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KÖRNYEZETVÉDELMI UTASÍTÁSOK
Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és
elektronikus hulladékok szelektív gyûjtõhelyére. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.
Az anyagok jelölésüknek megfelelõen hasznosíthatók újra. Az elhasználódott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más
területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is.
Tájékozódjon lakóhelye önkormányzatánál a megfelelõ hulladékgyûjtõ helyekrõl.
VIGYÁZAT – LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS LÉP KI, HA FELNYITJA A
BURKOLATOT, ÉS LENYOMJA A BIZTONSÁGI RETESZELÕSZERKEZETET. NE
TEGYE KI MAGÁT A SUGÁRZÁSNAK!

Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a készülék belsejében
veszélyes feszültségek vannak, amelyek áramütést
okozhatnak.
Az áramütések elkerülése érdekében nem szabad felnyitni a készüléket. Nem
tartalmaz olyan alkatrészt, amit a felhasználónak kell karbantartania vagy javítania.
Karbantartást és javítást csak szakember végezhet.

Ez a szimbólum fontos kezelési és karbantartási
tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági, környezetvédelmi, felszerelési tudnivalók
A készüléket kizárólag csak száraz belsõ helyiségben szabad használni.
Ne kerüljön érintkezésbe nedvességgel.
Óvja a készüléket csepegõ vagy freccsenõ folyadékoktól, és ne rakjon folyadékkal töltött edényt (pl. vázát) a készülékre.
Ne nyissa fel a készüléket. ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Ezt a tevékenységet csak szakember végezheti.
A készüléket kizárólag egy elõírásszerûen felszerelt és földelt hálózati dugaszoló aljzatba szabad csatlakoztatni. A hálózati feszültségnek meg kell
egyeznie a készülék típustábláján látható értékkel.
Figyeljen arra, hogy használat közben ne érje víz vagy nedvesség a hálózati kábelt. A hálózati kábelt nem szabad becsípni vagy más módon
megsérteni.
A hálózati dugó legyen mindig könnyen elérhetõ, hogy a készüléket le lehessen választani a hálózatról.
A hálózati dugó leválasztásra szolgál és nehézségek nélkül használhatónak kell lennie.
A hálózati kábel vezetésénél ügyeljen arra, hogy a készülék mûködése közben ne lehessen megbotlani benne.
A sérült hálózati dugót vagy hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki a vevõszolgálattal.
Vihar vagy hosszabb távollét esetén (pl. nyaraláskor) húzza ki a hálózati dugót és vegye ki az elemeket.
Gyerekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
A készüléket kizárólag csak egy száraz tisztítókendõvel tisztítsa.
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT vagy DURVA anyagból készült kendõt!!
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy más hõforrás behatásának.
Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne jöhessen létre hõtorlódás, azaz állítsa fel szabadon, jól szellõzõ helyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék oldalai mindentõl legalább 10 cm távolságban legyenek, így biztosítva van a megfelelõ légáraml ás.
Ne takarja le a szellõzõnyílásokat.
Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni.
Ne állítson nyílt tûzforrást, pl. égõ gyertyát a készülékre.
Ne állítson folyadékkal megtöltött edényt (pl. vázát) a készülékre vagy annak a közelébe.
Állítsa fel a készüléket egy biztos, rázkódásmentes helyen.
Állítsa a készüléket lehetõleg minél messzebb számítógéptõl vagy mikrohullámú sütõtõl, mert ezek esetleg vételi zavarokat ok ozhat rádióhallgatás
közben.
Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha leesett vagy nem mûködik kifogástalanul.
Vizsgálja meg a készüléket, a hálózati kábelt valamint a hálózati dugót rendszeresen, hogy láthatók-e rajta sérülések. Semmi esetre se használja
a készüléket, ha sérüléseket talált rajta.
Ne nyissa fel a házat, és ne javítsa maga a készüléket. Ebben az esetben megszûnik a biztonság, a szavatosság/garancia pedig érvényét veszíti.
Javítást kizárólag egy szervizközpontban vagy a vevõszolgálat útján végeztessen.
A készülék „1 osztályba tartozó lézerrel“ rendelkezik. Ne tegye ki magát a lézersugárnak, mivel az szemsérüléshez vezethet.
Csak higanyt vagy kadmiumot nem tartalmazó elemet alkalmazzon.
Az elemek különleges hulladéknak számítanak, és nem valók a háztartási hulladék közé. Adja le õket a kereskedõnek, vagy adja le a lakóhelyén
lévõ erre a célra megfelelõ gyûjtõhelyek egyikén.
Az elemeknek nem szabad a gyerekek kezébe kerülniük. A gyerekek lenyelhetik az elemeket. Ha valaki lenyel egy elemet, akkor azonnal orvosi
segítséget kell igénybe venni.
Rendszeresen ellenõrizze az elemeket, hogy azok kifolyását elkerülje.
Ne tegye ki az elemeket hõnek (pl. napsütésnek), tûznek.
VIGYÁZAT: Az elem helytelen használat esetén felrobbanhat. Csak azonos típusú elemmel cserélje.

