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OSTRZEŻENIE 
Ryzyko porażenia prądem 
Nie otwierać! 
 

 
 
Przestroga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej części). 
Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwis należy powierzyć 
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
 
- Używaj tylko baterii bezrtęciowych i kadmowych. 
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi 
!!! 
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połykać baterie. 
- W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć ich wycieku. 
- Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp. 
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii 
- Zamień tylko na ten sam lub równoważny typ 
 

 
 
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas przy wysokim 
poziomie głośności 
 
- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach. 
- Chroń urządzenie przed wilgocią. 
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w obszarach o umiarkowanym klimacie, nie nadaje się 
do użytku w krajach o klimacie tropikalnym. 
- Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. 
 
Instrukcje bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konfiguracji 
 
- Jako urządzenie rozłączające używana jest wtyczka sieciowa lub łącznik urządzenia, urządzenia 
rozłączające powinny być łatwo dostępne. 
- Podłącz to urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. 
Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacjom na tabliczce znamionowej. 
- Upewnij się, że kabel sieciowy pozostaje suchy podczas pracy. Nie ściskaj ani nie uszkadzaj kabla 
sieciowego w żaden sposób. 
- Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym centrum 
serwisowym. 
- W przypadku wyładowania atmosferycznego należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. 
- Podczas korzystania z urządzenia dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców. 
- Czyść urządzenie tylko suchą ściereczką. 
- NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani TKANIN ŚCIERNYCH! 
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- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. 
- Zainstalować urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec akumulacji ciepła. 
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych! 
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i pozbawionym wibracji miejscu. 
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i urządzeń mikrofalowych; w przeciwnym razie 
odbiór fal radiowych może zostać zakłócony. 
- Nie otwierać ani nie naprawiać obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. 
Naprawy wykonywane są wyłącznie przez autoryzowany serwis / centrum obsługi klienta. 
- Na urządzeniu nie należy kłaść źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. 
- Gdy konieczne jest wysłanie urządzenia, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu. W tym celu 
zapisz paczkę. 
- W przypadku awarii spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym lub szybkim stanem 
przejściowym (wybuch), należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilacz. 
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, wyciągając wtyczkę z 
gniazdka. Ma to na celu uniknięcie ryzyka pożaru. 
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Położenie elementów sterujących  
 
1. Regulacja głośności 
2. Przycisk gotowości 

3. Przycisk skanowania /  
4. Przycisk Preset (ustawień predefiniowanych) 
5. Przycisk uśpienia 
6. Przycisk drzemki 
7. Przycisk Enter 
8. Przycisk alarmu 
9. Przycisk Info 
10. Przycisk trybu 
11. Dostrój przycisk + / - 
12. gniazdo USB 
13. Antena 
14. Głośnik 
15. Komora baterii (na dole) 
16. Wyświetlacz LCD 
17. Gniazdo słuchawkowe 
18. Gniazdo AUX-IN 
19. Gniazdo DC 
 
Zasilanie 
 
Ostrzeżenie: 
Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy lokalne główne zasilanie jest zgodne z urządzeniem. Nie 
podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilania, gdy masz mokre ręce. Planując nieużywanie tego 
urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazda ściennego i jeśli włóż baterie do komory 
baterii, wyjmij je. 
 
 
Obsługa urządzenia przy zasilaniu prądem zmiennym 
Włóż wtyczkę prądu stałego końcem kabla do gniazda prądu stałego znajdującego się z tyłu 
urządzenia, a zasilacz prądu przemiennego do gniazda ściennego. 
 
Awaryjne użycie z bateriami 
Aby odtwarzać urządzenie z bateriami, zasilacz sieciowy musi być odłączony od urządzenia. Otwórz 
komorę baterii i włóż 4 baterie „AAA” (LR03) (brak w zestawie) do komory baterii. Zamknij komorę 
baterii. 
 
Urządzenie może działać w pełni sprawnie do 24 godzin w przypadku awarii zasilania i odłączenia 
kabla zasilającego przez włożone baterie. 
 
Uwaga: regularnie sprawdzaj baterie. Stare lub rozładowane akumulatory należy wymienić. Jeśli 
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie używane wyłącznie na prąd elektryczny, 
wyjmij baterie z komory baterii, aby uniknąć wycieku. 
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Podstawowe działanie 
Naciśnij przycisk „STANDBY”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. 
Naciśnij „VOL + / -”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. 
 
