
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wskazówki i ostrzeżenia:
1.  Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2.  Czyść tylko lekko wilgotną szmatką.
3.  Nie zasłaniaj ani nie blokuj żadnych otworów. Po umieszczeniu urządzenia
 na półce pozostaw wolną przestrzeń 5 cm (2 ") wokół całego urządzenia.
4.  Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
5. * Nie nadepnij na zasilacz ani go nie przygniataj. Bądź bardzo ostrożny, 
 szczególnie w pobliżu wtyczek i wyjścia kabla z obudowy. Nie umieszczaj
 ciężkich przedmiotów na zasilaczu, które mogą go uszkodzić. Trzymaj
 urządzenie z dala od dzieci! 
6. * Odłącz urządzenie od sieci podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest 
 używane przez dłuższy czas.
7.  Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, 
 piece, świece i inne źródła ciepła lub źródeł otwartego ognia.
8.  Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnezowych.
9.  Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego
 urządzenia. W takim wypadku zresetuj urządzenie postępując zgodnie 
 z instrukcją obsługi. Podczas przesyłania plików należy zachować
 ostrożność.
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych. 
 Przez produkt przepływa wysokie napięcie i wkładanie przedmiotu może 
 spowodować porażenie prądem i / lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego 
 samego powodu, nie rozlewaj wody ani płynu na produkt.
11. Nie używać w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, 
 parne kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja.
13. Chociaż to urządzenie jest wytwarzane z najwyższą starannością 
 i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, może zdarzyć się, że 
 urządzenie nie będzie prawidłowo działać. W takim wypadku należy odłączyć 
 je od zasilania.
14. To urządzenie może pracować tylko na źródle zasilania, jakie określono 
 w specyfikacji na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilacza 
 używanego w domu, skonsultuj się z lokalną firmą energetyczną.
15. * Gniazdko elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi
 być łatwo dostępne.
16. * Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych i przedłużaczy. Przeciążenie może
 spowodować pożar lub porażenie prądem.
17. * Urządzenia o konstrukcji klasy 1 powinno być podłączone do gniazda
 sieciowego z uziemionym przewodem.
18. * Urządzenia z konstrukcją klasy 2 nie wymagają podłączenia uziemionego.
19. Trzymać z dala od gryzoni. Gryzonie czerpią radość z kabli zasilających.
20. * Trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania głównego gniazda zasilania. Nie 
 ciągnij za przewód zasilający. To może spowodować zwarcie.
21. Unikaj umieszczania urządzenia na jakichkolwiek powierzchniach, które 
 mogą ulegać wibracjom lub wstrząsom.
22. Do czyszczenia urządzenia, użyj suchej szmatki. Nie używaj 
 rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Do usuwania ciężkich 
 zabrudzeń użyj wilgotnej ściereczki z rozcieńczonym detergentem.
23. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych 
 w wyniku nieprawidłowego działania, niewłaściwego użytkowania, 
 modyfikacji wymiany urządzenia lub sprzętu.



24. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj nośnika od urządzenia w trakcie 
 przesyłania plików. Dane mogą zostać utracone.
25. Urządzenie posiada funkcję odtwarzania przez USB, pamięć USB powinna 
 być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj kabla 
 przedłużającego USB.
26. Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie płynu, cieczy, opadów. 
 Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie znajdują się 
 przedmioty napełnione płynami, takie jak wazony, itp. 
27. * W celu całkowitego odłączenia zasilania, należy odłączyć wtyczkę zasilania
 od gniazdka sieci elektrycznej. 
28. Urządzenie może pracować na baterii. Bateria powinna być wystawiana na 
 działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub tym 
 podobne.
29. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
30. Urządzenie można używać tylko w umiarkowanym klimacie. 
31. Etykieta została oznaczona na dolnym lub tylnym panelu urządzenia.
32. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z 
 niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub
 bez doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi tego typu urządzeń, chyba że
 pozostają pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub 
 otrzymali odpowiednie instrukcje na temat prawidłowe użytkowania 
 urządzenia.
33. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nie profesjonalnego i nie
 jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
34. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia
 spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji lub przez
 nieprzestrzeganie jakiegokolwiek innego ostrzeżenia zawartego w tym
 podręczniku użytkownika nie będą objęte gwarancją.
35. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
36. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
37. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscu, w którym jest 
 narażony na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, wysokiej
 temperatury, nadmiernego zapylenia lub wibracji.
38. Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
39. Używaj wyłącznie dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
40. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi 
 serwisowemu. 
41. * Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego
 gniazdka elektrycznego. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
42. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki z osobistych odtwarzaczy muzyki 
 może prowadzić do tymczasowego lub stałego uszkodzenia słuchu.

