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Zasady bezpieczeństwa! 

 

Proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazania bezpieczeństwa i zachować do ewentualnej 

konsultacji. Proszę postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazaniami zawartymi w 

niniejszej instrukcji oraz na odwrocie opakowania. 

 

Z adapterem sieciowym należy obchodzić się ostrożnie!  

 

 

 Urządzenie można podpinać tylko do napięcia sieciowego 100 - 240 V~, 50/60 Hz. Urządzenia 

nie należy podpinać do innego napięcia 

 Należy używać tylko załączonego zasilacza 

 Zasilacz można podłączyć dopiero w momencie, gdy instalacja została przeprowadzona 

zgodnie z zaleceniami. 

 Urządzenie nie może być użytkowane, jeśli wykazuje jakiekolwiek uszkodzenia albo jeśli kabel 

sieciowy jest uszkodzony. 

 Wyciągając zasilacz z gniazdka należy trzymać za wtyczkę, a nie za kabel. 

 Z urządzenia nie można korzystać podczas deszczu i przy dużej wilgotności 

(niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem). 

 Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, basenów czy źródeł pryskającej wody 

 Zabrania się stawiania na urządzeniu jakichkolwiek pojemników z płynami np. waz z kwiatami 

etc. Ich upadek mógłby spowodować znaczne szkody i stworzyć ryzyko porażenia prądem. 

 Jeśli do urządzenia przedostaną się ciała obce lub płyny, należy niezwłocznie wyjąć wtyczkę 

zasilacza z gniazdka. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenie powinno być 

skontrolowane przez specjalistów. W innym wypadku zachodzi zagrożenie porażenia prądem. 

 Proszę nie otwierać obudowy (zagrożenie porażenia prądem). 

 W kwestiach związanych z naprawą urządzenia należy kontaktować się z przedstawicielami 

producenta. Zabrania się podejmowania prób samodzielnej naprawy urządzenia. 

 Zabrania się samodzielnego otwierania urządzenia. Urządzenie może otwierać jedynie 

specjalista.  

 Do środka urządzenia nie mogą przedostać się ciała obce tj. igły, monety, itp. 

 Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych otwartych źródeł ognia. 

 Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej. 

 Prace związane z konserwacją powinien wykonywać specjalista. Samodzielna konserwacja 

urządzenia może stwarzać zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. 

 Zabrania się dotykania metalowymi przedmiotami czy palcami styków złączeniowych 

znajdujących się na tyle urządzenia (możliwe spięcia). 

 Urządzenie pozostaje podpięte do zasilania również w trybie Standby. Jeśli urządzenie nie 

będzie użytkowane przez dłuższy okres, wtyczkę zasilacza należy wyciągnąć z gniazdka. 

 Nie zaleca się głośnego słuchania muzyki, ponieważ może powodować trwały uszczerbek 

słuchu. 
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 Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (także dzieci) upośledzone fizycznie, 

sensorycznie czy psychicznie lub takie, którym brak doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że 

będzie osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub zostaną odpowiednio 

poinstruowane. 

 Bawiące się w pobliżu urządzenia dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej. 

 Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w budowie urządzenia. 

 Uszkodzone urządzenia lub akcesoria nie mogą być ponownie użyte. 
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Opis urządzenia 
 

 

 

 
1 ON/STDBY Włączanie, wyłączanie urządzenia; Usunięcie alarmu 

2 MODE Wybór cyfrowego radia DAB, analogowego radia FM 

3 PRESETS Krótkie naciśnięcie: Wywołanie zapisanych stacji radiowych 
Długie naciśnięcie: Zapisanie stacji radiowych 

4 MENU Otwieranie, opuszczanie menu 

5 INFO Wyświetlanie informacji 

6 ALARM Ustawianie budzika / timera 

7 SCAN Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych DAB, UKW 

8 -VOLUME+ Regulacja głośności 

9 SCROLL / SELECT 
SNOOZE 

Obrót: 
- DAB: Wybieranie stacji 
- FM: Ustawianie częstotliwości 
- Nawigacja w menu 
Naciśnięcie: 
- Potwierdzenie opcji w menu 
- Włączenie wybranej opcji 
- Funkcja drzemki w alarmie 
- Skanowanie FM 

