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Biztonsági előírások 
• Olvassuk el a kezelési utasítást, mielőtt használatba vennénk a rádiót. 
• Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat. Őrizzük meg a kezelési 

utasítást a későbbiek számára. 
• Ne használjuk a rádiót víz közelében, pl. fürdőkád, mosdótál, mosógép, 

mosogató, nedves pince, úszó-medence stb. mellett. 
• A készüléket csak egy nedves ruhával tisztítsuk. Tisztítás előtt húzzuk 

ki a hálózati dugót. 
• Ne állítsuk a rádiót instabil kocsira, állványra, tartóra vagy asztalra. A 

rádió leeshet onnan, és személyi sérülést okozhat, illetve maga is 
megsérülhet. 

• A rádiót úgy helyezzük el, hogy ne legyen akadálya a normál 
szellőzésének. Például ne rakjuk a rádiót ágyra, kanapéra, szőnyegre, 
vagy más puha alapra, amely el tudná dugítani a szellőzőnyílásokat. Ne 
rakjuk beépített szekrénybe se, amely meggátolja a légmozgást. 

• A hálózati kábelt úgy vezessük, hogy ne botoljunk el benne, ne 
akadjunk bele, és ne támaszkodjanak rá tárgyak. Különösen figyeljünk 
a kábelnek arra a pontjaira, ahol a kábel csatlakozóba, ill. a készülékbe 
lép be. A készüléket kizárólag a megadott áram-forrásról működtessük.  

• Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a rádiót, húzzuk ki a hálózati 
dugót a konnektorból. Ezzel megelőzzük a túlfeszültség (pl. 
villámláskor) által okozott károkat. Ugyanakkor vegyük ki az elemet is, 
mert kifolyhatna, és károsíthatná a rádiót.  

• Ne próbáljuk magunk javítani a rádiót. Ha levesszük a burkolatot, 
veszélyes feszültségnek tesszük ki magunkat, és a garanciát is 
elveszítjük. Bármilyen vizsgálatot is csak szakemberrel végeztessünk. 

• Ne dugjunk be tárgyakat a szellőzőnyílásokon át, és ne töltsünk 
folyadékot a rádió felett. Életveszélyes áramütést szenvedhetünk, vagy 
rövidzár keletkezhet, amely tüzet idézhet elő. 

• A rádiót szakemberrel vizsgáltassuk meg, ha: 
A. megsérült a hálózati kábel vagy a dugó; 
B. tárgy esett a készülékre, vagy folyadék került a belsejébe; 
C. a rádiót eső vagy víz érte; 
D. úgy tűnik, hogy nem működik rendesen, vagy megváltozott a 

teljesítménye; 
E. leejtettük a rádiót, vagy megsérült a háza. 

 
 
 
Kezelőszervek, kijelző 

 
1 be-kikapcsoló és elaltatási funkció 
2 BAND (hullámsáv) gomb 
3 NAP TIMER (időzítő) gomb 
4 adóállomás-tároló 
5 keresőgombok/szundikálás üzemmód gombja 
6 pontos idő beállítógombja/kijelző kapcsológombja 

7 2. riasztás/ébresztés gombja 
8 1. riasztás/ébresztés gombja 
9 LC-kijelző 
10 hangerőszabályzó 
11 fejhallgató-kimenet 
12 AUX (tartalék) bemenet 
13 a háttérvilágítás beállítógombja 
14 logo és műszaki adatok 
15 URH-antenna 
16 hálózati csatlakozás 
LC-kijelző 

 
A a frekvenciasáv és a napszak (AM/PM = de./du.) kijelzése; 
B óra és perc; 
C másodperc; 
D riasztás/ébresztés kijelzése 
E automatikus kikapcsolás 
F visszaszámláló időzítés 
G a hét napja 
H a pontos idő beállítása 
 
Kezelés 
A pontos idő és a dátum beállítása 
Az ébresztést csak akkor lehet beállítani, ha előtte a pontos időt már 

beállítottuk. 