INSTALACJA
•  Rozpakuj wszystkie elementy i usuń materiał ochronny.
•  * Nie podłączaj zasilania sieciowego przed sprawdzeniem napięcia 
 w gniazdku elektrycznym i przed wykonaniem innych podłączeń.

*  Wskazania odnoszą się tylko do produktów korzystających z kabla 
 zasilającego lub zasilacza sieciowego.
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OPIS ELEMENTÓW

1.  Przełącznik zasilania
 Dostępne opcje DC INPUT - AC INPUT - OFF.
 Po przełączeniu na status AC głośnik pracuje na zasilanie 230V 
 i wbudowana bateria będzie ładowana.

 Po przełączeniu na OFF zasilanie jest wyłączone i ładowanie 
 akumulatora przerwane. 

 Po wybraniu opcji DC urządzenie jest zasilane z baterii.

2.  WEJŚCIE DC 12V
 Głośnik można podłączyć do zasilania 12V DC akumulatora 
 samochodowego.

3. ANTENA FM

4.  AC INPUT AC 230V ", 50 Hz
 Wejście przewodu zasilania prądu zmiennego. 



PANEL GÓRNY

1. Wyświetlacz 
 Wyświetlacz informacji o parametrach systemu. Po lewej stronie 
 wyświetlacza wyświetlany jest status INPUT A, a po prawej status
 INPUT B.

2. Pokrętło VOLUME / MULTI / DJ EFFECT
 Pokrętłem ustaw poziom głośności głównej, głośność słuchawek,
 wysokich i niskie tonów. 
 Naciśnij ten klawisz, aby wybrać inny efekt: SCRATCH, REVERB,
 BEAT BOX, YEAH, PRZYPOMNIJ GO, GEYA, COME ON 

 Naciśnij i przytrzymaj: odtwarza efekt DRUMS. 

3. PHONES MODE
 Naciśnij ten przycisk, aby przełączać tryb EARPHONES (dla 
 słuchawek).  
 Do wyboru są: INPUT A, INPUT B, INPUT AB INPUT B PREV

4. INPUT B PREV 
 Naciśnij, aby przełączyć na poprzednią ścieżkę USB B
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5. INPUT B NEXT
 Naciśnij, aby wybrać następną ścieżkę z USB B 

6. INPUT B VOLUME
 Regulacji głośności wejścia INPUT B.

7. INPUT B PLAY / PAUSE
 Naciśnij ten klawisz, aby wybrać odtwarzanie / pauzę wejścia 
 INPUT B.
 Podczas odtwarzania z USB, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć
 wyświetlany czas odtwarzania między czasem jaki upłynął od 
 początku utworu, a czasem pozostałym do zakończenia utworu.

8. INPUT B MODE
 Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb INPUT B: 
  LINE - USB B - EARPHONES INPUT JACK

9. Gniazdo słuchawkowe 

10. Gniazdo wejściowe INPUT B.

11.  GUITAR VOLUME
 Dostosuj poziom głośności gniazda GUITAR.

12.  MIC VOLUME
 Dostosuj poziom głośności gniazda MICROPHONE 

13.  ECHO
 Dostosuj ECHO dla wejścia MIC.

14.  Gniazdo GUlTAR
 Gniazdo do podłączenia gitary.

15.  Gniazdo MIC
 Służy do podłączenia mikrofonu.
 
16.  GNIAZDO WEJŚCIOWE LINE IN
 Służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia źródłowego z 
 wyjściem liniowym.

