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Wa¿ne informacje

• Urz¹dzenie nale¿y u¿ytkowaæ tylko w suchych pomieszczeniach. 
• Urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed wilgoci¹.
• W przypadku uszkodzenia, naprawê urz¹dzenia nale¿y zleciæ 
   wykwalifikowanemu serwisowi. 
• Chroñ kabel sieciowy przed zgniataniem, rozci¹ganiem, i innymi urazami mechanicznymi.
• Od³¹czaj kabel sieciowy od sieci elektrycznej w czasie burzy.  
• Odbiornik radiowy powinien byæ zainstalowany z dala od innych urz¹dzeñ 
  elektronicznych i elektrycznych, na przyk³ad komputerów i urz¹dzeñ mikrofalowych. 
  Urz¹dzenia te mog¹ zak³ócaæ odbiór fal radiowych.
• Nie wolno otwieraæ obudowy i samodzielnie naprawiaæ urz¹dzenia. 
  Mo¿e to byæ niebezpieczne i powoduje utratê praw gwarancyjnych. 
  Naprawa powinna byæ wykonana tylko przez autoryzowany serwis. 
• Zu¿yte baterie s¹ odpadami niebezpiecznymi i nie nale¿y wyrzucaæ ich do œmieci !!! 
  Zu¿yte baterie nale¿y zwróciæ do sprzedawcy lub do innych punktów 
  wyznaczonych do tego celu. 
• Urz¹dzenia nie nale¿y wystawiaæ na dzia³anie wysokich temperatur, 
  na przyk³ad s³oñca, ognia, itp.
• Urz¹dzenie nale¿y ustawiæ-zainstalowaæ w miejscu o dobrej wentylacji. 
  Uchroni to radioodbiornik przed nagrzewaniem.
• Urz¹dzenia nie nale¿y nakrywaæ, zastawiaæ innymi przedmiotami.
• Urz¹dzenie nale¿y czyœciæ tylko such¹ szmatk¹. 
• Nie nale¿y urz¹dzenia pryskaæ-czyœciæ detergentami.

Uwaga!
Sieæ elektryczna~230 V jest wykorzystywana do ³adowania akumulatora.
Istnieje ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Przeczytaj uwa¿nie zamieszczone informacje!

Szanowny U¿ytkowniku. 
Znak (przekreœlony kosz) umieszczony na spodzie urz¹dzenia oznacza, ¿e produktu, 
po up³ywie okresu u¿ytkowania nie nale¿y usuwaæ z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego. 
Poprzez segregacjê odpadów, w szczególnoœci pochodz¹cych ze zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów 
zbierania takiego sprzêtu, gospodarstwa domowe przyczyniaj¹ siê do ponownego 
u¿ycia i odzysku, w tym recyklingu zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. 
W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie œrodowiska, 
gdy¿ zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie 
niebezpiecznym dla œrodowiska. 
W celu uzyskania dok³adnych informacji nale¿y skontaktowaæ siê 
z punktem sprzeda¿y (dostawc¹), w którym produkt zosta³ zakupiony.

Szanowny U¿ytkowniku. 
Przed u¿yciem radioodbiornika RD-60, przeczytaj instrukcjê obs³ugi.
Pozwoli to unikn¹æ ewentualnych problemów z uruchomieniem oraz problemów eksploatacyjnych.

Informujemy, ¿e wyrób o nazwie RD-60 jest zgodny dyrektyw¹ 2014/53/UE (RED). 
Kopia deklaracji zgodnoœci CE mo¿e zostaæ udostêpniona na ¿yczenie u¿ytkownika.



