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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radio FM kuchenne SoundMaster UR
2006, LCD, pamięć 30 stacji
Nr produktu 352350
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Podstawowe funkcje
- Zasilanie zasilacz AC/AC
- Radio FM w technologii PLL
- 12/24 godzinny wyświetlacz zegara
- Alarm narastający – brzęczyk stopniowy w 4 poziomach dźwięku
- Wbudowany kalendarz z automatyczną obsługą roku przestępnego w zakresie 2000-2099
- Alarm podwójny z 4 trybami który można ustawić codziennie, w dni powszednie, weekendy i
niezależnie codziennie
- Wyjście alarmowe może być ustawione jako brzęczyk
- Automatyczny wyłącznik czasowy (AOT) i funkcja drzemki
- Funkcja SDA (alarm ustawionej daty)
- Predefiniowany regulator czasowy do gotowania (1 minuta do 23:59)
- 30 predefiniowanych ustawień pamięci
- Zapewnione wyszukiwanie funkcji góra/dół
- Automatyczny czas aktualizacji ACC
- Funkcja A.M.S (automatyczny zapis w pamięci)
- Elektroniczna regulacja głośności
- Funkcja wzmocnienia basów
- Podświetlenie LED z funkcją ściemniacza w 2 trybach
- Funkcja blokady przycisków zabezpieczająca przed przypadkowym wciśnięciem
- Zakres częstotliwości radiowej
Pasmo
FM

Zakres częstotliwości
87.5 – 108.0 MHz

Etap częstotliwości
100 KHz

Panel sterowania

1. Przycisk AMS/
2. Przycisk Down (dół)
3. Przycisk Up (góra)
4. Przycisk Preset –
5. Przycisk Preset +
6. AOT/Drzemka/ Synchronizacja zegara
7. Przycisk Memory (pamięci)
8. Przycisk Timer (regulator czasowy)
9. Przycisk Mode/Bass (trybu/bass)
Strona 2 z 8
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl
10. Zwiększenie głośności / ustawienie alarmu 1
11. Zmniejszenie głośności / ustawienie alarmu 2
12. Wyświetlacz LCD
Pierwsze uruchomienie
- Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, data i zegar są domyślnie ustawione na Sobotę,
01 Stycznia 2011, na 0:00 lub 12:00 AM.
- Dwa alarmy domyślnie są ustawione na 0:00 lub 12:00 AM, w trybie dziennym, domyślnie
wyłączone
- Radio jest wyłączone
- Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia funkcja RCC będzie aktywna automatycznie i symbol
głośności zamiga na wyświetlaczu. Gdy sygnał zostanie odebrany i poprawnie zdekodowany zegar
zostanie aktualizowany na rzeczywistym czas i symbol głośności zapali się na stałe. Naciśnij inny
przycisk aby włączyć odpowiednią funkcję.
Tryb automatycznego uruchomienia (Radio wyłączone)
- Naciśnij przycisk MODE aby ustawić kolejno inny tryb