Az elemek környezetre veszélyes hulladéknak számítanak, nem valók a háztartási hulladék közé. Önt, mint felhasználót a törvény kötelezi
arra, hogy minden elemet és akkut, akár káros anyagot*) tartalmaznak, akár nem, a környezetkímélõ hulladékeltávolítás érdekében
visszaadja.
Az összes elhasznált elemet és akkut lakhelye illetékes kommunális gyûjtõhelyén, vagy bárhol, ahol elemeket és akkukat forgalmaznak,
díjtalanul adhatja le.
Kérjük, hogy az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adja le.
*) elemek jelölése: CD = kadmium, HG = higany, Pb = ólom
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Tápellátás: AC/AC hálózati adapter
URH-PLL rádió
Automatikus óra beállás DCF-77 jel segítségével
Óraidõ (12/24 órás) beállítható
Erõsödõ hangjelzés - A hangjelzés fokozatonként 4 szinttel emelkedik.
Naptár funkció automatikus dátum beállítással 2000-2099-ig
Ébresztés rádióval vagy hangjelzéssel
Automatikus kikapcsolás idõzítõ (AOT) és Snooze (szundi funkció)
SDA funkció
Idõzítõ 10 különbözõ visszaszámlálási beállítással (1 perctõl 23:59 óráig)
30 rögzített adó memória
Rádiójel vezérlésû óra
A.M.S. funkcióval - automatikus adókeresés tárolással
Elektronikus hangerõszabályozó
Basszus erõsítõvel
LED-es háttérvilágítás 2 dimmer fokozattal (világos/sötét)
Billentyûzár
Rádiófrekvencia tartomány
Sáv

Frekvenciatartomány

URH

87,5 – 108 MHz

Kezelõszervek
1.

AMS/

(be/ki)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le
Fel
Rögzített adó Rögzített adó +
AOT | Snooze | Óraidõ szinkronizáció
Memória gomb
Timer (idõzítõ)
Mode/Bas
Vol. -/ 1. ébresztés beállítás
Vol. +/ 2. ébresztés beállítás
LC kijelzõ
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1.
•

Állítva történõ használat
Vegye elõ a szerelõ lemezt és elõször a készülék alsó oldalán hátul lévõ 2 szögletes lyukba vezesse
be a 2 fület, majd ezután óvatosan nyomja be a készülékbe a szerelõ lemez elõlapját, amíg be nem
pattan.

2.

A készülék polc alá szerelése

a)
b)

Keressen egy megfelelõ és biztonságos (jó távol a mosogatótól és tûzhelytõl) felszerelési helyet.
Nyomja hátrafelé a készülék hátlapján lévõ 2 rögzítõ reteszt és nyomja hátulra a rögzítõ lemezt azért,
hogy levehesse azt a készülékrõl.
A mellékelt furat sablont tartsa a kívánt szerelési helyre és jelölje meg a 4 rögzítési lyukat egy toll
segítségével. Tartson kb. 3 cm távolságot a polc elsõ élétõl, így a rádió egy síkban lesz a
szekrénnyel.
A polc vastagságától ill. adottságaitól függõen vagy megfelelõ lyukakat kell fúrni vagy egy tüske
segítségével rögzítési pontokat kell beütni a csavarok részére.
Ha egy rekesz van a polc alatt, használhatja a mellékelt távtartókat.
Ezután rögzítse a szerelõ lemezt (távtartóval vagy anélkül) csavarokkal a polcra.
Ekkor a készüléket ferdén helyezze a tetején található mélyedések segítségével a szerelõ lemez tartó
füleire és a készüléket a hátsó részén tolja felfelé, amíg az bepattan. Ne bánjon erõszakosan a
termékkel.
A huzal antennát a jó vétel érdekében teljesen ki kell húzni, és egy ragasztószalaggal a polc aljára kell
rögzíteni.