10 Display Wyświetlacz OLED 

11 UPDATE PORT Złącze techniczne (Tylko do użytku przez personel techniczny) 

12 DC 9V  Podłączenie zasilacza sieciowego 9V, 1000 mA 

13 AUX Podłączenie sygnału zewnętrznego złącze jack 3,5 mm 

14  Wejście słuchawkowe złącze jack 3,5 mm 

15  Antena teleskopowa UKF/DAB+ 

-  Tabliczka znamionowa 
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Przygotowanie urządzenia do pracy 
 

Jak poprawić odbiór anteny 

 

Ilość i jakość dostępnych stacji zależy od warunków odbioru jakie panują w miejscu instalacji. Antena 

teleskopowa DAB / FM (15) zapewnia doskonały odbiór, który może być osiągnięty nawet w gorszych 

warunkach. Antena musi być wysunięta na pełną długość aby zapewnić najlepszy odbiór. 

 

Wskazówka: Do odbioru cyfrowych stacji radiowych (w trybie DAB) należy wysunąć antenę 

teleskopową na jej pełną długość. W razie problemów z odbiorem sygnału radiowego: 

 - Sprawdź siłę sygnału, jeśli to konieczne, patrz kolejne strony niniejszej instrukcji 

 - Zmień położenie urządzenia i wykonaj wyszukiwanie stacji , patrz kolejne strony niniejszej instrukcji 

 

Wskaźnik siły sygnału pomaga w prawidłowym ustawieniu anteny, wzgl. w znalezieniu optymalnego 

miejsca ustawienia radia DAB. 

 

Podłączenie zasilacza sieciowego 

 

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej (100-240 VAC, 50/60 Hz). W pierwszej kolejności 

należy włożyć kabel zasilacza do gniazda (12) (DC 9V) na urządzeniu, a następnie wsadzić wtyczkę do 

gniazdka. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie należy się upewnić, że napięcie robocze 

zasilacza jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym. Stosować tylko zasilacz załączony do zestawu. 

 

Jak można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku 

 

Można przesłać dźwięki z urządzenia zewnętrznego (np. Odtwarzacza MP3) na głośniki urządzenia.  

 Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX za pomocą kabla audio 

(zakończonego złączem jack 3,5 mm). 

 Naciśnięcie przełącznika trybu pracy MODE (2) spowoduje, że na wyświetlaczu pojawi się tryb 

AUX. 

 Wyregulować głośność na obu urządzeniach. 

 

Uwaga: 

Jeśli urządzenie nie jest użytkowane wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Ciągnąć za zasilacz 

sieciowy, nie za kabel. Przed nadejściem burzy należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka. Jeśli 

urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed podróżą, wyciągnąć zasilacz sieciowy z 

gniazdka. Powstające podczas pracy ciepło musi zostać odprowadzone poprzez wystarczającą 

cyrkulację powietrza. Dlatego urządzenia nie wolno okrywać ani ustawiać w zamkniętej szafce. 

Zapewnić wolną przestrzeń wokół urządzenia wynoszącą przynajmniej 10 cm. 

 

Uwaga: 

Po utracie zasilania możliwe jest, że urządzenie nie będzie wyświetlało prawidłowej godziny. 
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Uwaga: 

Jeśli urządzenie jest podłączone do napięcia sieciowego wyłączenie go przyciskiem spowoduje 

przejscie do trybu czuwania (standby). Aby całkowicie wyłączyć urządzenie niezbędne jest 

wyciągnięcie przewodu zasilania z gniazda sieciowego. 

 

Jak używać zestawu słuchawkowego 

 

Uwaga! Niebezpieczeństwo utraty słuchu! 

 

Nie słuchaj głośnej z radia przez słuchawki. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, lub w 

szczególnych sytuacjach do głuchoty. Przed włożeniem słuchawek do/na uszy ustaw głośność na 

poziom minimalny. Pamiętaj, że po podłączeniu słuchawek (słuchawki nie znajdują się w zestawie), 

głośniki zostaną wyciszone. - Używaj tylko słuchawek z wtykiem „jack” 3,5 mm. - Włóż wtyczkę 

słuchawek do gniazda słuchawkowego (14) znajdującego się na urządzeniu. Dźwięk jest odtwarzany 

teraz wyłącznie przez słuchawki w jakości stereo. - Jeśli chcesz słuchać dźwięków ponownie przez 

głośniki, odłącz słuchawki z gniazda słuchawkowego urządzenia. 

 

 

Opcje ogóle urządzenia 

 
Włączanie urządzenia 

 

 Przed użyciem należy wysunąć antenę teleskopową urządzenia (15), do pełnej długości. 

 Naciśnij przycisk On / STDBY (1) aby włączyć urządzenie. 