- Naciśnij przycisk Alarm 1 aby podglądnąć / ustawić alarm 1
- Naciśnij przycisk Alarm 2 ab podglądnąć / ustawić alarm 2
- Wtedy kiedy radio jest włączone naciśnij przycisk Peset + lub Preset – aby przywołać
predefiniowane wpisy w pamięci
- Wtedy kiedy radio jest włączone naciśnij przycisk Memory, Preset + lub Preset - i ponownie przycisk
Memory aby zapisać obecną stację w pamięci.
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- Tylko wtedy gdy radio jest włączone naciśnij przycisk Vol + i Vol – aby wyregulować głośność.
- Na każdej granicy minut zegar przedstawiający czas rzeczywisty zostanie porównany z ustawieniami
alarmu, jeśli jest ustawiony. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z rozdziałem
„Kiedy alarm jest aktywny”.
Uwaga: Urządzenie włączy RCC do synchronizacji w tle potrzebnej do aktualizacji czasu o 1:01 , 3:01,
5:01 każdego dnia.
Ustawienie zegara
- Naciśnij przycisk MODE jeden raz gdy urządzenie jest w trybie zegara
- Zegar zamiga na wyświetlaczu
- Sekundy będą odliczać bez zmian
- Naciśnij przycisk Up aby przesunąć zegar o jedną minutę
- Naciśnij przycisk Down aby przesunąć z powrotem zegar o jedną minutę
- Naciśnij przycisk Mode raz, aby ustawić datę.
- Wciśnij inny przycisk aby rozpocząć odpowiednią funkcję.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, bieżące ustawienia zostaną
potwierdzone i urządzenie przejdzie do trybu auto-run.
Ustawienie daty
- Naciśnij przycisk Mode w trybie ustawienia daty
- Bieżąca data zamiga na wyświetlaczu LCD w formacie dd.mm.yyyy
- Naciśnij przycisk Up lub Down aby zmienić obecne ustawienia o jeden dzień za każdym naciśnięciem
przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Up lub Down aby zmienić ustawienia w sposób ciągły co 10
dni na każdą zmianę.
- Naciśnij przycisk Mode jeden raz aby potwierdzić obecne ustawienia i przełączyć się do ustawień
ściemniacza.
- Naciśnij inny przycisk aby wybrać odpowiednią funkcję.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, obecne ustawienia zostaną
potwierdzone i urządzenie przejdzie automatycznie do trytu auto-run.
Ustawienie ściemniacza (wysoki/niski)
- Naciśnij jeden raz przycisk Mode, w trybie ustawienia ściemniacza
- Domyślnie wyświetlacz pokaże symbol „H”
- Naciśnij przycisk Down lub Up aby przełączyć ściemniacz na wysoki lub niski
- Naciśnij przycisk Mode aby potwierdzić bieżące ustawienia i przełączyć się do wyboru formatu
czasu.
- Naciśnij inny przycisk aby wybrać odpowiednią funkcję.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, obecne ustawienia zostaną
potwierdzone i urządzenie przejdzie automatycznie do trytu auto-run.
- Przy ustawieniu trybu Dim, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku rozjaśni ekran na 10 sekund.
Ustawienie minutnika SDA
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- Naciśnij przycisk Mode w trybie ustawień minutnika SDA
- Data i SDA zamiga na wyświetlaczu
- Naciśnij przycisk Up lub przycisk Down aby ustawić specjalną datę
- Naciśnij przycisk AOT/Drzemka aby pominąć rok
- Naciśnij inny przycisk aby wybrać odpowiednią funkcję
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, obecne ustawienia zostaną
potwierdzone i urządzenie przejdzie automatycznie do trytu auto-run.
W przypadku pominięcia roku, SDA będzie aktywny w każdym roku w tym samym dniu.
Ustawienie formatu zegara (12 godzinny/24 godzinny)
- Naciśnij przycisk Mode jeden raz w trybie ustawiania formatu zegara