Tryb DAB 
Aby uzyskać najlepszy odbiór, należy rozszerzyć antenę teleskopową. Jeśli uruchomisz tryb DAB po 
raz pierwszy, urządzenie automatycznie wyszuka stacje, które można odebrać. Naciśnij przycisk 
„MODE”, aby wybrać tryb radia DAB. 
 
Wyszukiwanie automatyczne 
Naciśnij przycisk „SCAN”, na wyświetlaczu pojawi się „Autotune Full Scan” (pełny skan automatyczne 
strojenie). Liczba stacji DAB zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu, a urządzenie 

automatycznie odtworzy pierwszą stację. Naciśnij „TUNE /”, aby wybrać następną lub 
poprzednią stację. 
 
Wyszukiwanie ręczne 
1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk „ENTER”, aby wybrać strojenie ręczne. Naciśnij „TUNE 

/ ”, aby ręcznie dostroić kanały DAB. 
2. Po ustawieniu naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić. 
3. Wróć do głównej instrukcji, „MAN” pojawi się w prawym górnym rogu. Naciśnij „ENTER”, aby 
potwierdzić. „DAB” pojawi się w prawym górnym rogu. 
4. Następnie możesz powtórzyć od kroku 1, aby ustawić inne ręczne kanały strojenia. 
 
 
Zaprogramowane stacje radiowe DAB 
1. Wybierz żądaną stację radiową DAB. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PRESET”. Na wyświetlaczu pojawi się „Preset Empty 1” (ustawienie 
predefiniowane puste), na wyświetlaczu miga „1”. 

3. Naciśnij „TUNE / ”, aby wybrać żądany numer stacji (1-10). Następnie naciśnij przycisk 
„ENTER”, aby go zapisać. 
4. Powtarzaj te same procedury, aż wszystkie żądane stacje radiowe zostaną zapisane. 
 
 
Przywołaj zapisane stacje radiowe 

1. Naciśnij przycisk „PRESET”, a następnie przycisk „TUNE / ”, aby wybrać żądane radio. 
2. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby potwierdzić. 
 
 
Wyświetlanie informacji 
Urządzenie ma tryby informacyjne DAB, które są pokazane w dolnym wierszu wyświetlacza. Naciśnij 
przycisk „INFO”, aby wyświetlić dostępne typy: 
 
- Częstotliwość zespołu 
- Siła sygnału 
- Szybkość transmisji audio 
- Data i godzina 
- Nazwa zespołu 
- DLS (segment etykiet dynamicznych) 
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Tryb FM 
1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb radia FM. 
2. Naciśnij przycisk „SKANUJ”, aby rozpocząć wyszukiwanie. Po znalezieniu stacji radiowej 
częstotliwość na wyświetlaczu przestanie działać i rozpocznie się automatyczne odtwarzanie. Jeśli 

odbiór nie jest dobry, naciśnij przycisk „TUNE / ”, aby dokonać dokładnej regulacji. 
 
Przełączanie między stereo i mono 
W trybie radia FM naciśnij przycisk „ENTER”, aby wybrać tryb audio „Auto” lub „mono”. Zapisywanie 
zaprogramowanych stacji jest takie samo jak w trybie DAB! 
 
Wyświetlanie informacji 
Urządzenie ma tryby informacyjne FM, które są pokazane w dolnym wierszu wyświetlacza. Naciśnij 
przycisk „INFO”, aby wyświetlić dostępne typy: 
- PTY (typ programu) 
- częstotliwość stacji 
- Siła sygnału 
- Tryb audio 
- Data i godzina 
- Tekst radiowy 
 
Tryb USB 
1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb USB. USB pojawi się na wyświetlaczu. 
2. Włóż napęd USB do portu USB na górze urządzenia. 
3. Muzyka będzie odtwarzana automatycznie. 
4. Naciśnij przycisk „SKANUJ”, aby odtworzyć lub przerwać odtwarzanie. 

5. Naciśnij przycisk „TUNE / ”, aby wybrać utwór do tyłu lub do przodu. 
6. Naciśnij „PRESET”, aby wybrać Powtórz jeden utwór / Powtórz wszystkie utwory / Odtwarzanie 
losowe. 
 
Tryb AUX-IN 
1. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do gniazda AUX IN z tyłu urządzenia. 
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb AUX. 
3. Rozpocznij odtwarzanie z zewnętrznego źródła audio. Użyj elementów sterujących na urządzeniu 
zewnętrznym. 
 
Alarm 
Ustawienie alarmu 1 
 
1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości i naciśnij przycisk „ALARM”, aż na wyświetlaczu pojawi się 
menu Alarm 1. 
2. Symbol OFF (wyłączony) lub ON (włączony) miga, wskazując, że można go zmienić. Naciśnij „TUNE 

/ ”, aby włączyć i naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić. 