1. Tartsuk 2 másodpercnél hosszabb ideig megnyomva a TIME SET (6) 

gombot, a kijelzőn megjelenik ekkor a  szimbólum. Majd elkezd 

villogni a négy számjegy. 
2. Állítsuk be az évszámot a keresőgombokkal (5). 
3. Nyomjuk meg a TIME SET (6) gombot, és állítsuk be a dátumot az év 

beállításával azonos módon. 
* A gyorsállításhoz tartsuk nyomva a keresőgombokat. 
4. Nyomjuk meg a TIME SET (6) gombot, és állítsuk be a pontos idő 

óráját a keresőgombokkal. Ugyanígy állítsuk be a pontos idő percét 
(TIME SET, majd keresőgomb). A hét napja automatikusan állítódik be. 

5. A perc beállítása után nyomjuk meg a TIME SET gombot a beállítások 
átvétele céljából. 
• Ha a beállítási folyamat közben 30 másodpercig nem nyomunk 

meg egyetlen gombot sem, a beállítási folyamat megszakad. 
• Amint megerősítettük a beállítást, változatlanul megmarad akkor 

is, ha utána több mint 30 másodpercig nem nyomunk meg 
egyetlen gombot sem. A beállítások átvételéhez még meg kell 
nyomni a TIME SET gombot. A második számjegy-helyen 0 
jelenik meg, ha megnyomjuk a TIME SET gombot. 

 
Rádióhallgatás 
A rádiót az (1) kapcsolóval kapcsoljuk be.  
Egy rádióállomás kiválasztása 
Adóválasztás 

1. A keresőgombokkal választhatjuk ki a kívánt adó frekvenciáját. 
2. Automatikus keresés - tartsuk az egyik kereső-gombot fél másodpercnél 

hosszabb ideig nyomva, és a rádió automatikusan megkeresi a 
következő adót.  

Adók eltárolása 

1. Válasszuk ki a tárolni kívánt adót. 
2. Válasszunk ki egy tárolóhelyet (1-5), és tartsuk addig nyomva a 

gombját, amíg nem hallunk egy hangjelet. Az adóállomást ez által 
tároltuk ezen a tárolóhelyen (gombon). 

Megjegyzés: Ha egy új adót tárolunk, akkor a korábban ezen a helyen tárolt 
adó előbb törlődik. 
A tárolt adók felhívása 
Egy tárolt adó felhívásához nyomjuk csak meg a BAND gombot a 
frekvenciasáv kiválasztására, majd nyomjuk meg a kívánt tárolóhely gombját 
(1-5). 
 
 
Hangerő 
A kívánt hangerőt a hangerőszabályzóval (10) állítsuk be. 
 
Ébresztési funkció 



Az ébresztést/riasztást bekapcsolt és kikapcsolt funkció mellett egyaránt 
beállíthatjuk.  
Az ébresztőórán két egymástól függetlenül beállítható ébresztési idő áll 
rendelkezésre. 
Két különböző ébresztési mód közül választhatunk: rádió vagy zümmögő. 
1. Válasszuk ki a kívánt ébresztési időt az ALARM 1 vagy az ALARM 2 

gomb megnyomása után. Ekkor a kijelzőn a megnyomott gombnak 

megfelelő  vagy  ébresztési szimbólum jelenik meg. 

2. Még mielőtt a kijelzőn újra a pontos idő jelenne meg, nyomjuk meg kb. 
2 másodpercig a TIME SET gombot, amíg nem hallunk egy 
jelzőhangot. A kijelzőben villogni kezdenek az ébresztési óraidő 
számjegyei. Állítsuk be az órát a keresőgombokkal. 

3. Nyomjuk meg a TIME SET (6) gombot, most a perc számjegyei 
kezdenek el villogni. Állítsuk be a percet a keresőgombokkal. 

