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1. A rádió üzembe helyezése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.  
2. Őrizze meg az útmutatót; a biztonsági és kezelési utasításokat a későbbi betekintés céljából meg kell őrizni.  
3. Figyelmeztetés. A kezelésre és működtetésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.  
4. Kövesse a kezelési utasításokat, és használja fel a megjegyzéseket.  
5. A készüléket nem szabad víz és nedvesség közelében működtetni.  Ne használja a készüléket fürdőkád, vizes edények, 
mosdó, konyhai mosogató, úszómedence közelében, valamint ne vigye nedves pincébe, stb. 
6. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót.  A készülék külső felületét nedves ruhával tisztítsa.  
7. Ne helyezze a rádiót instabil helyekre, pl. kocsira, állványra vagy asztalra.  A rádió az instabil helyről leeshet és sérülést 
okozhat, illetve megsérülhet.  
8. A rádiót úgy kell elhelyezni, hogy a megfelelő szellőzés a környezetében biztosítva legyen.  A rádiót nem szabad  ágyra, 
kanapéra, szőnyegre vagy más puha alapra helyezni, mivel ezek akadályozhatják a szellőzést.  Ne építse be szekrénybe, 
mert ezzel esetleg akadályozza a levegő áramlását.  
9. Áramellátás: A rádiót csak azzal a tápellátással szabad üzemeltetni, amely a típuscímkén fel van tüntetve.  Ha a ház vagy 
lakás áramellátásáról nincs megfelelően informálva, kérdezze meg a készülék forgalmazóját, vagy a helyi 
energiaszolgáltatót.  
10. Áramkábel: Az áramvezető kábelt mindig úgy kell fektetni, hogy ne lehessen belebotlani, ne csípődjön össze, és ne 
feküdjenek rajta tárgyak.  Különösen figyelni kell a kábelre ott, ahol a dugóhoz, a dugaszoló aljzathoz csatlakozik, vagy ahol 
kijön a készülékből.  A kábel kihúzásánál a dugót húzza, és ne a kábelt.  A készüléket kizárólag az előírt  áramforrásról 
üzemeltesse.  Ha a ház vagy lakás áramellátásáról nincs megfelelően informálva, kérdezze meg a készülék forgalmazóját, 
vagy a helyi energiaszolgáltatót.  
11. Ne terhelje túl a dugaszoló aljzatot vagy a hosszabbítókábelt.  Ez gyulladás veszélyhez vagy rövidzárlathoz vezethet.  
Ne dugjon be tárgyakat a rádióba a nyílásokon keresztül.  A bedugott tárgyak nagyfeszültségű pontokat érinthetnek vagy 
rövidzárlatot okozhatnak.  Ez gyulladáshoz vagy áramütéshez vezethet.   
12. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a dugaszoló aljzatról.  Ezáltal megakadályozza az esetleges 
túlfeszültség (pl. villámcsapás) által okozott károkat.  
13. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.  Az elemek kifuthatnak és károsíthatják 
a rádiót.  
14. Ne próbálja meg maga javítani a készüléket. A borítások eltávolításával nagy feszültségeknek teheti ki magát, és a 
garanciát is elveszti.  A készülék mindenfajta ellenőrzését bízza a megfelelő szakemberekre.  
15. Tárgyak vagy folyadék bejutása a készülék belsejébe: A nyílásokon keresztül soha ne juttasson tárgyakat a rádióba, 
mivel azok nagyfeszültségű pontokat érinthetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami gyulladáshoz és áramütéshez vezethet.  
Ne szórjon soha valamilyen folyadékot a termékre.  
16. A terméket képzett szakemberrel kell átvizsgáltatni, ha:  
a. az áramkábel vagy a dugó károsodást szenvedett,  
b. tárgyak estek a készülékre vagy folyadékot öntöttek a rádióra, 
c. a rádió esőnek vagy víznek volt kitéve, 
d. a rádió nem működik rendeltetésszerűen vagy a teljesítmény változása észlelhető, 
e. a rádiót leejtették, vagy a ház megsérült. 
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3. Finombeállító- és szunnyadás beállító gomb 
4. FM/AM (FM/KH) frekvenciasáv választó 
5. Időkapszula 
6. Dátum gomb 
7. Időgomb, az automatikus időbeállítás indítása 
8. 2. ébresztés gomb 
9. 1. ébresztés gomb 
10. Tápellátás kapcsoló és elalvási idő beadó 
11. NAP-gomb 
12. Kijelző gomb 
13. Világítás gomb 
14. LC kijelző 
15. Időzóna kapcsoló 
16. Visszaállító (reset) gomb 
17. Fényerő beállító gomb 
18. Ébresztő hangerő beállító gomb 
19. AUX-IN 
20. Fejhallgató-csatlakozó 
21. Hangerő szabályozó gomb 
 