3. Cyfry godziny migają teraz. Naciśnij przycisk „TUNE / ”, aby ustawić godzinę alarmu. 
Naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić. 

4. Teraz można ustawić minuty. Naciśnij ponownie „TUNE / ”, aby ustawić minuty i naciśnij 
ponownie „ENTER”, aby potwierdzić. 
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5. Wybierz dźwięk alarmu (BEEP Tone1, BEEP Tone2, DAB, FM z USB) za pomocą przycisków „TUNE /

”. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby potwierdzić. Ustawienia zostaną zapisane. 
 
Ustawienie alarmu2 
1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości i naciśnij przycisk „ALARM”, aż na wyświetlaczu pojawi się 
menu Alarm 2. 
2. Pozostałe ustawienia są takie same jak w ALARM 1. 
 
Wyłączenie alarmu 
Aby wyłączyć alarm, gdy jest on aktywowany, naciśnij przycisk „ALARM” lub „STANDBY”, aby 
zatrzymać dźwięk alarmu. Alarm wyłączy się do następnego dnia. Jeśli nie naciśniesz przycisku, 
dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 59 minutach. 
 
Całkowite wyłączenie alarmu 
1. Naciskaj przycisk „ALARM”, aż pojawi się menu Alarm 1 lub Alarm 2. 

2. Naciśnij przycisk „TUNE / ”, aby ustawić żądany alarm na OFF i naciśnij „ENTER”, aby 
potwierdzić. 
 
Drzemka  
Gdy dźwięk alarmu jest włączony, naciśnij przycisk „SNOOZE”, aby tymczasowo zatrzymać dźwięk 
alarmu. Dźwięk alarmu włączy się ponownie po 9 minutach. 
 
Funkcja uśpienia 
 
Naciśnij przycisk „SLEEP”, aby ustawić wyłącznik czasowy. Możesz wybrać następujące ustawienia: 
OFF (wyłączony) - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 minut. 
 
Dostosowanie poziomu jasności na wyświetlaczu 
 
1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PRESET”. Na wyświetlaczu pojawia się „ACTIVE BACKLIGHT” 
(aktywne podświetlenie). 

3. Ustaw żądaną jasność za pomocą przycisku „TUNE / ”. 
4. Po 3 sekundach wyświetlacz zmieni się na „STANDBY BACKLIGHT” (podświetlenie w trybie 

gotowości). Ustaw także żądaną jasność za pomocą przycisku „TUNE / ”. 
 
Ustawienie zegara 
 
1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM”, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET CLOCK” i data. 

3. Naciśnij przycisk „TUNE / ”, aby ustawić datę i godzinę, i przynajmniej naciśnij „ENTER”, 
aby potwierdzić. 
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Słuchawki 
 
1. Podłącz wtyczkę słuchawek 3,5 mm do gniazda słuchawek z tyłu urządzenia. 
2. Włącz urządzenie, a muzyka będzie odtwarzana przez słuchawki. W tym czasie dźwięk jest 
wyciszany przez głośnik. 
 
UWAGA: Jeśli podłączone są słuchawki, nad słuchawkami rozlega się również dźwięk alarmu! 
 
Ustawienia fabryczne 
 
Naciśnij i przytrzymaj w trybie DAB przycisk „MODE”, aż na wyświetlaczu pojawi się „Naciśnij klawisz 
ENTER, aby zresetować”. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby zresetować urządzenie. 
 
Specyfikacja techniczna 
 
Zasilacz ………………………………………………………………………………….... Używaj tylko dostarczonego zasilacza 
Pobór mocy ................................................................................................. 100-240 V ~ 50 / 60Hz, 0,3A 

Moc wyjściowa ……………………………………………………………………………………......  
Zasilanie bateryjne………………………………………………….. 4x baterie DC 1,5 V typu AAA (brak w zestawie) 
Zakres DAB +…………………………………………………………………………………………………. 174,928 - 239,200 MHz 
Zakres FM…………………………………………………………………………………………………………………… 87,5 - 108 MHz 
Zaprogramowane stacje……………………………………………………………………………………………10 DAB +, 10 FM 
 
 
Importer 
Wörlein GmbH Tel .: +49 9103 71 67 0 
Gewerbestrasse 12 Faks .: +49 9103 71 67 12 
D 90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com 
Niemcy: www.woerlein.com 
 
 
Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com 
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Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conrad.pl 

 

http://www.conrad.pl/