 W trybie gotowości, gdy urządzenie jest wyłączone, można korzystać z zasilacza sieciowego 

podłączonego do sieci elektroenergetycznej. 

Uwaga:  

Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiony jest tryb radia DAB. Urządzenie wykonuje 

automatycznie skanowanie kanałów. Podczas wyszukiwania stacji urządzenie wyświetla informacje 

na temat postępu skanowania i liczby wykrytych cyfrowych stacji radiowych. 

 

 
 

Po zakończeniu skanowania kanałów, zostanie włączona pierwsza znaleziona stacja w kolejności 

alfanumerycznej. 
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Wskazówka: 

 W razie problemów z odbiorem sygnału radiowego:  

 Sprawdź siłę sygnału, jeśli to konieczne, patrz kolejne strony niniejszej instrukcji. 

  Zmień położenie urządzenia i wykonaj wyszukiwanie stacji, patrz kolejne strony niniejszej 

instrukcji. 

 

Jak ustawić źródło sygnału: 

Naciśnij przycisk MODE (2) kilkakrotnie, aby przejść do selekcji źródła sygnału: 

 Tryb DAB: Radio cyfrowe  

 Tryb FM: Radio FM  

 AUX: zewnętrzne źródło sygnału dźwiękowego 

 

Jak ustawić głośność 

 Obróć pokrętło VOLUME (8), aby ustawić żądaną głośność. 

 Skręt w prawo – głośniej 

 Skręć w lewo – ciszej 

 

Tryb Eco Standby 

 

Urządzenie wyłącza się po pewnym czasie, bez automatycznego odtwarzania radia i bez sygnału 

zewnętrznego, gdy jest w trybie gotowości.  

 Naciśnij przycisk ON/STDBY (1), aby włączyć radio ponownie. 

 

Jak zmienić język 

 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz jedną z opcji < JĘZYK >za pomocą selektora SCROLL / 

SELECT (9)  

 Potwierdź swój wybór za pomocą przyciśnięcia selektora SCROLL / SELECT (9)  

 Wybierz za pomocą obrotu SCROLL / SELECT (10) odpowiedni język i potwierdź przyciskając 

SCROLL / SELECT (9) 

 

Jak można wyłączyć zasilanie 

 

 Aby przełączyć radio w tryb gotowości (Stand-By), naciśnij ON/STDBY (1). 

 Gdy urządzenie znajduje się w tym trybie, ale urządzenie jest podłączone do zasilania 

sieciowego za pomocą kabla zasilającego, dalej korzysta z napięcia podłączonego do 

urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiony czas.  

 Aby odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka 

sieciowego. 
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Co to jest DAB+ 

 

DAB+ jest nowym cyfrowym formatem, dzięki któremu można słuchać krystalicznie czystego dźwięku 

bez szumów. Inaczej niż w przypadku typowych stacji radiowych analogowych w przypadku DAB 

nadawanych jest kilka stacji na tej samej częstotliwości. Nazywa się to ensemble lub multiplex. 

Ensemble składa się ze stacji radiowej oraz wielu komponentów serwisowych lub usług danych, jakie 

są wysyłane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje na ten temat znajda Państwo np. na 

stronie www.digitalradio.de lub www.digitalradio.ch. 

 

Kompresja danych 

 

Cyfrowe radio wykorzystuje do tego celu efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie słyszy dźwięków, 

które znajdują się poniżej określonej minimalnej głośności. Dane, które znajdują się poniżej tzw. 

granicy słyszalności mogą więc zostać wyfiltrowane. Jest to możliwe, ponieważ w cyfrowym 

strumieniu danych do każdej jednostki informacji zapisywana jest także przynależna względna 

głośność względem innych jednostek. Nadto w jednym sygnale dźwiękowym, w przypadku określonej 

wartości granicznej, na ciche części są nakładane głośniejsze. Wszystkie informacje dotyczące 

dźwięku w jednym utworze muzycznym, które przypadają na tzw. progu słyszalności, mogą zostać 

wyfiltrowane z sygnału przesyłanego. Prowadzi to do zredukowania przekazywanego strumienia 

danych, bez słyszalnej różnicy w odbiorze dla słuchacza (proces HE AAC v2 jako uzupełniający proces 

kodowania DAB+). 