 
 
 



LC kijelző 
A. Rádió sáv és óra AM/PM-kijelző 
B. Nyári időszámítás jelző 
C. Időbeállítás jelző 
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Üzembe helyezés 
Óra 
Az óra automatikus beállítása 

1. Csatlakoztassa a rádiót egy hálózati dugaszoló aljzathoz. A rádió órája ezután  -:- t mutatja és a  jelzés villog. 

2. A rádió kikapcsolt állapotában nyomja és tartsa nyomva az  idő-gombot  4 másodpercnél tovább, az automatikus 
óraidő beállító jel vételére.  
 
Az óra kézi beállítása (csak akkor, ha az automatikus beállítás sikertelen) 

1. Nyomja a TIME gombot, a kijelzőn  látható. 
2. Nyomja a SET gombot, és az órák számjegyei villognak.  
3. Nyomja a fel-le gombokat, az órák beállítására.  
4. Nyomja a SET gombot, a percek számjegyei villognak.  
5. Nyomja a fel-le gombokat, a percek beállítására.  
6. Nyomja a SET gombot,  ezzel lezárja az óraidő beállítást.  
* A folyamatot bármikor megszakíthatja a TIME gomb nyomásával. 
 
A dátum kézi beállítása (csak akkor, ha az automatikus beállítás sikertelen) 
1. Nyomja a DATE gombot, majd ezt követően a  SET gombot. Az évet jelző számjegyek villognak.  
2. Nyomja a fel-le gombokat, az év beállítására.  
3. Nyomja újból a SET gombot, ekkor a hónapot jelző szám villog.  
4. Nyomja a fel-le gombokat, a hónap beállítására.  
5. Nyomja újból a SET gombot, ekkor a napot jelző szám villog.  
6. Nyomja a fel-le gombokat, a nap beállítására.  
7. Nyomja a SET gombot,  ezzel lezárja az óraidő beállítást.  
* A folyamatot bármikor megszakíthatja a TIME gomb nyomásával. 
 
Átváltás a 12/24 órás kijelzési formák között 

1. Nyomja a TIME gombot, majd ezt követően a  SET gombot. 
2. A 12 órás formátum beállítására nyomja a Station Preset 1 gombot, vagy 
a 24 órás formátum beállítására a Station Preset 2 gombot.  
3. Nyomja a POWER gombot, ezzel lezárja a beállításokat.  
 
Átállás a nyári időszámításra 
1. Amikor a kijelző az óraidőt mutatja, nyomja a SET gombot 4 másodpercnél hosszabb ideig,  

az óraidőnek 1 órával való előre állítására.  A kijelzőn látható a "nap" szimbólum.   

2. Az óra visszaállítására nyomja a SET gombot 4 másodpercnél hosszabb ideig.  A  szimbólum eltűnik.  
 
Rádió üzemmód 
Rádiós programok beállítása 
A rádió programot háromféle módon lehet beállítani: 
A. Kézi beállítás 
1. Nyomja a POWER gombot, a rádió bekapcsolására.  
2. Nyomja többször a BAND gombot, és válassza ki az AM (KH) vagy FM frekvenciasávot.  
3. Nyomja a fel- vagy le gombot,  ha a frekvenciát  változtatni akarja.  
4. Nyomja újból a POWER gombot, a rádió kikapcsolására.  
B. Keresés (scan)  
1. Nyomja a POWER gombot, a rádió bekapcsolására.  
2. Nyomja többször a BAND gombot, és válassza ki az AM (KH) vagy FM frekvenciasávot.  
3. Nyomja a  fel-le gombokat 0,5 másodpercnél hosszabb ideig, majd engedje el őket.  A készülék automatikusan a 
következő frekvenciára ugrik.  
4. Nyomja a POWER gombot újból, a rádió kikapcsolására.  
 
C. Rádiós programok előzetes beállítása és lehívása 
1. Nyomja a POWER gombot, a rádió bekapcsolására.  
2. Nyomja többször a BAND gombot, és válassza ki az AM (KH) vagy FM frekvenciasávot.  
3. Állítsa be a kívánt rádióprogram frekvenciáját.  
4. A rádión 7 program-gomb található, 1-től 7-ig. Nyomja az egyik gombot 2 másodpercnél hosszabban, amíg sípoló jelet 
nem hall.  A frekvencia ezután erre a tárhelyre tárolódik.   
5. Ismételje az eljárást a többi program beállítására.  A rádión 7-7 program tárolható az AM és FM sávon.  
6. A tárhelyek újabb beadással felülírhatók.  
 