17.  DC POWER 
 Wskaźnik trybu zasilania DC.

18.  AUX AUDIO 
 Podłącz do wejścia AUX.
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19. Gniazdo USB A

20.  AC: CHARGE / STANDBY / NORMAL
 Dłuższe naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza urządzenie. 
 Krótkie naciśnięcie przełącza między trybami 
 CHARGE (ładowanie) - STANDBY (wyłączanie) - NORMAL

 W trybie DC: POZIOM BATERII
 Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania
 baterii.

21.  INPUT A MODE
 Powtórne naciskanie przełącza funkcję wejścia INPUT A:
  AUX A - BT A - FM - USB A

22.  INPUT A PLAY / PAUSE
 Naciśnij ten klawisz, aby wybrać odtwarzanie / pauzę wejścia 
 INPUT A.
 Podczas odtwarzania z USB, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć
 wyświetlany czas odtwarzania między czasem jaki upłynął od 
 początku utworu, a czasem pozostałym do zakończenia utworu.

23. INPUT A VOLUME
 Regulacja poziomu głośności wejścia INPUT A.

24.  INPUT A NEXT
 Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na następny utwór z USB A.

25.  INPUT A PREV
 Naciśnij ten klawisz, aby przełączyć na poprzedni utwór z USB A.

26. MENU
 Wybiera główny poziom głośności, bas, wysokie tony, x driver, tryb
 podświetlenia
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
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OPERACJA ZDALNEGO STEROWANIA:
- Unikaj używania dwóch pilotów jednocześnie, ponieważ spowoduje
 to awarię. 
- Używaj baterii rozmiaru "AAA" UM-4. Nie mieszaj starych baterii 
 z nowymi.
- W przypadku wycieku z baterii należy dokładnie wyczyścić pilota 
 przed wymianą baterii
- Nie zwieraj dwóch styków baterii. 

OBSŁUGA

1.  Przełącznik zasilania z tyłu głośnika ustaw w położenie AC lub DC.

2.  Przyciskiem INPUT A na panelu przednim wybierz źródło dźwięku: 
 AUX A, BT A, FM lub USB A. 
 Naciśnij przycisk INPUT B na panelu przednim, aby wyświetlić LINE,
 USB B. 
 Gdy urządzenie znajduje się w trybie AC:
 -  Jednokrotne naciśnięcie przycisku aktywuje tryb 
  ładowania, pokazując stan naładowania akumulatora 
  na wyświetlaczu led.
 -  Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie głośnika 
  i wskaźnik ładowania podświetli się na zielono.
 -  Można również wybrać tryb czuwania bez ładowania baterii gdy 
  urządzenie pracuje w trybie DC:
 -  Naciśnięcie przycisku Standby wyświetli na niebieskim 
  wyświetlaczu LED poziom naładowania akumulatora. 

3.  Pokrętłem VOLUME / MULTI / DJ EFFECT na panelu lub 
 przyciskiem VOL +/- na pilocie zdalnego sterowania ustaw poziom 
 głośności. Następnie dostosuj suwak poziomu głośności wejścia
 INPUT A i użyj prawego suwaka poziomu głośności, aby zmienić
 głośność wejścia INPUT B.

4. W celu dostosowania ustawienia niskich tonów, wysokich tonów, 
 X-drive, prawego głośnika i głównego poziomu głośności, naciśnij
 przycisk menu, aby wybrać ustawienie które chcesz zmienić i użyj 
 dużego pokrętła VOLUME / MULTI / DJ EFFECT do zmiany 
 wybranego ustawienia.

5. Wybór wyjścia słuchawkowego: naciśnij przycisk PHONES MODE
 na panelu sterowania, aby wyświetlić INPUT A, INPUT B lub 
 INPUT AB i dostosuj poziom głośności A, B lub AB, obracając 
 pokrętło efektów Multi DJ.
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6.  Naciśnij przycisk LIGHT na pilocie lub naciśnij przycisk MENU na
 przednim panelu, aż zostanie wyświetlony tryb głośnika, a następnie
 pokrętłem VOLUME / MULTI / DJ EFFECT wybierz ustawienie:
 OFF, R, G, 8, RG, RB, GB, RGB, AUTO, DEMO.