c)

d)
e)
f)
g)

h)

A felelõsség kizárása a felszerelés tárgyában
Nyomatékosen felhívjuk arra a figyelmet, hogy a mellékelt csavarok nem alkalmasak minden
faliszekrény anyaghoz vagy lapvastagsághoz, és emiatt kizárunk mindennemû jótállási igényt a
faliszekrény sérülése miatt. Ha a felszereléshez más fajta csavarokra volna szükség, a megfelelõ
szaküzletekben beszerezhetõk.
2.
•
•
•

•
•

Üzembe helyezés
Gyõzõdjön meg róla, hogy az Ön által használt hálózati feszültsg megfelel a típustáblán található
adatoknak.
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátoldalán található AC csatlakozóaljba.
Amennyiben áramkimaradás van, egy 3 V-os CR2032 típusú gombelemet (nem szállítjuk vele) kell
pólushelyesen behelyezni a készülék alján található elemtartóba. Az elemtartó a hangszóró mellett van.
Az elemtartó legkönnyebben egy pénzérmével nyitható ki. Áramkimaradáskor a kijelzõ nem világít és a
rádió nem mûködik. Az áthidaló elem csak az óra belsõ továbbmûködését és az ébresztési idõpont
tárolását támogatja. Ha az elektromos hálózat ismét rendelkezésre áll, a pontos idõ ismét helyesen
jelenik meg és a készülék ismét teljesen mûködõképes. Ezt az elemet kb. 12 havonta kell kicserélni.
Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózatra, az adókeresés automatikusan elkezdõdik a 87,5 –
108MHz-es tartományban. Ha a rádiójel elég erõs, a készülék elmenti a befogott adót a rögzített adó
memóriába.
Miután befejezõdött az adókeresés, a készülék szinkronizál a DCF-77 jellel, a pontos idõ beállítása
érdekében. Az LC kijelzõ bal oldalán ekkor egy oszlop villog. A szinkronizáció eltarthat néhány percig.

DE 2

MAGYAR

Megjegyzés
•
Ebben a készülékben egy beépített vevõegység van, a Frankfurt am Main, Németország közelébõl
lesugárzott DCF-77 rádiójel vételére, amely automatikusan beállítja a pontos idõt és a dátumot. A
DCF-77 rádiójel vételkörzete mintegy 1500 km Frankfurt körül.
•
Ha legkésõbb 10 perc múlva sem történik meg a DCF-77 jel vétele, ennek az okozója atmoszférikus
zavar lehet. A szinkronizációt a <Mode> gombbal (9) fejezheti be. Állítsa be az idõt/dátumot
manuálisan, a 2.2 pontban leírtak szerint.
•
Szinkronizáció közben (az oszlop villog az LC kijelzõn) NEM tudja bekapcsolni a rádiót. Ez nem a
készülék hibája. A szinkronizáció megszakításához nyomja meg a <MODE> gombot (9).
•
A készülék automatikusan szinkronizál naponta a következõ idõpontokban: 01:01 & 03:01 & 05:01.
2.1 Auto-run üzemmód (rádió kikapcsolása)
•

Nyomja meg a <Mode> (9) gombot, a következõ funkciók egymás utáni kiválasztásához:
Normál mód (óraidő kijelzés)
Óraidő beállítás
Dátum beállítás
Dimmer beállítás (Hi/Lo)

SDA beállítás
Óraidő formátum beállítás (12/24 óra)

2.2 Idõ manuális beállítása (a rádiónak kikapcsolt állapotban kell lennie)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyomja meg újra a <Mode> gombot.
Az óraidõ villog az LC kijelzõn.
Nyomja meg röviden az <Up> (3) gombot az egy perccel elõrébb ugráshoz.
Nyomja meg röviden a <Down> (2) gombot az egy perccel vissza ugráshoz.
Nyomja és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10 perces lépésekben ugorjon.
Nyomja meg a <Mode> (9) gombot az óraidõ elmentéséhez és továbblépéshez a dátum beállításához.
Vagy nyomja meg a <MEMORY> gombot (7) az idõ elmentéséhez és a beállítás menü
bezárásához.
Amennyiben 10 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a
beállítást és normál (óraidõ) kijelzésre vált.

2.3 Dátum beállítása
•
•

Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg a dátum beállítás menübe ér. (Amennyiben a
<MODE> gombot az elõbb ismertetett óra beállítás után nyomta meg, NEM kell többször megnyomnia a
<MODE> gombot)
A dátum (NN.HH.ÉÉÉÉ) megjelenik az LC kijelzõn.