Opis elementów funkcyjnych

1. R¹czka
2. Antena
3. Mikrofon MIC
4. Prze³¹cznik OFF/USB/SD/RADIO- wybór trybu pracy radioodbiornika. Pozycja OFF- 
    odbiornik wy³¹czony. Pozycja USB/SD- odtwarzanie muzyki z noœników pamiêci USB/ 
    SD/TF. Pozycja RADIO-radio
5. Gniazda SD CARD / TF - s³u¿¹ do pod³¹czenia karty pamiêci SD oraz mikro karty TF
6. Gniazdo USB- s³u¿y do pod³¹czenia noœnika pamiêci USB
7. Pokrêt³o VOLUME- regulacja g³oœnoœci
8. Przycisk                 wybór/przejœcie do kolejnej stacji radiowej/ przewijanie plików 
    muzycznych Mp3 do ty³u 
9. Przycisk               - automatyczne skanowanie-programowanie stacji radiowych
10. Przycisk               - wybór/ przejœcie do kolejnej stacji radiowej/ przewijanie plików 
    muzycznych Mp3 do przodu
11. Gniazdo PHONES - pod³¹czenie s³uchawek nag³ownych (dousznych)
12. Wyœwietlacz podœwietlany na kolor niebieski
13. G³oœnik
14. Przycisk                - przycisk nieaktywny

15. Przycisk REC/DEL- nagrywanie z radia/ nagrywanie z zewn¹trz/ kasowanie nagranych
      plików
16. Przycisk MODE- prze³¹czanie pomiêdzy noœnikiem USB, a  kartami pamiêci SD / TF
17. Klapka komory bateryjnej
18. Gniazdo sieciowe AC IN~ (230V)   
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Funkcje urz¹dzenia
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1. Zasilanie

C. Zasilanie przy u¿yciu baterii.
Uwaga.
Baterie umieszczamy w komorze bateryjnej, gdy akumulator zostanie roz³adowany.

Nale¿y u¿yæ czterech baterii typu R20, 1,5V. Baterie umieszczamy w komorze bateryjnej
zgodnie z polaryzacj¹. Oznakowanie polaryzacji zosta³o wyt³oczone wewn¹trz komory 
bateryjnej.
 

A. Zasilanie z akumulatora.

Zastosowanie akumulatora ma na celu oszczêdnoœæ energii elektrycznej, 
a tym samym ochronê œrodowiska.

Wewn¹trz obudowy znajduje siê akumulator, który po na³adowaniu umo¿liwia s³uchanie 
radia przez oko³o 6-8 godzin, a plików muzycznych Mp3 przez oko³o 3 godziny.

Radio jest zasilane z  wbudowanego akumulatora. Gniazdo sieciowe ~230V s³u¿y 
wy³¹cznie do pod³¹czenia radioodbiornika do sieci elektrycznej w celu na³adowania 
akumulatora.

B. £adowanie akumulatora
Pod³¹cz przewód sieciowy do gniazda ~AC IN znajduj¹cego siê na 
tylnej œciance radia, a nastêpnie do gniazda sieci elektrycznej ~230V (50Hz).
Czas ³adowania wynosi oko³o 8 godzin.
Po na³adowaniu, nale¿y wypi¹æ przewód sieciowy i u¿ytkowaæ radio korzystaj¹c tylko 
z akumulatora.

Wa¿ne informacje:

OFF/USB/SD/RADIO w pozycji OFF.

• Sieæ elektryczna ~230 V s³u¿y wy³¹cznie do ³adowania akumulatora.
• £adowanie nale¿y wykonaæ przy wy³¹czonym urz¹dzeniu, 
  czyli prze³¹cznik 
• Akumulator nie zostanie na³adowany, jeœli w czasie ³adowania urz¹dzenie bêdzie 
  za³¹czone, czyli bêdziemy na przyk³ad s³uchaæ radia.
• Czas pracy akumulatora zale¿y od mocy sygna³u odbieranej stacji oraz od poziomu
  g³oœnoœci odtwarzania.
• Na wydajnoœæ akumulatora ma wp³yw sposób u¿ytkowania, a szczególnie intensywnoœæ
  pracy. Z czasem wydajnoœæ akumulatora mo¿e siê zmniejszyæ.
• Ci¹g³e przetrzymywanie radioodbiornika pod³¹czonego do sieci, ni¿ jest to zalecane, 
  mo¿e spowodowaæ uszkodzenie akumulatora i samego urz¹dzenia.
• Oznak¹ wyczerpania akumulatora jest œciszenie odtwarzania lub pogorszenie odbioru
  stacji radiowej.
• S³aby akumulator pozwala jeszcze s³uchaæ radia przez krótki czas, jednak odtwarzanie 
  muzyki z noœnika USB lub karty pamiêci nie jest mo¿liwe. Brak mo¿liwoœci odtwarzania
  plików muzycznych Mp3, oznacza,  ¿e akumulator nale¿y na³adowaæ.
• Ciche “buczenie” i wydzielane ciep³o jest to normalny objaw podczas ³adowania 
  akumulatora. Spowodowany jest prac¹ transformatora.  
  