 

Audio Stream 

 

Audiostreams to w cyfrowym radiu ciągłe strumienie danych, zawierające MPEG 1 Audio Layer 2 

Frames i tym samym przedstawiają akustyczne informacje. Dzięki temu można transmitować zwykłe 

programy radiowe, odbierane po stronie odbiorcy. Cyfrowe radio to nie tylko radio w doskonałej 

jakości dźwięku, ale także dodatkowe informacje. Mogą one odnosić się do bieżącego programu (DLS 

np. tytuł, autor) lub być od niego niezależne (np. wiadomości, pogoda, ruch na drodze, porady). 

 

Odbiór radia DAB 

 

Wybór i wyszukiwanie serwisu  

Nacisnąć SCAN (7), aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji DAB, wyszukiwane są wszystkie 

stacje, które są nadawane w danym obszarze odbioru. 

Wyszukiwianie ręczne: 

 Nacisnąć przycisk MENU (4) 

 Wybrać opcję FULL SCAN i zatwierdzić przyciskiem  SELECT (9) 

 Rozpoczęcie wyszkiwania, pojawi się pasek postępu. 

 

Przełączanie pomiędzy stacjami 

 Przełączaj pomiędzy programami na liście za pomocą przycisku SELECT (9) 

 Potwierdzić naciskając SELECT (9) 

http://www.digitalradio.ch/
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Wskazówka: 

Po tym jak przez około 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk radio powróci automatycznie 

do poprzedniej stacji. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdzić antenę. Ewentualnie 

zmienić miejsce ustawienia. Sprawdzić, czy w Państwa okolicy nadawane są stacje cyfrowego radia. 

 

Jak zapisać stacje DAB 

 

W pamięci programów można zapisać do 10 stacji w zakresie DAB.  

Wskazówka: 

 Zapisane stacje pozostaną zapamiętane również w przypadku przerwy w dostawie prądu. 

 Ustaw pożądaną stację 

 Wciśnij przycisk PRESETS (3) przez trzy sekundy, po czym na wyświetlaczu pojawi się 

"Program # zapisz” 

 Za pomocą pokrętła SELECT (9) wybierz program od 1 do 10. 

 Zatwierdź naciskając przycisk SELECT (9) 

 

Wybór zaprogramowanych stacji 

 

 Wciśnij przycisk PRESETS (3)  

 Wybierz za pomocą obrotu selektora SCROLL / SELECT (9) zapisane stacje od 1 do 10. 

 Potwierdzić wybór za pomocą wciśnięcia SCROLL / SELECT (9).  

 Jeżeli nie ma żadnej przechowywanej stacji na wybranej pozycji, pojawi się informacja: 

"(pusta)”. 

 

Usuwanie lokalizacja pamięci programu: - Aby usunąć poprzednie zapisanie zapisz na wybranym 

ustawieniu inną stację za pomocą przycisku PRESET (wciśniętego długo) 

 

Jak ustawić kompresję danych DRC 

 

Szybkość kompresji równoważy wahania dynamiki i tym samym towarzyszące zmiany głośności.  

 Wciśnij przycisk MENU (4) 

 Wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) opcję >DRC.   

 Potwierdź wybór ustawienia za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) 

 Wybierz współczynnik kompresji przyciskiem SCROLL / SELECT (9) 

1. DRC wysokie – Wysoka kompresja   

2. DRC niskie – Niska kompresja 

3. DRC wyłączone – Brak kompresji 

 Potwierdź wybór ustawienia za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) 
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DAB: Usunięcie nieaktywnych stacji 

 

Możesz usunąć nieaktywne stacje z listy stacji. 

 Wciśnij przycisk MENU (4)   

 Wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9)opcję >inaktive Sender.   

 Potwierdź wybór ustawienia za pomocą SCROLL / SELECT (9) 

 Wybierz opcję TAK i potwierdź za pomocą SCROLL / SELECT (9) 

 

Jak przejść do funkcji wyświetlania informacji 

 

Naciśnięciem przycisku INFO (5) można przełączać pomiędzy różnymi informacjami, takich jak typ 

programu, nazwa multiplexu, częstotliwość, poziom sygnału, szybkość transmisji danych, format 

programu, data, DLS, czas wykonawca.  

 

Poziom sygnału 

 

 
 

Stacje, których siła sygnału jest niższa niż niezbędny poziom, nie wysyłają wystarczającego sygnału. 
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W jaki sposób korzystać z urządzenia w trybie FM 
 

Jak można ustawić nadajnik UKF / FM 

 

Aby przejść do trybu AM / FM, wciśnij przycisk MODE (2), kilkakrotnie jeśli to konieczne, na 

wyświetlaczu pojawia się tryb FM. 