7.  Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, aby wyciszyć dźwięk.
 Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwiek.
 Naciśnij X DRIVE na pilocie zdalnego sterowania w celu  włączani / 
 wyłączania efektu X-Bass.

KOLOROWE PODŚWIETLENIE

• R = migają czerwonym światłem
• G = migają z zielonym światłem
• B = migają niebieskie światłem
• RG = migają czerwone i zielone światła
• RB = migają czerwone i niebieskie światła 
• GB = migają zielone i niebieskie światła
• RGB = migają czerwone, zielone i niebieskie światła
• Auto = różne kombinacje kolorów przechodzą cyklicznie i migają.
• Demo - światła migają i zmieniają kolor w rytm muzyki.

RADIO

1.  Przed użyciem funkcji radiowych należy ustawić antenę, aby
 uzyskać optymalny odbiór.
 Naciśnij przycisk INPUT A na panelu przednim lub przycisk FM na
 pilocie, aby wybrać funkcję "FM”.
2.  Naciśnij przycisk AUTO na pilocie lub przycisk odtwarzania
 centralnego panelu INPUT A w celu wywołania automatycznego
 skanowania częstotliwości pasma zapisując wyszukane stacje.
3.  Przyciskami CH + / CH- na pilocie zmienisz zapisane w pamięci 
 stacje radiowe.
4.  Naciśnij lub przytrzymaj przycisk TU + / TU- na pilocie, aby ręcznie
 ustawić częstotliwość radiową.
5.  Wybierz stacje radiowe z panelu sterowania, naciśnij i przytrzymaj 
 przyciski next / prev.
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FUNKCJA KARAOKE & GUITAR

1.  Urządzenie może automatycznie rozpoznać podłączenie mikrofonu 
 lub gitary (MICROPHONE lub GUITAR).
2.  Ustaw poziom głośności mikrofonu za pomocą pokrętła MIC.VOL na
 przednim panelu i wyreguluj stopniowo głośność po podłączeniu 
 mikrofonu. 

 Uwaga: PMX-240 dostarczany jest z bezprzewodowym mikrofonem
 działającym na baterie 2AA (brak w zestawie). 
 Po przełączeniu przycisku na "ON" można mówić i dostosować
 poziom głośności i echo na panelu sterowania.

3.  Pokrętłem ECHO na panelu przednim ustaw ECHO mikrofonu.
4.  Pokrętłem GUITAR VOL na panelu przednim, ustaw poziom 
 głośności

 Uwaga:  nie dotykaj górnej części mikrofonu podczas śpiewania, aby
 uniknąć zakłóceń. Dostosuj głośność mikrofonu stopniowo, aby
 uniknąć efektu sprzężenia.

BLUETOOTH

•  Wyłącz uprzednio sparowane urządzenia Bluetooth (połączone) 
 z tym urządzeniem.
•  Włącz funkcję Bluetooth w telefonie lub odtwarzaczu muzycznym, 
 który chcesz połączyć z tym urządzeniem.
•  Włącz i przełącz to urządzenie w tryb Bluetooth. 
 Migające niebieskie światło "BT" na wyświetlaczu LED wskazuje, że
 jest w trybie parowania.
•  Ustaw telefon lub odtwarzacz muzyki, aby wyszukiwać urządzenia
 Bluetooth.
•  Z listy wyszukanych przez smartfon urządzeń wybierz "PMX-240".
•  Wybierz OK lub YES, aby powiązać to urządzenie z telefonem lub
 odtwarzaczem muzycznym.
•  Jeśli to konieczne wprowadź kod 0000
 Niebieskie światło oznacza połączenie.
•  Naciśnij przycisk DISCONNECT na pilocie, aby rozłączyć połączenie
 Bluetooth.

11



USB
To urządzenie ma dwa gniazda USB. 

- Naciśnij klawisz INPUT A, aby wybrać gniazdo USB A, a następnie
 podłącz nośnik USB zawierający pliki muzyczne. 

- Naciśnij przycisk INPUT B, aby wybrać USB B, a następnie 
 podłącz nośnik USB zawierający pliki muzyczne. 