- Domyślne ustawienia są jako 24 godzinny zegar
- Naciśnij przycisk Up lub przycisk Down aby przełączyć format zegara na 12 i 24 godzinny.
- Naciśnij przycisk Mode aby potwierdzić obecne ustawienia i przełączyć do trybu auto-run
- Naciśnij inny przycisk aby wybrać odpowiednią funkcję
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, obecne ustawienia zostaną
potwierdzone i urządzenie przejdzie automatycznie do trytu auto-run.
Ustawienie minutnika do gotowania
- Kiedy urządzenie jest w trybie auto-run (radio wyłączone)
- Naciśnij przycisk Timer jeden raz aby wejść do trybu minutnika
- Naciśnij przycisk Up lub przycisk Down aby ustawić wartości (od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut) i
naciśnij przycisk Preset + lub przycisk Preset – aby przypomnieć predefiniowane wartości, naciśnij
przycisk Timer aby włączyć minutnik gotowania.
- Kiedy minutnik jest włączony naciśnij przycisk Timer aby zatrzymać minutnik. Aby uruchomić
ponownie minutnik naciśnij ponownie przycisk Timer.
- Kiedy odliczanie dojdzie do 30 sekund, wyemituje się sygnał dźwiękowy (zabrzmi znowu również w
30, 25, 20, 16, 12, 9, 6, 4, 2, i 1 sekundzie) gdy czas dojdzie do zera wyemituje się kilkukrotny sygnał
dźwiękowy. Naciśnij przycisk Timer aby zatrzymać minutnik i wyjść.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Timer przez 2 sekundy aby zatrzymać minutnik i wyjść podczas
włączonego minutnika.
Predefiniowane ustawienia minutnika
- Istnieje 10 predefiniowanych ustawień minutnika do gotowania
- Kiedy urządzenie jest w trybie auto-run (radio wyłączone)
- Naciśnij przycisk Timer aby wejść do trybu minutnika
- Naciśnij jeden raz przycisk Memory, symbol T zaświeci się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk Preset
+ lub przycisk Preset – aby wybrać, naciśnij przycisk Memory ponownie aby zapisać ustawienia
minutnika.
- Naciśnij przycisk Up lub przycisk Down aby ustawić wartości (od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut)
- Naciśnij przycisk Timer aby włączyć minutnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk Timer przez 2 sekundy
żeby wyjść z trybu minutnika.
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Ustawienia alarmu 1 i alarmu 2 (ALARM1, ALARM2)
- Kiedy urządzenie jest w trybie auto-run (radio wyłączone)
- Naciśnij przycisk ustawienie alarmu 1 lub ustawienie alarmu 2, symbol ALARM1 lub ALARM2 pojawi
się na stałe na wyświetlaczu.
- Obecne ustawienia HH:MM i typ alarmu zaczną migać na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk Up aby przesunąć ustawienia o jedną minutę
- Naciśnij przycisk Down aby przesunąć ustawienia z powrotem o jedną minutę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Up lub przycisk Down aby zmienić ustawienia dla szybkiego
ustawienia co 10 minut.
- Naciśnij przycisk AOT/Drzemka aby zmienić typ alarmu pomiędzy alarmem dziennym, w dni
powszednie, weekendy i alarmem dziennym niezależnym
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk AOT/Drzemka aby wejść w niezależny tryb dzienny. Naciśnij
ponownie przycisk AOT/Drzemka aby wybrać dzień będzie to oznaczone symbolem dni. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk AOT/Drzemka aby wyjść z trybu dziennego niezależnego i powrócić do wyboru
trybu dziennego, dni powszednich i weekendu.
- Naciśnij przycisk alarmu Ustawianie alarmu 1 lub Ustawienie alarmu 2 jeden raz aby wybrać typ
dźwięku alarmu.
Typ dźwięku (format wyjściowy)
Sygnał dźwiękowy
Radio
Wyłączony