Uwaga.
Przed pod³¹czeniem radioodbiornika do sieci ~230V, nale¿y wyj¹æ baterie 
z komory bateryjnej. 
Pozostawienie baterii grozi ich uszkodzeniem oraz awari¹ samego urz¹dzenia!
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3. Odtwarzanie plików Mp3 z noœnika pamiêci USB, karty pamiêci SD CARD 
    lub mikro karty TF

Uwaga.
Odtwarzanie plików muzycznych Mp3 z noœników USB oraz SD CARD/TF jest mo¿liwe,
gdy prze³¹cznik OFF/USB/SD/RADIO jest ustawiony na pozycji USB/SD.
 
Po w³o¿eniu urz¹dzenia USB do gniazda USB lub karty pamiêci SD do gniazda SD CARD,
lub mikro karty TF do gniazda TF, na wyœwietlaczu pojawi siê napis USB lub SD. 
Pierwszy utwór (plik muzyczny) zacznie byæ odtwarzany lub ostatni, który by³ odtwarzany. 
Radioodbiornik zapamiêtuje ostatni odtwarzany plik.
Gniazdo SD CARD s³u¿y do pod³¹czenia karty pamiêci o wymiarach (24x32x2,1)mm.
Gniazdo TF s³u¿y do pod³¹czenia mikro karty pamiêci o wymiarach (11x15x1)mm.

Uwaga
- Jeœli urz¹dzenie nie rozpozna noœnika USB lub karty SD, nale¿y wyj¹æ noœnik pamiêci i w³o¿yæ
do gniazda ponownie.
- Jeœli równoczeœnie pod³¹czony jest noœnik USB oraz karta SD/TF, to w³aœciwy noœnik
wybieramy naciskaj¹c przycisk MODE. Wyœwietlacz poka¿e symbol USB lub SD.
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Aby wyszukaæ automatycznie wszystkie stacje radiowe:
• naciœnij i przytrzymaj przycisk                do chwili rozpoczêcia wyszukiwania. 

Na wyœwietlaczu bêdzie pojawia³ siê numer stacji np.. P1 

 

Wybór stacji radiowej

oraz czêstotliwoœæ. 
Po przeskanowaniu ca³ego zakresu, radio zacznie odtwarzaæ pierwsz¹ stacjê radiow¹,
oznaczon¹ P1.

Uwaga.
W przypadku zak³óceñ w odbiorze stacji radiowej nale¿y dopasowaæ po³o¿enie anteny teleskopowej

(wysun¹æ, obróciæ) lub zmieniæ miejsce ustawienia samego radia.
• 

• Radioodbiornik nie posiada funkcji programowania wybranych stacji radiowych.

Aby wybraæ stacjê radiow¹:
• naciœnij przycisk               lub             . Po naciœniêciu jednego z tych przycisków, zostanie 
wyœwietlony numer najbli¿szej z zakresu stacji radiowej, na przyk³ad P1,P2  itd., 
a nastêpnie czêstotliwoœæ. 
Naciskaj¹c jeden z tych przycisków mo¿emy wybraæ interesuj¹c¹ nas stacjê radiow¹, 
z poœród wczeœniej wyszukanych automatycznie. 

Uwaga.
W czasie wyszukiwania stacji radiowych, mo¿esz nacisn¹æ przycisk               ,
aby zatrzymaæ skanowanie.