 Ważne: gniazdo USB jest przeznaczone wyłącznie do przesyłania 
 danych.

 Używanie przedłużaczy USB nie jest zalecane.

CZAS 
Podczas odtwarzania materiału z nośnika USB, naciśnij i przytrzymaj 
klawisz Play / Pause wyświetlacz, aby przełączać między wyświetlaniem 
czasu, który upłynął od początku utworu lub pozostały czas do końca 
ścieżki.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1.  W trybie zasilania bateryjnego nie można korzystać z trybu 
 czuwania. 
2.  Panel kontrolny ma lampkę ładowania. Gdy bateria jest naładowana,
 wskaźnik będzie podświetlony na zielono. 
 Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu systemu
 pojawi się komunikat "LOW POWER", a wskaźnik będzie czerwony.

OCHRONA BATERII:
Gdy bateria jest wyłądowana, natychmiast przełącz pokrętło POWER z 
tyłu na położenie OFF na co najmniej 30 sekund, aby chronić żywotność 
baterii i wybierz tryb AC w celu jej naładowania.

Ważne: dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia i baterii nie będzie 
objęta gwarancją.
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DEMONTAŻ BATERII
1. Usuń śruby z tylnego panelu.
2. Wyjmij baterię.
3. Odłącz akumulator

                                                                                                    
AKCESORIA

Pilot: 1 szt
Instrukcja obsługi: 1 szt
Mikrofon bezprzewodowy: 1 szt
Kabel zasilający AC: 1 szt

                                                                                                    
SPECYFIKACJA

Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
Źródło prądu: 230V "50Hz / 12VDC
Maksymalny pobór  mocy: 120W
Bateria: ołów / kwasowa  12 VDC, 3,5 Ah 
Czas odtwarzania DC: "10 godzin przy 50%
Moc wyjściowa: 150 W (RMS)
Mikrofon: Bezprzewodowy 864 MHz
Bluetooth: V4,2 
Rozmiar urządzenia (szer. X gł. X wys.): 32 x 33,7 x 59 cm
Głośnik wysokotonowy: 2 x 1 cal
Głośnik niskotonowy: 1 x 3 cale
Subwoofer: 1 x 10 cali
Waga: 14,5 kg 
Temperatura pracy: 10-40 ° C

Specyfikacja stanowi jedynie odniesienie. Wartość masy i rozmiary są 
przybliżone.
Specyfikacja i funkcje mogą być zmieniane bez wcześniejszego 
uprzedzenia. 
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Ten produkt działa z częstotliwością 2400 - 2483,5 MHz i jest 
przeznaczony wyłącznie do użytku w normalnym środowisku domowym. 
Ten produkt jest odpowiedni do tego celu we wszystkich krajach UE.

Uwaga (w przypadku korzystania z mikrofonu bezprzewodowego)
Ten produkt działa z częstotliwością 864 MHz i jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku w normalnych warunkach środowiska domowego. 
Ten produkt jest odpowiedni do tego celu w większości krajów UE.
Użytkownik powinien sprawdzić dozwolone częstotliwości w kraju, w 
którym urządzenie będzie używane. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https: //www.apwpt.ore
Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z tego urządzenia. 
Lenco nie ponosi odpowiedzialności za to urządzenie jeśli jest 
wykorzystywane do innych celów niż opisane w tej instrukcji.
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Ważne:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
wdrażająca postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 
2003r. określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający 
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu 
oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu. 
Symbol umieszczony na Twoim urządzeniu wskazuje na selektywne zbieranie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia 
do pojemników na śmieci.

Istnieje odrębny system kolekcjonowania zużytych urządzeń elektronicznych, zgodnie z legislacją 
wymagającą właściwego postępowania, odzysku i ponownego wykorzystania.
Prywatne gospodarstwa domowe mogą oddać zużyty sprzęt elektroniczny w desygnowanych punktach 
lub do sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego urządzenia).
Postępując w ten sposób możesz być pewien, że oddany sprzęt zostanie prawidłowo wykorzystany, 
odzyskany i ponownie przetworzony zapobiegając potencjalnie negatywnym efektom oddziałującym na 
środowisko i ludzi.