Wyświetlacz LCD
Symbol dzwonka pojawi się na wyświetlaczu
Symbol radia pojawi się na wyświetlaczu
Symbol Radia i dzwonka znikną

- Naciśnij inny przycisk aby wybrać odpowiednią funkcję.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, obecne ustawienia zostaną
potwierdzone i urządzenie przejdzie automatycznie do trytu auto-run.
Kiedy alarm jest aktywny
- Kiedy zegar czasu rzeczywistego zgodzi się z alarmem który został włączony, alarm pozostanie
aktywny.
- Gdy alarm jest aktywny, minutnik do gotowania jeśli istnieje zostanie natychmiast przerwany
- Jeśli alarm jest ustawiony jako sygnał dźwiękowy,
- Dźwięk dzwonka przełączy się na głośnik
- Czas trwania alarmu wynosi 10 minut.
- Jeśli alarm jest ustawiony jako Radio,
- Radio jest włączone
- Czas trwania alarmu wynosi 60 minut
- Naciśnij przycisk Drzemki jeden raz aby odłożyć aktualnie aktywny alarm na 9 minut. Alarm zostanie
zatrzymany na 9 minut i po tym czasie włączy się ponownie.
- Naciśnij jakikolwiek przycisk aby zatrzymać obecnie aktywny alarm, nawet jeśli blokada przycisków
jest włączona.
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Kiedy funkcja SDA jest aktywna
- Gdy data/miesiąc/rok zgodzi się z SDA który jest aktywny, zostanie włączone powiadomienie.
- Kiedy SDA jest aktywny dźwięk sygnału przełączy się na głośnik na 10 minut.
- Sygnał dźwiękowy zabrzmi co każdą godzinę przez 10 minut do godziny 23:00
- Naciśnij jakikolwiek przycisk odpowiedniej funkcji aby zatrzymać SDA.
Funkcja AOT
- Naciśnij przycisk AOT jeden raz aby przeglądnąć bieżący wyłącznik czasowy. Urządzenie włączy się
jeśli radio nie zostało włączone.
- Naciśnij ponownie przycisk AOT aby zmienić obecne ustawienia do najbliższej wielokrotności 5
minut, w przedziale 120-5 minut.
- Naciśnij przycisk AOT kiedy wartość obecnych ustawień wynosi 5 minut, pojawi się symbol „OFF” co
oznacza że uśpienie jest anulowane, i radio pozostanie włączone.
Włączenie/ wyłączenia zasilania radia
- Naciśnij przycisk On/Off jeden raz, radio włączy się i na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji
radiowych.
- Naciśnij ponownie przycisk On/Off aby wyłączyć radio i powrócić do trybu Auto-run.
Odbiór stacji radiowych
- Naciśnij jeden raz przycisk On/Off, częstotliwość stacji radiowych pokaże się na wyświetlaczu.
- Naciśnij jeden raz przycisk Up aby zmienić częstotliwość o jeden krok.
- Naciśnij jeden raz przycisk Down aby cofnąć częstotliwość o jeden krok.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Up aby wyszukać następną stację radiową przesuwając częstotliwość
w górę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Down aby wyszukać poprzednią stację radiową przesuwając
częstotliwość w dół.
Przywołanie predefiniowanej pamięci radia
- Istnieje 30 predefiniowanych zapisów stacji radiowych w pamięci dla radia.
- Kiedy radio jest włączone naciśnij przycisk Preset + lub Preset – aby wybrać pamięć. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol „MEM” wraz z częstotliwością pamięci.
- Kiedy nowe predefiniowane ustawienie pamięci zostanie wybrane wyciszenie jest aktywne.
- W dowolnym momencie, naciśnij inny klawisz, aby rozpocząć swoją odpowiednią funkcję.
Zapisywanie w pamięci
- Istnieje 30 predefiniowanych zapisów stacji radiowych w pamięci dla radia.
- Naciśnij jeden raz przycisk Memory, na wyświetlaczu zacznie migać symbol MEM. Naciśnij przycisk
Preset + lub Preset – aby wybrać żądaną predefiniowaną stację w pamięci, naciśnij przycisk Memory
ponownie aby zapisać częstotliwość.
- Kiedy nowe predefiniowane ustawienie pamięci zostanie wybrane wyciszenie jest aktywne.
- W dowolnym momencie, naciśnij inny klawisz, aby rozpocząć swoją odpowiednią funkcję.
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Używanie funkcji AMS
- Kiedy radio jest włączone,
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk AMS przez 2 sekundy aby włączyć tryb AMS.
- W tym trybie radio automatycznie przeskanuje stacje radiowe i zapisze je łącznie z częstotliwością w
pamięci. Następnie nastąpi automatyczne wyjście
RCC włączony/wyłączony
- Kiedy urządzenie jest w trybie auto-run (radio wyłączone)
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacja zegara aby włączyć aktualizację czasu RCC, zamiga
ikona głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacji zegara ponownie aby wyjść z tej funkcji i ikona
głośności zniknie.
Elektroniczna regulacja głośności
- Podczas słuchania radia
- Naciśnij przycisk Vol + jeden raz aby zwiększyć głośność. Przytrzymaj dla płynnej regulacji.
- Naciśnij przycisk Vol - jeden raz aby zmniejszyć głośność. Przytrzymaj dla płynnej regulacji.
Funkcja Basów
- Podczas słuchania radia
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bass aby włączyć lub wyłączyć funkcję basów.
Blokada klawiatury
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Memory na 2 sekundy, blokada klawiatury zostanie włączona pojawi
się na stałe symbol „KEY”
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Memory ponownie na 2 sekundy aby zwolnić blokadę, symbol „KEY”
zniknie.
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