Następnie pojawi się, częstotliwość i "Radio Text", jeśli odbierana jest jakakolwiek stacja. 

Po odebraniu sygnału RDS, pojawi się nazwa stacji i ewentualnie tekst radiowy.  

 

 
 

Strojenie ręczne 

 

Przekręć porkętło SCROLL / SELECT (9) w trybie FM, aby wyszukać żądaną stację. Na wyświetlaczu 

pojawi się częstotliwość w krokach co 0,05 MHz. 

 

Automatyczne strojenie 

 

Naciśnij przycisk SCAN (7), aby rozpocząć automatyczne strojenie. Wyświetlacz pokazuje 

częstotliwość znalezionej stacji i częstotliwość wyszukiwania idzie w górę. Jeśli znaleziona zostanie 

stacja z wystarczająco silnym sygnałem, wyszukiwanie zatrzyma się i stacja będzie odtwarzana. Jeżeli 

odebrana zostanie stacja radiowa RDS, to wyświetli się nazwa stacji i ewentualnie tekst radiowy. 

 

Wskazówka: 

Aby ustawić słabsze stacje należy użyć ręcznego trybu wybierania stacji. W menu > ustawienia 

wyszukiwania można ustawić, czy funkcja automatycznego wyszukiwania ma wyszukać tylko stacje o 

silnym sygnale (tylko o dobrym sygnale) czy ma wyszukać wszystkie stacje (wszystkie stacje). 

 

Zapisywanie stacji UKF/FM 

 

Pamięć urządzenia jest w stanie przechować do 10 stacji FM/UKF.  

Uwaga: Przechowywane stacje są zachowane nawet w przypadku utraty zasilania. 

 Ustaw pożądaną stację 

 Wciśnij przycisk PRESETS (3) przez dłuższą chwilę – pojawi się " Zapisz Program" 

 Za pomocą pokrętła SELECT (9) wybierz program od 1 do 10. 

 Zatwierdź naciskając przycisk SELECT (9) 

 Jeżeli nie ma żadnej przechowywanej stacji na wybranej pozycji, pojawi się informacja: 

"(pusta)”. 
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Usuwanie lokalizacja pamięci programu: - Aby usunąć poprzednie zapisanie zapisz na wybranym 

ustawieniu inną stację za pomocą przycisku PRESET (wciśniętego długo). 

 

Jak ustawić Mono / Stereo 

 

Można wybrać, czy stacje radiowe mają być odbierane w trybie stereo czy mono. W przypadku 

słabego sygnału zaleca się ustawienie na tryb mono (ustawienie: tylko mono). Co sprawi, że odbiór 

będzie miał mniej szumów. 

 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz z menu < Ustawienia audio > za pomocą pokrętła 

SCROLL / SELECT (9) 

 Potwierdź klawiszem SCROLL / SELECT (9) 

 Wybierz za pomocą przycisku  SCROLL / SELECT (9) < Stereo możliwe >  lub < Tylko Mono > 

 Zatwierdź naciskając przycisk SELECT (9) 

 

Informacje na temat regulacji ustawień systemowych 
 

Jak ustawić podświetlenie 

 

Można regulować jasność wyświetlacza zarówno w trybie pracy i trybie czuwania. 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz > Oświetlenie. Potwierdzić naciskając SCROLL / SELECT 

(9) 

 W punkcie > Power on ustawić za pomocą SCROLL / SELECT (9) jasność dla trybu pracy w 

trzech stopniach, wysoki, średni i niski. Potwierdzić naciskając SCROLL / SELECT (9) 

 Ustawić w punkcie > Stand-by jasność dla trybu stand-by w sposób opisany powyżej. 

 

Jak ustawić korektor (Equalizer) 

 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz za pomocą SCROLL / SELECT > Equalizer 

 Wybierz tryb Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, lub własne ustawienia EQ.  

 Wybierz My EQ aby ustawić poziom basów lub głośność, wartości można ustawić w granicach 

- 3 do + 3 poprzez obrót i naciśnięcie przycisku SCROLL / SELECT (9). 
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Jak znaleźć wersję oprogramowania 

 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz  SW-Version  za pomocą przycisku SCROLL / SELECT 

 Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (9), a pojawi się wersja oprogramowania. 

 Ponowne naciśnięcie przycisku MENU (4), spowoduje powrót do poprzedniego miejsca. 

