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Rozmieszczenie i opis przycisków 

1. Wyświetlacz LED 

2. Tryb standby/stop 

Włączenie/wyłączenie radia 

3. Alarm 2        / zmniejsz głośność 

4. Alarm 1       /zwiększ głośność 

5. Drzemka 

Słuchanie radia do zaśnięcia 

6. Regulacja jasności wyświetlacza 

Czasowe powtórzenie alarmu SNOOZE 

7. Ustawianie zegara 

Zapisanie w pamięci 

8. Ustawienie godziny HR. 

Ustawienie w dół 

9. Ustawienie minuty MIN. 

Ustawienie w górę 

10. Automatyczne skanowanie oraz zapisywanie stacji 

radiowych 

11. Głośnik 

12. Gniazdo baterii 

13. Gniazdo zasilania i anteny FM 

 

ŹRÓDŁO ZASILANIA 

 

AC: 230 V ~ 50 Hz (CE) 

DC: 2x 1,5 V, baterie typu AAA/R03/UM4 (nie zawarte w 

zestawie), używane do zasilania awaryjnego. W celu 

optymalnego działania zaleca się używanie baterii 

alkalicznych. Baterie powinny być wymieniane co 6 miesięcy. 

 

1. Umieść wtyk przewodu zasilającego do standardowego sieciowego gniazda ściennego 230 V. 

2. Włóż baterie zasilania awaryjnego do gniazda baterii. Używaj jedynie baterii odpowiedniego typu i 

rozmiaru. Umieszczenie baterii w niewłaściwej polaryzacji może spowodować uszkodzenie 

urzązdenia. Nie próbuj ponownie ładować zużytych baterii, może to prowadzić do powstania pożaru 

lub wybuchu. 

 

ZASILANIE AWARYJNE: Wszystkie ustawienia urządzenia są zapamiętane, jedynie czasami może być 

konieczne ponowne ustawienie zegara. W przypadku przerwy w zasilaniu, jeżeli baterie zasilania 

awaryjnego nie zostały umieszczone w urządzeniu, wyświetlacz wskaże informację o przerwie 

zasilania i konieczności ponownego ustawienia opcji urządzenia. 
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USTAWIENIE CZASU 

 

1. W trybie standby naciśnij i przytrzymaj przycisk         , włączy się podświetlenie ekranu i ustawienie 

zegara. Za pomocą przycisków HR. i MIN. ustaw odpowiednią godzinę oraz minutę. 

2. Naciśnij ponownie przycisk        aby potwierdzić ustawiony czas. 

UWAGA: jeżeli podczas ustawiania zegara nie zostanie naciśnięty żaden przycisk w czasie 9 sekund, 

automatycznie zostaną zapisane obecnie wyświetlane ustawienia. 

 

SŁUCHANIE RADIA 

 

Strojenie ręczne 

1. Naciśnij przycisk           aby włączyć radio. 

2. W celu uzyskania lepszej jakości sygnału, rozwiń przewód antenowy. 

3. Dostosuj głośność radia za pomocą przycisków           oraz   

4. Ustaw stację radiową za pomocą przycisków              oraz  

5. Aby wyłączyć radio, naciśnij ponownie przycisk   

 

Strojenie automatyczne 

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund jeden z przycisków            lub           . Automatyczne strojenie 

wyszukuje stacje o silnym sygnale. Stacje o słabym sygnale mogą zostać wybrane w strojeniu ręcznym 

za pomocą przycisków              oraz  

UWAGA: Podczas automatycznego strojenia dźwięk radia jest automatycznie wyciszany do momentu 

ustawienia stacji. 

 

Zapisywanie stacji radiowych 

Radiobudzik ma możliwość zapamiętania do 20 stacji FM. 

Ręczne zapisywanie stacji radiowych: 

1. Nastaw stację radiową za pomocą strojenia ręcznego lub automatycznego. 

2. naciśnij przycisk         . Na ekranie wyświetlone zostanie "P 01". 

3. Za pomocą przycisków             lub            wybierz kanał na którym chcesz zapisać wybraną stację. 

4. Naciśnij przycisk        aby zapisać stację radiową. 

5. Powtarzaj kroki 1 – 4 w celu zapisania kolejnych stacji. 

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych 

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk          . Radiobudzik automatycznie wyszuka i zapisze 

pierwsze 20 znalezionych stacji radiowych. Jeżeli miałeś już zapisane stacje na poszczególnych 

kanałach, operacja ta spowoduje usunięcie poprzednich stacji oraz nadpisanie ich poprzez 

automatycznie wyszukane. 

 

Słuchanie zapisanych stacji 

Naciśnij przycisk          i powtarzaj tę czynność aż do momentu wybrania pożądanej stacji radiowej 

spośród zapisanych.  

Dostosuj głośność radia za pomocą przycisków           oraz   
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USTAWIENIA ALARMU ORAZ JEGO TRYBU 

 

1. W trybie standby naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk       , wskazania wyświetlacza 

zaczną migać. 

2. Aby ustawić czas zadziałania alarmu użyj przycisków HR. oraz MIN. 

3. Naciśnij przycisk        , a następnie za pomocą przycisków           lub         wybierz tryb alarmu 

spośród buzzera          lub radia F. 