/CH- /CH+

SCAN

SCAN

Odtwarzanie plików muzycznych Mp3:
- ustaw prze³¹cznik OFF/USB/SD/RADIO na pozycji USB/SD,
- w³ó¿ noœnik USB lub kartê pamiêci do odpowiedniego gniazda,
- odtwarzanie plików muzycznych nast¹pi automatycznie,
- wyreguluj g³oœnoœæ pokrêt³em VOLUME.
W czasie odtwarzania wyœwietlacz pokazuje czas utworu, a przed rozpoczêciem 
odtwarzania ka¿dego utworu, numer, na przyk³ad 001. 

2. Za³¹czenie radioodbiornika oraz wybór stacji radiowej.

Radio za³¹czamy prze³¹cznikiem OFF/USB/SD/RADIO ustawiaj¹c go w pozycji RADIO.
Pokrêt³em VOLUME regulujemy g³oœnoœæ odtwarzania.
Radio pozwala s³uchaæ stacji radiowych zakresu fal ultrakrótkich FM (88MHz-108MHz)
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4.a. Nagrywanie z radia:
- wybierz stacje radiow¹,
- w³ó¿ noœnik USB lub kartê SD/TF do odpowiedniego gniazda,
- naciœnij przycisk REC/DEL, na wyœwietlaczu pojawi siê napis REC, 
  a zegar czasu  nagrywania rozpocznie odliczanie,
- naciœnij ponownie przycisk REC/DEL, aby przerwaæ nagrywanie.
Aby odtworzyæ nagranie, plik nagrany na noœniku USB lub karcie SD/TF:
- ustaw prze³¹cznik OFF/USB/SD/RADIO w pozycji USB/SD,
- nagrany plik zostanie odtworzony automatycznie.

4.b. Nagrywanie dŸwiêku- g³osu z zewn¹trz:
- ustaw prze³¹cznik OFF/USB/SD/RADIO w pozycji USB/SD,
- w³ó¿ noœnik USB lub kartê SD/TF do odpowiedniego gniazda,
- naciœnij przycisk REC/DEL, na wyœwietlaczu pojawi siê napis REC, 
  a zegar czasu  nagrywania rozpocznie odliczanie,
- mówiæ nale¿y z odleg³oœci 20-30 cm do wbudowanego mikrofonu 
  (otwór na obudowie oznaczony MIC)
- naciœnij ponownie przycisk REC/DEL, aby przerwaæ nagrywanie.  Nagranie zostanie
  automatycznie odtworzone. 
4.c. Kasowanie nagranych plików
  Aby skasowaæ nagrany (wybrany) plik:
- u¿ywaj¹c przycisku               lub                wybierz plik, który chcesz wykasowaæ,
- w czasie odtwarzania naciœnij i przytrzymaj przycisk REC/DEL, 
  a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê napis dEL. Plik zostanie skasowany, nast¹pi odtwarzanie 
  kolejnego utworu- pliku

UWAGA:

Producent zastrzega, ¿e ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ typów, producentów noœników
USB oraz kart SD/TF, urz¹dzenie RD-60 mo¿e nie rozpoznaæ niektórych noœników! 

• Po naciœniêciu przycisku REC, nagrywanie rozpoczyna siê z kilku sekundowym opóŸnieniem,
jest to czas potrzebny na uruchomienie noœnika.
• 

• Producent nie gwarantuje, ¿e:
- pliki nagrane na urz¹dzeniu RD-60 bêd¹ odtwarzane przez inne urz¹dzenia,
- urz¹dzenie odtworzy wszystkie pliki Mp3 (ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ u¿ywanych programów do
   do tworzenia plików Mp3). 

5. Pod³¹czenie s³uchawek

Radioodbiornik zosta³ wyposa¿ony w gniazdo PHONES, które s³u¿y do pod³¹czenia 
s³uchawek nag³ownych lub dousznych. Po pod³¹czeniu s³uchawek, g³oœnik radioodbiornika
zostanie wy³¹czony. Radia lub muzyki z noœników USB/SD/TF mo¿na s³uchaæ przez s³uchawki.
G³oœnoœæ regulujemy pokrêt³em VOLUME. 