Program előhívása 
1. Nyomja az AM vagy FM sáv-gombot.  
2. Nyomja meg a gombok egyikét (1 - 7), amelyiknek a frekvenciájára kapcsolni szeretne, a frekvencia és a program száma 
megjelenik a kijelzőn.  
 
Ébresztési üzemmód 
Kétféle ébresztés és ébresztő hang állítható be, egymástól függetlenül.  Mindegyik ébresztés beállítható úgy, hogy vagy 
hangjelzéssel, vagy rádióval ébresszen.  Ha az ébresztés jele (1. vagy 2. vagy mindkét ébresztés) ki van jelezve, ez azt 
jelenti, hogy az ébresztés 24 órán belül aktív.  
 
Hangjelzéssel való ébresztés beállítása 
A hangjelzés 15 másodpercenként nagyobb hangerővel szól.  Egy percig felhangzik, majd egy perc szünet következik, és 
ismét felhangzik.  A hangjelzés egy óra hosszat működik, amennyiben a POWER gombbal  nem kapcsolják le.   
Az ébresztő hang erejét a rádió alján lévő ébresztő hang szabályozóval lehet beállítani.  
1. Nyomja meg az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, az ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.  
2. Nyomja a SET gombot,  az ébresztési idő órája jelződik ki.  
3. Nyomja a fel-le gombokat, az órák beállítására.  
4. Nyomja újból a SET gombot, és a fel-le gombokkal  állítsa be  a perceket.  
5. Válassza ki a hét azon napjait, amikor az ébresztést aktiválni kívánja, a hét napja gombjának nyomásával.  

6. Nyomja a SET gombot újból, majd nyomja a fel-le gombokat, amíg a kijelzés  megjelenik.  
7. Nyomja a SET gombot,  ezzel lezárja az óraidő beállítást.  
 
* Bármikor nyomja az  Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, ezzel lezárja a folyamatot.  
 
 
 
 
 
 



Rádióval való ébresztés 
A rádióval való ébresztés egy óra hosszat aktív, ha a POWER gombbal nem állítja le.  
1. Nyomja meg az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, az ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.  
2. Nyomja a SET gombot,  az ébresztési idő órája jelződik ki.  
3. Nyomja a fel-le gombokat, az órák beállítására.  
4. Nyomja újból a SET gombot, és a fel-le gombokkal  állítsa be  a perceket.  
5. Válassza ki a hét azon napjait, amikor az ébresztést aktiválni kívánja, a hét napja gombjának nyomásával.  

6. Nyomja a SET gombot újból, majd nyomja a fel-le gombokat, amíg a kijelzés  megjelenik.   
7. Nyomja újból a SET gombot, és állítsa be a fel-le gombokkal azt a rádióadást, amelyikkel ébresztetni kívánja magát, majd 
állítsa be a hangerőt.  Nyomja a BAND gombot, ezzel választ FM vagy AM (KH) között.  Nyomja a SET gombot,  ezzel 
lezárja a beállítást.  
8. Nyomja a POWER gombot, a rádió kikapcsolására.  
9. Ha a rádióadás nem megfelelő minőségű, a készülék a hangjelet adja be ébresztő hangként. . 
* Bármikor nyomja az  Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, ezzel lezárja a folyamatot.  
* Ha AUX-IN-t használja, és a rádiósáv nincs kiválasztva, a készülék a hangjelzéssel ébreszt.  
 
Szunnyadás funkció 

1. Ha az ébresztő hangot (rádiót vagy hangjelzést) meg akarja szakítani, nyomja a fel- vagy le gombot.  Az ébresztő 
hang 5 percre leáll, és a kijelzőn      látható.  Ez a funkció az ébresztés ideje alatt bármikor ismételhető.  
2. Nyomja a POWER gombot, ezzel leállíthatja a szunnyadási (snooze) funkciót  és az ébresztő hangot is.  Ébresztő hang 
leállítása 
1. Nyomja az  Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot 2 másodpercnél hosszabban.  

2. A  vagy  szimbólum eltűnik a kijelzőről, és a beállított riasztó hang leáll.  
3. Ha az ébresztést ismét aktiválni kívánja, nyomja az  Alarm 1  vagy Alarm 2 gombot 2 másodpercnél hosszabban, ekkor a 

megfelelő  vagy   szimbólum ismét megjelenik a kijelzőn.  
 