 

 
 

Jak ustawić wyświetlacz graficzny urządzenia 

 

Naciskając przycisk INFO (5), można, na przykład, pokazać następujące informacje: 

 

Tryb pracy DAB Tryb pracy UKF (FM) 

Moc sygnału RT Radio Text: Zapewnia przewijanie tekstu z 
dodatkowymi informacjami, które przesyła 
nadawca. 

Rodzaj nadawanego programu Rodzaj nadawanego programu  
Częstotliwość 
  

Nazwa stacji radiowej / Grupa multiplexu 

Częstotliwość, Kanał 

Format dźwięku Stereo, Mono 

Informacje o szybkości transmisji sygnału 
 

DLS: Zapewnia przewijanie tekstu z 
dodatkowymi informacjami, które przesyła 
nadawca 

  

Data, czas Data, czas 

Tytuł, wykonawca Tytuł, wykonawca 

 

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych 

 

Jeśli zmieni się miejsce ustawienia urządzenia, np. w przypadku przeprowadzki, może się okazać, że 

zapamiętane stacje DAB nie będą odbierane. Resetując do ustawień fabrycznych można w takiej 

sytuacji usunąć wszystkie zapamiętane stacje, aby jednocześnie rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji. 

 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) < ustawienia 

fabryczne >   a następnie zatwierdzić przyciskiem SCROLL / SELECT (9) 

 Na wyświetlaczu wybrać TAK w celu przwrócenia ustawień fabrycznych zatwierdzając 

przyciskiem SCROLL / SELECT (9) 

 Aby anulować operację należy wybrać NIE zatwierdzając przyciskiem SCROLL / SELECT (9) 
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Wskazówka:  

Wszystkie uprzednio zapamiętane stacje zostaną usunięte. 

 

Jak ustawić czas i alarm 

 

Po uruchomieniu i pierwszym użytkowaniu należy sprawdzić godzinę i ewentualnie ustawić ją 

prawidłowo. Po przerwie w dostawie prądu należy ponownie ustawić godzinę. 

 

Ręczna zmiana czasu 

 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz za pomocą przycisku  SCROLL / SELECT (9) < czas >, a 

następnie kolejno < Czas / Data > i potwierdź każdy wybó przyciskiem SCROLL / SELECT (9) 

 Ustaw godzinę za pomocą przycisku  SCROLL / SELECT (9) i zatwierdź za pomocą przycisku  

SCROLL / SELECT (9) 

 Ustaw minuty za pomocą przycisku  SCROLL / SELECT (9) i zatwierdź za pomocą przycisku  

SCROLL / SELECT (9) 

 Ustawienie daty odbywa się w sposób opisany powyżej 

 

Wskazówka:  

Urządzenie jest dostarczane z aktywnym ustawieniem > Aktualizuj czas. Po ustawieniu (wybraniu) 

trybu pracy, data i czas są aktualizowana automatycznie. 

 

W ustawieniach czasu oraz daty można wybrać format ich wyświetlania. 

 

Jak ustawić godzinę alarmu 

 

 
 

 Włącz urządzenie. Naciśnij przycisk ALARM (6) na urządzeniu, jeśli to konieczne wielokrotnie, 

aby wybrać ustawianie aktywnego alarmu 1 lub ustawić aktywny alarm 2 

 Potwierdzić przyciskiem SCROLL / SELECT (9), aby włączyć tryb ustawień dla czasu alarmu 1 

 Włączanie alarmu następuje wybierając > włączyć budzik za pomocą SCROLL / SELECT (9) i 

potwierdzając poprzez naciśnięcie SCROLL / SELECT (9) 

 Ustaw czas alarmu jak opisano powyżej, przez obrót i naciśnięcie SCROLL / SELECT (9) 

 Ustaw czas trwania alarmu (czas) od 15 do 90 minut (w odstępach 15-minutowych 

 Potwierdź klawiszem SCROLL / SELECT (9) 
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 Regulacja źródła sygnału alarmu następuje przez obracanie SCROLL / SELECT (9).Możesz 

wybierać między 

1. DAB 

2. FM 

3. sygnał alarmowy 

 Potwierdź swój wybór klawiszem SCROLL / SELECT (9) 

 Dla trybów DAB lub FM należy wybrać kanały, które będą włączone przy alarmie 

 Teraz możesz wybrać, czy alarm będzie odtwarzany: 

1. Codziennie 

2. Jednorazowo 

3. Tylko w weekendy 

4. Tylko w dni powszednie 

 Potwierdzić, naciskając SCROLL / SELECT (9) 

 

Wskazówka:  

Po wybraniu alarmu można też ustawić datę, kiedy chcesz zostać obudzony. 