4. Naciśnij przycisk        aby zatwierdzić wybór, wyświetlona zostanie ikona alarmu.  

Uwaga: Postępuj identycznie w celu ustawienia drugiego alarmu za pomocą przycisku   

 

Uwaga: Poprzednio ustawiony poziom głośności radia zostanie zapisany, głośność alarmu w trybie 

radia F będzie zatem identyczna. Jeżeli wybierasz tryb budzenia radiem, nie zapomnij wcześniej 

ustawić odpowiedniego poziomu głośności. 

Naciśnij przycisk         , dostosuj głośność przyciskami          oraz          i ponownie naciśnij przycisk 

Jeżeli używasz funkcji słuchania radia do zaśnięcia z niskim poziomem głośności, powinieneś użyć 

budzika w funkcji buzzera w celu skutecznego budzenia. 

 

WYŁĄCZENIE ALARMU 

 

1 – Powtarzanie alarmu 

Naciśnij przycisk SNOOZE. Alarm zostanie wyłączony i ponownie aktywowany po upłynięciu 9 minut. 

2 – Wyłączenie alarmu 

Naciśnij przycisk      lub       . Alarm 1 zostanie aktywowany następnego dnia o tej samej godzinie. 

3 – Deaktywowanie alarmu 

W trybie standby naciśnij przycisk         aby deaktywować alarm na stałe. Ikona alarmu zniknie z 

wyświetlacza. 

Uwaga: W identyczny sposób następuje wyłączanie alarmu 2 pod przyciskiem        . 

 

FUNKCJA SŁUCHANIA RADIA DO ZAŚNIĘCIA 

 

Aby skorzystać z funkcji słuchania radia do zaśnięcia, naciśnij przycisk        a następnie            w celu 

wyboru czasu słuchania radia spośród 120-90-60-30-15-10 lub 5 minut. Odpowiednia ikona zostanie 

wyświetlona na ekranie. Radio zostanie automatycznie wyłączone po upłynięciu wybranego czasu. 

Aby anulować odliczanie czasu w tej funkcji, naciśnij przycisk         lub            w celu wyłączenia funkcji. 

 

FUNKCJA DRZEMKI 

 

Funkcja ta umożliwi budzenie po upłynięciu wybranego niewielkiego przedziału czasu. W tej funkcji 

możliwe jest wybranie jedynie funkcji budzenia w trybie buzzera. 

1. W trybie standby naciśnij przycisk      w celu wybrania czasu drzemki spośród 120-90-60-30-15-10 

lub 5 minut. Wyświetlona zostanie ikona drzemki. 

2. Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk      lub      . 

3. W celu deaktywacji funkcji drzemki, naciskaj przycisk      do momentu aż pojawi się OFF. 
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JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA 

 

Naciśnij przycisk           aby wybrać jasność podświetlenia spośród wysokiej HIGH, niskiej LOW oraz 

braku podświetlenia OFF. 

 

DANE TECHNICZNE 

ŹRÓDŁO ZASILANIA:   AC: 230 V ~ 50 Hz, pobór mocy 4 W 

DC: 2x 1,5 V, baterie typu AAA/R03/UM4 (nie zawarte w zestawie), 

używane do zasilania awaryjnego 

RADIO:     FM: 87,5 – 108 MHZ 

WYMIARY:    120 x 67 x 77 mm (Szer. x Wys. x Gł.) 

 

INNE INFORMACJE 

 

UWAGA: W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem 

elektrycznym, nie otwieraj obudowy urządzenia. Nie ma wewnątrz 

żadnej części, która może być obsługiwana przez użytkownika. Wszelkie 

naprawy powinna wykonywać odpowiednio wykwalifikowana osoba. 

Błyskawica ze strzałką umieszczona w trójkącie informuje użytkownika o niebezpiecznym 

napięciu występującym wewnątrz urządzenia 

Wykrzyknik umieszczony w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym informującym 

użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących produktu. 

 

WAŻNE 

- Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie urządzenia. 

- W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, pozostaw wolną przestrzeń o szerokości minimum 

5cm wokół urządzenia. 

- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są przykryte jakimkolwiek przedmiotem, np. 

gazetą, zasłoną itp. 

- Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia takich jak świeczki. 

- Nie narażaj urządzenia na kapanie lub strumień wody. 

- Nie umieszczaj na urządzeniu pojemników wypełnionych płynami, takich jak szklanki, wazony itp. 

- Nie wrzucaj baterii do ognia. Utylizuj baterie w odpowiednich do tego punktach. 

- Baterie nie powinny być wystawione na działanie źródeł ciepła takich jak promienie słoneczne, 

ogień itp. 

- Wtyk przewodu zasilającego jest używany do odcięcia zasilania od urządzenia i powinien być dobrze 

dostępny. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wtyk musi być całkowicie 

wyjęty z gniazda zasilającego. Gniazdo powinno być dobrze dostępne i nie powinno posiadać 

uszkodzeń. 

- Pod wpływem krótkotrwałych przepięć lub silnych pól elektrostatycznych urządzenie może działać 

wadliwie. W takim wypadku użytkownik powinien wykonać reset urządzenia poprzez odłączenie go 

od sieci. 
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Produkty elektroniczne są surowcami, które nie mogą być utylizowane w 

przydomowym śmietniku. Kiedy żywotność urządzenia skończy się, należy 

zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunalnych punktach 

zbiorczych. Utylizacja w przydomowym śmietniku jest zabroniona. 
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