OSTRZEŻENIE: W przypadku używania nadmiernej 
siły może dojść do uszkodzenia lub złamania wkładki. 

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. 

 
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. 
 
 

Prowadnice 
(wewnątrz) 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

 Objaw Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

P
R

O
B

L
E

M
Y

 O
G

Ó
L

N
E

G
O

 T
Y

P
U

 

 Urządzenie nie włącza się.  Urządzenie nie jest 
podłączone do 
zasilania. 

 Podłączyć zasilacz 
DC do gniazda. 

 Brak dźwięku z głośników.  Zbyt niski poziom 
głośności. 

 Przełącznik źródła 
sygnału wskazuje 
niewłaściwe 
urządzenie 
odtwarzające.  

 Wyregulować 
głośność. 

 Wybrać właściwe 
źródło sygnału 
wejściowego. 

 Zakłócenia/zniekształcenie 
dźwięku. 

 Urządzenie znajduje 
się zbyt blisko 
odbiornika 
telewizyjnego lub 
innego sprzętu. 

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

 Urządzenie nie 
odpowiada. 

 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. 

R
A

D
IO

 

 Nie można słuchać żadnej 
stacji lub odbierany sygnał 
jest słaby. 

 Nie dostrojono 
prawidłowo odbioru 
stacji. 

 W pobliżu działa 
odbiornik telewizyjny, 
który zakłóca odbiór 
fal radiowych. 

 Ustawić prawidłowo 
żądaną stację. 

 Wyłączyć 
powodujący 
zakłócenia telewizor. 

 Dźwięk jest 
zniekształcony. 

 Antena nie jest 
właściwie 
zorientowana. 

 Zmienić ustawienie 
anteny odbiorczej, aż 
sygnał zyska na sile. 

G
R

A
M

O
F

O
N

 

 Pogorszenie jakości 
dźwięku z gramofonu. 

 Zużyta wkładka 
gramofonowa. 

 Wymienić wkładkę. 
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 Objaw Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
B

L
U

E
T

O
O

T
H

 

 Brak dźwięku.  Urządzenie nie zostało 
przełączone w tryb 
Bluetooth. 

 Nie zwiększono 
głośności 
zewnętrznego i/lub 
tego urządzenia. 

 Urządzenie 
zewnętrzne znajduje 
się zbyt daleko od 
tego urządzenia lub 
między nimi jest jakaś 
przeszkoda. 

 Sprawdzić, czy 
urządzenie 
przełączono w tryb BT. 

 Przesunąć urządzenia 
Bluetooth bliżej siebie. 

 Zwiększyć głośność w 
przenośnym 
odtwarzaczu i w 
urządzeniu. 

 Wyłączyć urządzenie 
Bluetooth i gramofon. 
Następnie włączyć je 
ponownie. 

 Słychać dużo szumów 
i trzasków. 

 Urządzenie jest zbyt 
daleko. 

 Zbliżyć urządzenia do 
siebie. 

 Nie można sparować z 
urządzeniem 
Bluetooth. 

 Urządzenie nie jest 
wyposażone w funkcję 
Bluetooth. 

 Parowanie Bluetooth 
nie powiodło się 

 Upewnić się, że drugie 
urządzenie ma 
obsługę Bluetooth. 

 Ponowić parowanie 
obu urządzeń. 
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DANE TECHNICZNE 
 
PROBLEMY OGÓLNEGO TYPU 

Zasilacz ---------------------------------  DC 5 V/1 A 
Zużycie energii ------------------------  5 W 
Moc wyjściowa ------------------------  2x 2 W 
Wymiary --------------------------------  12,7" (322 mm) S × 11,4" (290 mm) G × 5,2" 

(132 mm) W 
Waga ------------------------------------  
Temperatura robocza --------------- 

4,5 funta (2 kg) 
od 5°C do 40°C 

 
 
RADIO 

Zakres -----------------------------------  88 do 108 MHz 

 
 
ODTWARZACZ PŁYT 

Prędkości -------------------------------  33 1/3, 45 i 78 obr./min 

 
 
BLUETOOTH 

Wersja Bluetooth ---------------------  Bluetooth 4.0 
Profile Bluetooth ----------------------  A2DP, AVRCP 
Zakres częstotliwości Bluetooth --  2402–2480 GHz 
Moc nadajnika Bluetooth -----------  ≤1.2dbm 
Zasięg -----------------------------------  10 metrów (33 stopy) 
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DEKLARACJE WEEE i CE 
 
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 

 
Należy zwrócić uwagę, że: Ze względu na stałe udoskonalanie produktu, jego 
konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
 
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. 
 
 