 

 Wybierz poprzez obrót  SCROLL / SELECT (9) żądaną głośność alarmu i potwierdzić 

przyciskiem  SCROLL / SELECT (9) 

 Wyświetli się > Budzik zapisany. Ustawienie zostało zapisane 

 Wybrany alarm jest wskazywany przez symbol na wyświetlaczu 

 Po osiągnięciu zadanej czasu alarmu, urządzenie z wybranymi ustawieniami i źródłem sygnału 

zostanie włączone i uruchomiony zostanie alarm 

Uwaga:  

Standardowo do budzenia jest wybrana ostatnio słuchana stacja radiowa. W przypadku awarii 

zasilania lub gdy urządzenie zostanie przypadkowo odłączone od zasilania, alarm nie zadziała!!!  

Na koniec, sprawdź czas. 

Jak usunąć alarm, po tym jak został uruchomiony w ustalonym wcześniej czasie i dacie 

 

 Naciśnij przycisk ON/STDBY (1), aby całkowicie wyłączyć alarm 

 Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (9), aby włączyć funkcję drzemki. Jeśli jest to konieczne, 

naciskaj dany przycisk wielokrotnie, aby ustawić czas drzemki 

Wskazówka:  

Przy standardowym ustawieniu alarm włączy urządzenie ponownie następnego dnia o ustalonej 

godzinie. Na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol alarmu. 

 

Wyłączanie budzika 

 

 Nacisnąć przycisk ALARM (6) 

 Alarm pojawia zarówno się przy aktywnej funkcji (ON, OFF) 

 Włączanie i wyłączanie alarmu następuje przez włączenie za pomocą SCROLL / SELECT (9) i 

potwierdzenie za pomocą naciśnięcia SCROLL / SELECT (9) 

 Pojawi się informacja < Alarm zapisany > 
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Jak korzystać z funkcji SLEEP 

 

Możesz ustawić czas w odstępach 15-minutowych, zgodnie z którym urządzenie zostanie wyłączone 

w przedziale od 0 - 90 minut, po którym przełącza się w tryb gotowości (StandBy). 

 Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz SLEEP ( wybór i zatwierdzenie SCROLL / SELECT ) 

 Przy pomocy SCROLL / SELECT (9) wybierz i zatwierdź żądany czas 

Po ustalonym czasie, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości. 

 

Konserwacja i czyszczenie 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! 

Aby uniknąć porażenia prądem nie używać wilgotnej szmatki do czyszczenia urządzenia ani nie czyścić 

urządzenia pod bieżącą wodą. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania. 

 

UWAGA! 

Nie używaj ściernych elementów i silnych detergentów, jak benzyna czy alkohol. Wyczyść obudowę 

miękką, lekko zwilżoną szmatką. 
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Usuwanie usterek 

 

Jeśli urządzenie nie działa, należy sprawdzić je biorąc pod uwagę punkty wymienione w tabelkach. 

Jeśli usterki wciąż występują, proszę skontaktować się z producentem. 

 

Problemy z urządzeniem 

 

Objawy Możliwy powód / rozwiązanie problemu 

Nie można włączyć urządzenia Urządzenie nie jest zasilane prądem  
Zasilacz: Proszę podłączyć zasilacz do gniazdka. 
Jeśli to konieczne zmienić gniazdo na inne. 

Nie słychać dźwięku Proszę podgłośnić. Jeśli chcą Państwo włączyć 
odtwarzanie głośnikowe, proszę wyjąć wtyczkę 
słuchawek. Możliwe, że wybrano złe źródło 

Słychać szum Telefon komórkowy lub inne urządzenie w 
pobliżu wysyła zakłócające fale radiowe. Proszę 
usunąć znajdujący się w pobliżu telefon 
komórkowy lub inne urządzenie. 

Występują inne zakłócenia w obsłudze, odgłosy 
czy zniekształcony obraz na wyświetlaczu 

Elektroniczne elementy urządzenia są 
zniekształcone. Zasilacz: Proszę wyjąć wtyczkę 
zasilacza. Proszę zostawić urządzenie na ok. 10 
sek. oddzielone od źródła prądu. Proszę 
podłączyć urządzenie lub włożyć baterie 

Wyświetlacz się nie włącza Proszę wyłączyć urządzenie. Proszę wyjąć i 
włożyć zasilacz, a następnie włączyć urządzenie. 