4. Funkcja nagrywania na noœnik USB lub kartê pamiêci SD/TF

Radioodbiornik umo¿liwia nagrywanie bezpoœrednio z radia, na przyk³ad utworów 
muzycznych oraz przy pomocy wbudowanego mikrofonu MIC nagrywanie 
zewnêtrznych dŸwiêków, g³osu itd..

W czasie odtwarzania utworów muzycznych Mp3 mo¿na:
- nacisn¹æ przycisk            , aby zatrzymaæ/ wznowiæ odtwarzanie.

- Nacisn¹æ przycisk                , ¿eby przejœæ do odtwarzania kolejnego utworu 
  lub nacisn¹æ i przytrzymaæ ten przycisk, aby przewin¹æ utwór do przodu.

- Nacisn¹æ przycisk                , ¿eby przejœæ do odtwarzania poprzedniego utworu
lub nacisn¹æ i przytrzymaæ ten przycisk, aby przewin¹æ utwór do ty³u. 

SCAN

/CH+

/CH-

/CH+ /CH-



6. Rozwi¹zywanie problemów

Aby zachowaæ wa¿noœæ gwarancji, nie wolno samodzielnie otwieraæ obudowy 

i naprawiaæ urz¹dzenia oraz nale¿y stosowaæ siê do wskazówek zawartych w instrukcji. 

Jeœli w trakcie korzystania z tego urz¹dzenia wyst¹pi¹ problemy, 

nale¿y wykonaæ poni¿sze czynnoœci sprawdzaj¹ce przed odes³aniem do serwisu. 
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Dane techniczne:
• zakres fal: FM (UKF) 88MHz- 108 Mhz
• pobór mocy:3W
• moc g³oœnika: 5W, 8Ohm
• zasilanie: 
  sieæ elektryczna (³adowanie akumulatora) ~230V, 50Hz/ 
  baterie R20, 4sztuki
  akumulator 8V, 1000mA
• gniazdo USB 2.0
• czas ³adowania akumulatora: oko³o 8 godzin
• czas pracy akumulatora:
  radio: oko³o 6-8 godzin
  odtwarzacz Mp3: oko³o 2-3godzin
• œrednica wtyczki/ gniazda s³uchawkowego: typ jack, 3,5mm
• karta pamiêci SD:(24x32x2,1)mm
• karta pamiêci TF:(11x15x1)mm
• pojemnoœæ USB/SD do 32GB
• wymiary urz¹dzenia: 23.5*8.8*13.3cm
• waga: 1,1kg

Brak zasilania
• Akumulator jest roz³adowany. Pod³¹cz radioodbiornik do sieci ~230V.
• Jeœli u¿ywasz baterii upewnij siê, ¿e baterie zosta³y w³o¿one prawid³owo lub czy nie
   s¹ ju¿ wyczerpane.
• Upewnij siê, czy prze³¹czniki s¹ we w³aœciwej pozycji.

Brak dŸwiêku, brak reakcji urz¹dzenia po za³¹czeniu.
• Upewnij siê, czy prze³¹czniki s¹ we w³aœciwej pozycji.
• Akumulator jest roz³adowany.

S³aby odbiór stacji radiowych
• Zwiêksz odleg³oœæ pomiêdzy odbiornikiem, 
  a innymi urz¹dzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
• Zmieñ ustawienie i d³ugoœæ anteny.
• Akumulator jest s³aby i wymaga ³adowania. 
• Baterie s¹ ju¿ wyczerpane.

Radioodbiornik nie odtwarza plików Mp3 z noœnika USB lub karty SD/TF
• S³aby akumulator lub baterie.
• Noœnik nie zosta³ rozpoznany.

Radioodbiornik zaczyna cicho graæ
• S³aby akumulator lub baterie.