DE 3

MAGYAR

•
•
•
•

Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, egy nappal elõrébb vagy hátrább ugráshoz. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10-es ugrásokkal haladjon.
Nyomja meg a <Mode> gombot a következõ beállítás (LCD dimmer) kiválasztásához.
Vagy nyomja meg a <MEMORY> gombot (7), hogy a dátumot elmentse és bezárja a beállítás
menüt.
Amennyiben 10 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a
beállítást és normál (óraidõ) kijelzésre vált.

2.4 Dimmer beállítása (Hi/Lo)
•
Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg a dimmer beállítás menübe nem ér. (Amennyiben a
<MODE> gombot az elõbb ismertetett dátum beállítás után nyomta meg, NEM kell többször
megnyomnia a <MODE> gombot)
•
A háttérvilágítás alapbeállítása a "H" (világos).
•
Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, hogy a háttérvilágítást "H" (világos" és "L" (sötét)
között átállítsa.
•
Nyomja meg a <MODE> gombot (9) a következõ beállítás (SDA idõzítõ) kiválasztásához.
•
Nyomja meg a <MEMORY> gombot (7) a dimmer beállítás elmentéséhez és a beállítás menü
bezárásához.
•
Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a
beállítást és normál kijelzésre vált (óraidõ).
•
Ha az "L" (sötét) dimmer funkciót választotta ki, egy tetszõleges gomb (idõ kijelzés üzemmódban)
megnyomva aktiválhatja kb. 10 másodpercig a világos háttérvilágítást.
2.5 SDA idõzítõ (esemény emlékeztetõ funkció) beállítása
Ezzel a funkcióval meghatározhat egy tetszõleges eseményt (pl. születésnapot. A készülék sípoló hangot
aktivál a beállított napon.
•
Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg az SdA beállítás menübe ér. (Amennyiben már
megnyomta a
<MODE> gombot a dimmer beállítás után, akkor NEM kell mégegyszer megnyomnia a <MODE> gombot)
•
Egy dátum és "SdA“ jelenik meg váltakozva az LC kijelzõn.
•
Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot a kívánt dátum beállításához. (a gombot lenyomva
tartva aktiválódik a 10-esével való ugrás)
•
Ha nem szeretne évet beállítani, nyomja meg az < AOT/Snooze > gombot (6).
•
Nyomja meg a <MODE> gombot (9) a következõ beállítás (12/24 órás formátum) kiválasztásához.
•
Nyomja meg a <MEMORY> gombot (7) az SdA beállítás elmentéséhez és a beállítás menü
bezárásához.
•
Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a
beállítást és normál kijelzésre vált (óraidõ).
Megjegyzés
•
Ha nem állított be évet, a sípoló hang évente szólal meg a beállított napon.
•
Ha aktiválódik az SdA riasztás, 10 perces sípoló hang szólal meg. (Rádió üzemmód közben a rádió
elnémul és „SdA“ villog az LC kijelzõn)
•
Ha nem deaktiválja a riasztást, a sípoló hang minden órában megszólal 10 perc hosszan, 23:00 óráig
bezárólag.
•
A riasztás deaktiválásához nyomjon meg egy tetszõleges gombot.
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2.6
•

•
•
•
•

Óra formátum (12/24 órás) beállítása
Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg a 12/24 órás formátum beállítás menübe nem ér.
(Amennyiben már megnyomta a
<MODE> gombot az SdA beállítás után, akkor NEM kell mégegyszer megnyomnia a <MODE> gombot)
Az alap óraformátum a 24 órás kijelzés.
Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot az óraformátum (12/24 órás) kiválasztásához.
Nyomja meg a <MEMORY> gombot (9) a beállítás elmentéséhez és a beállítás menü
bezárásához. A készülék normál kijelzésre vált (óraidõ).
Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a
beállítást és normál kijelzésre vált (óraidõ).