Az ébresztés hangerejének beállítása 
Az ébresztés hangereje a  készülék alján lévő ébresztő hangerő szabályozóval állítható be.  
Megjegyzés: a szabályozás csak a hangjellel való ébresztésnél működik.  
 
NAP időbeállító 
1. Ez egy visszaszámláló, amely egy meghatározott időköz után riasztást ad.  Ez az időköz 10 perc és 120 perc között 
állítható be, 10 perces lépésekben.  
2. Nyomja meg a NAP gombot, amíg a kívánt időköz meg nem jelenik.  
3. A kijelzőn a NAP  szó jelenik meg, és ezzel a NAP időbeállító aktiválva van.  
4. Ha a NAP riasztás aktiválva van, a POWER gomb nyomásával a riasztás leállítható.  
5. Ha a NAP riasztást le akarja állítani, még mielőtt megszólalna, nyomja a NAP gombot addig, amíg az  OFF szó meg nem 
jelenik a kijelzőn.  
 
Elalvás időzítő  – a rádió automatikus kikapcsolása 
Az elalvás időzítőt 15-120 perc közötti időre lehet beállítani.  A rádió a beállított időben kikapcsolódik.  

1. A rádió kikapcsolt állapotában nyomja és tartsa nyomva a  -gombot. A rádió bekapcsolódik, és a kijelzőn 

sorra megjelennek az időközök.  Engedje el a  gombot, amint a kívánt időköz jelenik meg.  Az időzítő most 
aktiválva van.  
2. Az időzítő deaktiválására (kikapcsolására) nyomja meg a POWER gombot és a   szimbólum eltűnik a kijelzőről.  
 
Időzóna beállítása 
Állítsa az időzóna (TIME ZONE) kapcsolót  (a készülék alján) normál esetben "0" állásba. Ha olyan országban tartózkodik, 
ahol nincs rádiójel által vezérelt óraidő, de Ön szeretné a közeli országokból sugárzott időjelet fogni, használja a TIME 
ZONE kapcsolót,  az idővétel illesztéséhez.  Például Törökországban a középeurópai időzóna egy órával előbbi időt mutat, 
de mégis lehet fogadni a Németországból sugárzott időjelet.  Ilyen esetben jól használható a  TIME ZONE kapcsoló,  mivel 
az óraidőt az Ön kívánsága szerint tudja beállítani.  

Ha például az USA-ba utazik, állítsa be a TIME ZONE kapcsolót  egyszerűen arra a zónára, amelyben éppen tartózkodik.  4 
időzóna ismert: PST (Pacific Standard Time) MST (Mountain Standard Time), CST (Central Standard Time) vagy EST 
(Eastern Standard Time). 
 
Kijelző gomb 
Ha a rádió be van kapcsolva, a kijelzőn váltani tudja a frekvencia kijelzést és az óraidő kijelzést, a kijelző gomb nyomásával.  
 
Háttérvilágítás beállítás 

Ha a  gombot nyomja, a háttérvilágítást világosabbra vagy halványabbra állíthatja.  Ha a háttérvilágítás sötétebbre van 
beállítva, a rádió hátoldalán lévő 17 gombbal a kijelzést a legsötétebb fokozatra állíthatja.  
 
Fejhallgató-csatlakozó 

Csatlakoztasson egy fejhallgatót a megfelelő  fejhallgató-csatlakozóhüvelybe, ezzel aktiválja a fejhallgató funkciót, és a 
beépített hangszórót elnémítja.  
 
AUX-IN csatlakozó 
Az AUX-IN csatlakozóba (a rádió oldalán) külső audio-berendezést, pl. CD-lejátszót csatlakoztathat.  Játsszon le zenét a 
készüléken, és nyomja többször a BAND gombot, amíg a kijelzőn "AU" meg nem jelenik.  A rádió a külső készülék jelét 
erősíti és visszaadja.  
 
A rádió visszaállítása 
Ha a rádió nem működik rendeltetésszerűen vagy néhány kijelző szegmens hiányzik, nyomja a RESET gombot (a készülék 
alján), egy megfelelő hegyes tárggyal 2 másodpercnél hosszabb ideig.  Ezzel a teljes tároló vissza lesz állítva az eredeti 
állapotára.  
 
Műszaki adatok 
Áramellátás 110-120 V/50-60 Hz (USA változat); 220-230 V/50-60 Hz (európai változat) 
Kimeneti teljesítmény 800 mW (max) 
Teljesítményfelvétel 7W (max) 
Frekvenciatartomány FM 87,5 – 108,0 MHz 
AM 520 – 1710 kHz (USA változat); AM 522- 1629 kHz (európai változat 