Radio nie odbiera stacji radiowych Urządzenie nie znajduje się w trybie Radio. 
Proszę wybrać odpowiedni tryb działania. 

Radio nie odbiera sygnału DAB Proszę sprawdzić, czy w okolicy jest możliwy 
odbiór sygnału DAB. Proszę na nowo ustawić 
antenę. Proszę spróbować znaleźć inną 
radiostację. 

Dźwięk jest słaby lub złej jakości W odbiorze mogą przeszkadzać urządzenia tj. TV 
Urządzenie należy ustawić z dala od innych 
urządzeń 

Antena nie jest wyciągnięta lub ustawiona. 
Proszę wyciągnąć antenę. Proszę obrócić anteną 
i poprawić odbiór 
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Dane Techniczne 

 

Wymiary (Długość x wysokość x głębokość) 219 mm x 128 mm x 125 mm 

Waga Ok. 1,1 kg 

Zasilanie 100 - 240 V/AC 
50/60 Hz, 0,35A 
Zasilacz: 9 V , 1000 mA 

Zużycie prądu w trybie standby < 1W 

Moc wyjściowa 5 W RMS 

Warunki pracy +5⁰C  do +35⁰C   
5% do 90% względnej wilgotności powietrza (bez 
kondensacji) 

Częstotliwość radiowa:  
Analogowa  
Pasmo cyfrowe III  
Antena: 

 
UKW 87,5–108 MHz  
DAB+/DAB 174–240 MHz  
Antena teleskopowa DAB / UKF 

Gniazdo słuchawek 3,5 mm 

 

Metody utylizacji 

 

Likwidacja opakowania 

 

Państwa urządzenie zostało zabezpieczone w drodze do odbiorcy poprzez prawidłowe 

opakowanie zabezpieczone w prawidłowy sposób zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. 

Wszystkie materiały pakunkowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. 

Proszę o pomoc poprzez utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. O bieżących 

możliwościach utylizacji oraz właściwego recyklingu możesz dowiedzieć od sprzedawcy lub w 

komunalnym zakładzie utylizacji odpadów. Przed utylizacją sprzętu, wszystkie baterie należy usunąć. 

 

Nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego baterii ani urządzenia!!!! 

 

Produkt ten jest oznaczony zgodnie z wymaganiami Dyrektywy WEEE (2002/96 / WE). 

Załączona (pokazana) etykieta wskazuje, że ten elektryczny / elektroniczny produkt 

nie powinien być wyrzucony razem z odpadami gospodarstwa domowego. Kategoria 

produktu: Produkt ten jest sklasyfikowany jako urządzenie kategorii 9 ("przyrządy do 

nadzoru i kontroli") w odniesieniu od kategoryzacji urządzenia zawartego w 

załączniku I do dyrektywy WEEE. Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub 

odpowiedzialnym biurem sprzedaży jeśli chcesz Uzyskać więcej informacji odnośnie sposobów i 

możliwości utylizacji produktów. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 

producenta.   

Stare urządzenia nie są bezwartościowymi śmieciami. Poprzez recykling można odzyskać cenne 

surowce. Zapytaj w swoim mieście lub w jednostce administracyjnej miasta gdzie znajdują się miejsca 

przyjaznej dla środowiska utylizacji odpadów elektronicznych. Dlatego właśnie jak mówi Ustawa o 

odpadach (DzU nr/62/2001 poz. 628) - odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny być 

traktowane przez wytwórców jako odpady niebezpieczne i zgodnie z obowiązującym prawem 
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zbierane w sposób selektywny oraz poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Ze 

względów ekologicznych - albo jak kto woli finansowych, bo za wyrzucanie elektroniki na śmietnik 

grozi dotkliwa kara - nie możemy tak po prostu wrzucić sprzętu do kubła. Dyrektywa 2002/96/WE 

(WEEE): Dyrektywa Unii Europejskiej, która wskazywała na konieczność prowadzenia spójnej dla 

wszystkich krajach UE polityki gospodarowania ZSEE w celu ochrony środowiska. Dyrektywa określa 

szereg nowych obowiązków, wśród których najważniejszą rolę odgrywają artykuły 8 i 9, na podstawie 

których państwa członkowskie zobowiązane są do uchwalenia aktu prawnego nakładającego na 

producentów obowiązek finansowania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i 

przyjaznego dla środowiska usuwania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych, jak również z 

innych źródeł, np. od instytucji i firm. 
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