2.7 Idõzítõ (visszaszámláló)
•
•
•
•
•
•
•

2.8
•
•
•
•

•
•

A készüléknek készenléti állapotban kell lennie (óra kijelzés / a rádió ki van kapcsolva)
Nyomja meg a <Timer> (8) gombot a TIMER (idõzítõ) üzemmódba lépéshez.
Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, egy perccel elõrébb vagy hátrébb ugráshoz. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10-es ugrásokkal haladjon. (1 perctõl 23
óra 59 percig állíthatja be az idõt)
Nyomja meg a <TIMER> (8) gombot az idõzítõ (visszaszámlálás) elindításához.
A visszaszámlálás rövid megszakításához nyomja meg röviden a <TIMER> gombot (8). Nyomja meg
ismét a gombot a visszaszámlálás folytatásához.
Amennyiben már csak 30 másodperc maradt, egy rövid sípoló hang hallható. (ez a hang megszólal 30,
25, 20, 16, 12, 9, 6, 4, 2 és 1 másodpercnél is). Amint eléri a 00,00-t, a “be...be...be... be...be” hang
aktiválódik folyamatosan és egyre hangosabb lesz.
A visszaszámlálás közben úgy tudja megszakítani az idõzítést, hogy nyomja és kb. 2 másodpercig
lenyomva tartja a <Timer> (8) gombot.
Visszaszámláló idõzítõ programozása
Ezzel a funkcióval max. 10 idõzítés programozható.
A készüléknek készenléti állapotban kell lennie (óra kijelzés / a rádió ki van kapcsolva)
Nyomja meg a <Timer> (8) gombot a TIMER (idõzítõ) üzemmódba lépéshez.
Nyomja meg a <Memory> (7) gombot ( ‘T’ villog a kijelzõn) A <Preset +> (5) vagy
<Preset -> (4) gombbal választhatja ki a kívánt memóriahelyet. Végül nyomja meg a
<Memory> gombot (7) a folyamat elmentéséhez.
Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, egy perccel elõrébb vagy hátrébb ugráshoz. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10-es ugrásokkal haladjon. (1 perctõl 23
óra 59 percig állíthatja be az idõt)
Nyomja meg a <TIMER> (8) gombot az idõzítõ (visszaszámlálás) elindításához.

2.9 ALARM1 és ALARM2 (1. és 2. ébresztés) beállítása
•
A készüléknek készenléti állapotban kell lennie (óra kijelzés / a rádió ki van kapcsolva)
•
Nyomja meg az <Alarm Set 1> (10) vagy <Alarm Set 2> (11) gombot. Az ‘ALARM1’ vagy
‘ALARM2’ jelzés és a HH:MM (ÓÓ:PP) villog.
•
Nyomja meg röviden az <Up> (3) gombot az egy perccel elõrébb ugráshoz.
•
Nyomja meg röviden a <Down> (2) gombot az egy perccel vissza ugráshoz.
•
Nyomja és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10 perces lépésekben ugorjon.
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•
•
•

•
•

Nyomja meg az <AOT/Snooze> (6) gombot, hogy kiválassza, mely napokon szeretné az ébresztést:
naponta, munkanapokon vagy hétvégén (a napok a kijelzõn jelennek meg)
Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az < AOT/Snooze > gombot (6) kb. 2 másodpercig. Végül az
<AOT/Snooze > gomb (6) rövid megnyomásával kiválaszthatja a hét egy napját (H - V), amikor az
ébresztést szeretné.
Ébresztés aktiválása: Nyomja meg a kívánt ébresztés gombot: <Alarm Set 1> vagy <Alarm Set 2>,
hogy a következõ ébresztési funkciókat aktiválja:
Kimenet

LC kijelzõ

Sípoló hang

Harang szimbólum jelenik meg

Rádió

Rádió szimbólum jelenik meg

-

Nincs szimbólum

Nyomja meg a <MODE> gombot (9) a folyamat tárolásához.
Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a
beállítást és normál kijelzésre vált (óraidõ).

2.10 Amint az ébresztés aktiválódik:
•
•

•

•
•

A visszaszámláló idõzítõ (ha használatban van) megszakad.
Sípoló hanggal történõ ébresztéskor
•
A rádió mûködése (ha használatban van) megszakad.
•
Az ébresztés ideje (sípoló hang) 10 perc, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a
megszakítására.
Rádióval történõ ébresztéskor
•
Az ébresztés ideje (rádióadás) 60 perc, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a
megszakítására.
Nyomja meg a <SNOOZE> (6) gombot, hogy az ébresztést kb. 9 perces idõtartamra megszakítsa.
Kb. 9 perc elteltével az ébresztés újra aktiválódik. Ezt a mûveletet többször meg lehet ismételni.
Az ébresztés kikapcsolása majd 24 óra elteltével ismét aktiválódni hagyni az ébresztést: Nyomjon meg
egy gombot a SNOOZE kivételével. Amennyiben a billentyûzár aktív, azt elõbb fel kell oldani. (ld.
késõbb)