4. Nyomjuk meg a TIME SET gombot, és válasszuk ki a 
keresőgombokkal az ébresztés módját: naponta, a hétköznapokon, a 
hétvégén (szombaton és vasárnap), vagy egyetlen alkalommal. 

5. Nyomjuk meg a TIME SET gombot a beállított ébresztési idő 
megerősítése céljából, és válasszuk ki az ébresztési hangot a 
keresőgombok segítségével. Két ébresztési hang, a rádióval való 
ébresztés ( ), valamint a zümmögővel történő ébresztés ( ) áll 
rendelkezésre. 
a) Ha a zümmögővel történő ébresztést választjuk, akkor most a 

beállítás átvétele céljából nyomjuk meg TIME SET gombot. 
b) Ha a rádióval való ébresztést választjuk, akkor nyomjuk meg 

TIME SET gombot, és válasszuk ki a kívánt frekvenciasávot és 
adófrekvenciát. Nyomjuk meg TIME SET gombot a beállítás 
átvétele céljából. 

c) A beállítás automatikusan átvételre kerül, ha több mint 30 
másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem. Ha a 
rádiót választjuk az ébresztésre, mindenképpen meg kell 
nyomnunk a TIME SET, vagy a be-kikapcsoló gombot a 
beállítások átvétele céljából. 

6. Az ébresztés/riasztás beállítása után 6 másodpercig az ébresztés 
státusza jelenik meg a kijelzőn, mielőtt ismét a pontos idő jelenne meg. 

*HWS (felhasználóbarát ébresztési mód): a zümmögővel történő 
ébresztéskor a hangerő 1 percig folyamatosan nő, majd 1 percre 
kikapcsolódik. Ez a folyamat egy órán át ismétlődik. 
Az ébresztés hatástalanítása 
Nyomjuk meg kb. 2 másodpercig az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot, 

amíg nem hallunk egy jelzőhangot. A kijelzőn a  vagy  ébresztési 
szimbólum jelenik meg. Nyomjuk meg kb. 2 másodpercig az ALARM 1 
vagy az ALARM 2 gombot, amíg nem hallunk egy jelzőhangot, hogy az 
adott ébresztést újra aktivizáljuk. 
Az ébresztő leállítása 
Az ébresztőt a be-kikapcsolóval (10) állíthatjuk le. 
 
Szundikálás funkció 
Ha csak átmenetileg akarjuk leállítani az ébresztőt, nyomjuk meg a 
szundikálás gombot (5). Az ébresztő leáll, majd 5 perc múlva újra megszólal. 
Az ébresztés egy óra hosszat aktív, és ez alatt bármikor megszakítható. 
 
Visszaszámláló időzítő 
A NAP-gombbal (3) egy 10-120 perc múlva felhangzó rövid riasztást 
tehetünk aktívvá (10 perces lépésekben állítható be). 
A visszaszámlálás abban a pillanatban kezdődik, amikor felengedjük a 
gombot. A kijelzőben a „NAP” kiírás jelenik meg. A riasztás a beállított 
időpontban szólal meg. 
A visszaszámlálási funkciót a beállított idő letelte előtt is kikapcsolhatjuk a 
NAP-gombnak az OFF (ki) állásba való hozatalával. A kijelzőről eltűnik a 
„NAP” kiírás. 
 
Elaltatási funkció – automatikus kikapcsolás 
A be-kikapcsoló gomb (10) többszöri megnyomásával tehetjük aktívvá az 
elaltatási funkciót. Ezáltal 15, 30, 60, 90 vagy 120 perc múlva aktív 
automatikus kikapcsolást állíthatunk be. Ez a funkció abban a pillanatban 
válik aktívvá, amikor felengedjük a gombot. A beállított perc számjegye 
megjelenik a kijelzőn. 
A beállított idő elteltekor automatikusan kikapcsolódik a rádió ( ). Ha a 
rádiót ennél előbb ki akarjuk kapcsolni, nyomjuk csak meg a be-kikapcsoló 
gombot. Az elaltatás szimbóluma ekkor eltűnik a kijelzőről. 
 