2.11 AOT funkció (elalvás funkció)
•
Készenléti üzemmódban, nyomja meg az <AOT> gombot (6) az elalvás idõzítõ aktiválásához. A
készülék ekkor bekapcsolódik.
•
Nyomja meg az <AOT> gombot (6) a kívánt elalvási idõ beállításához. (120 – 5 perc). Ez idõ eltelte után
a rádió automatikusan kikapcsolódik.
•
Az elalvás idõzítõ deaktiválása: Nyomja meg az <AOT> gombot (6) annyiszor, amíg „OFF“ (KI) jelenik
meg a kijelzõn.
2.12 A rádió be-/kikapcsolása
•

Nyomja meg a

gombot (1) a készülék be- ill. kikapcsolásához.

2.13 Rádió vétel
•

Nyomja meg a

•
•

Nyomja meg röviden az <Up> gombot (3) az adó finombeállításhoz felfelé (manuális keresés)
Nyomja meg röviden a <Down> gombot (2) az adó finombeállításhoz visszafelé (manuális keresés).

gombot (1) a készülék bekapcsolásához.

DE 6

MAGYAR

•
•

Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Up> gombot (3) az automatikus keresés elindításához felfelé. A
készülék automatikusan megáll a következõ befogott adónál.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Down> gombot (2) az automatikus keresés elindításához
visszafelé. A készülék automatikusan megáll a következõ befogott adónál.

2.14 Adók tárolása (rögzített adó memória)
•
•
•

Max. 30 rádióadót menthet el.
Állítsa be a kívánt állomást.
Nyomja meg a <Memory> gombot (7). ‘MEM’ villog Válassza ki a <Preset +> (4) vagy
<Preset -> (5) gombbal a kívánt memóriahelyet. Nyomja meg ismét a <Memory> gombot (7) az adó
tárolásához.

2.15 Rögzített adók elõhívása
•
A <Preset +> (4) vagy < Preset -> (5) gombbal hívhatja elõ a rögzített adókat.
2.16 AMS használata (automatikus adókeresés tárolással)
•
Kapcsolja be a rádiót.
•
Nyomja és tartsa nyomva az <AMS> gombot (1) kb. 2 másodpercig.
•
A rádió atomatikus adókeresésbe kezd a 87,5 – 108 MHz-es tartományban és az összes befogott
állomást elmenti a rögzített adó memóriába.
2.17 Rádiójel vétel be/ki
•
A készülék normál üzemmódban található (óra kijelzés)
• Tartsa lenyomva a <Clock synchronization> gombot (6) addig, amíg a bal oldalon villogni kezd
az oszlop. A készülék ekkor szinkronizál a DCF-77 jellel.
•
Tartsa lenyomva a <Clock synchronization> gombot (6) addig, amíg a bal oldalról eltûnik az
oszlop. A rádiójel vételt ezzel deaktiválta.
2.18 Hangerõ
•
A <VOL +> (11) vagy <VOL -> (10) gombokkal állíthatja be a kívánt hangerõt.
2.19 BASS (basszus)
•

Rádió üzemmódban nyomja meg a <Bass> gombot (9) a basszus támogatás aktiválásához ill.
deaktiválásához.

2.20 Billentyûzár
•
Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Memory> gombot (7) kb. 2 másodpercig, amíg egy kulcs
szimbólum jelenik meg az LC kijelzõn. A billentyûzár ekkor aktív.
•
Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Memory> (7) gombot kb. 2 másodpercig a billentyûzár
feloldásához.
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Mûszaki adatok
URH/FM frekvencia:

87,5 – 108 MHz Tápellátás:
AC/AC hálózati adapter, 9V
400mA áthidalás az óra részére:
3V, 1 db CR 2032
gombelem (nem szállítjuk vele)

A Wörlein GmbH igazolja, hogy ez a Bluetooth készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ
követelményeinek és más releváns elõírásoknak.
A megfelelõségi nyilatkozat másolata a következõ címrõl kérhetõ: Wörlein GmbH,
Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany
E-mail info@woerlein.com / Tel.: +49 9103 71 67 0 / Fax. +49 9103 71 67 12

Megjegyzés: A gyártó folyamatos termékfejlesztést végez és fenntartja a jogot a módosításokra elõzetes
tájékoztatás nélkül

A mûszaki változtatások és nyomdahibák joga fenntarva
Copyrights by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, Germany
A használati útmutató sokszorosítása vagy másolása csak a Wörlein GmbH kifejezett engedélyével lehetséges.
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