A naptár kijelzése 
Nyomjuk meg a TIME SET/DISPLAY gombot (6), hogy megjelenítsük az 
évet, majd nyomjuk meg még egyszer a dátum megjelenítése céljából. 
Három másodperc múlva a kijelző visszatér a pontos idő kijelzésére. 
 
 
 

24/12-órás kijelzési mód, KH/URH frekvencia-raszter 
1. Tartsuk 6 másodpercig nyomva a BAND-gombot, amíg egy 

jelzőhangot nem hallunk, és a kijelzőn felvillan az időformátum. A 24-
órás és a 12-órás kijelzési mód között a keresőgombokkal válthatunk. 
* Miután beállítottuk az órakijelzési módot, és nem akarjuk 
megváltoztatni a beállított frekvencialépcsőt, nyomjuk meg kétszer a 
BAND-gombot (egy-egy hangjel hallható közben). Ezután ismét a 
pontos idő látható a kijelzőn. Ha meg akarjuk változtatni a 
frekvenciarasztert: 

2. Nyomjuk meg még egyszer a BAND-gombot, egy hangjelet hallunk, és 
a kijelzőben villogni kezd a beállított URH-frekvencialépcső. Ha meg 
akarjuk változtatni a frekvenciarasztert, a keresőgombokkal 
választhatunk a lehetőségek közül. 
a. Ha a rádiót az USA-ban vásároltuk, akkor a 100- és a 200 kHz-es 

raszter áll rendelkezésre. 
b. Ha a rádiót Európában vásároltuk, akkor az 50- és a 100 kHz-es 

raszter áll rendelkezésre. Ha nem akarjuk megváltoztatni a 
rasztert, akkor ne nyúljunk itt a keresőgombokhoz. 

3. Nyomjuk meg újra a BAND-gombot, egy hangjelet hallunk, és a 
kijelzőben villogni kezd a beállított KH-frekvencialépcső. A 
keresőgombok segítségével válasszunk 9 kHz és 10 kHz között. 
• Európában válasszuk a 10 kHz-et. 
• Az USA-ban válasszuk a 9 kHz-et. 

4. Nyomjuk meg újra a BAND-gombot a beállítás átvétele céljából. 
 
AUX bemenet 
Csatlakoztassunk egy külső készüléket, például egy CD-lejátszót az AUX IN 
jelölésű bemenetre (a rádió oldalán). Kapcsoljuk be a külső készüléket, és 
addig nyomogassuk a BAND-gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az 
„AU” kiírás. A készülék hangszóróján át felerősítve adja vissza a külső 
készülék jelét. 
 
Fejhallgató 
Ez a rádió el van látva egy fejhallgató-kimenettel egy fejhallgató 
csatlakoztatására. Ha csatlakoztatva van a fejhallgató, a hangszórók 
automatikusan némítva vannak. 
 
A háttérvilágítás beállítása 
Forgassuk a háttérvilágítás beállítógombját (13) a világítás beállítása céljából. 
 
Tápáramellátás 
A rádióban van egy tartalékakkumulátor, amely 10 percre elegendő. Ez azt 
jelenti, hogy áramszünet esetén csak 10 perc múlva vesznek el a beállítások. 
 
Műszaki adatok 
Tápáramellátás: 
 120 V/60 Hz (USA-változat) 
 230 V/50 Hz (Európa-változat) 
 Tápegység egyenfeszültségű kimenete: 6 V/0,5 A 
Frekvenciatartományok: 
 URH: 87,5 ÷ 108 MHz 
 KH: 520 ÷ 1710 kHz (USA-változat) 
 KH: 522 ÷ 1629 kHz (Európa-változat) 
 


