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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

1. Pred začetkom obratovanja preberite in razumite vse varnostne napotke in napotke za
upravljanje.
2. Navodilo shranite za kasnejšo uporabo.
3. Upoštevajte varnostne napotke. Opozorilne napotke in napotke za upravljanje na napravi nujno
upoštevajte.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi,
umivalnika, vlažnih kletnih prostorov, bazena, itd.
6. Pred čiščenjem naprave vedno potegnite vtič iz vtičnice. Za čiščenje zunanjosti naprave
uporabite zgolj vlažno krpo.
7. Naprave ne postavite na nestabilne podlage. Naprava lahko pade na tla in se s tem poškoduje.
8. Napravo postavite tako, da kroženje zraka ne bo ovirano. Naprave ne postavite npr. na posteljo,
zofo, predposteljnik ali drugo mehko podlago, ki lahko blokira odprtine za kroženje zraka.
Naprave ne postavite na mesta na katerih je lahko oviran dovod zraka do odprtin za kroženje
zraka na napravi.
9. Napravo priključite samo na električno omrežje, ki ustreza specifikacijam na nalepki na napravi.
Če ne veste specifikacij vašega električnega omrežja, potem se obrnite na ponudnika vašega
električnega toka.
10. Napajalnik namestite tako, da na le-tega nihče ne more stopiti ali pa da na le-tega ne bodo
postavljeni predmeti. Še posebej pazite na vtič, pri vtičnicah ali na izhodno točko kabla na
napravi. Vtič odstranite iz vtičnice tako, da primete za ohišje vtiča in ne potegnete za kabel.
Napravo uporabljajte samo na omrežnem toku, ki je naveden na le-tej. Če ne veste specifikacij
vašega električnega omrežja, potem se obrnite na ponudnika vašega električnega toka.
11. Stenske vtičnice in podaljška ne preobremenite. Drugače lahko obstaja povečana nevarnost
požara in električnega udarca. V odprtine na napravi nikoli ne vtikajte predmetov. S predmeti se
lahko dotaknete visokonapetostnih točk v napravi ali povzročite kratke stike. To lahko vodi k
povečani nevarnosti požara in električnega udarca.
12. Pri daljši ne uporabi naprave, potegnite vtič iz vtičnice. S tem bodo preprečene eventualne
škode zaradi nihanja napetosti ali nevihte.
13. Pri daljši ne uporabi naprave odstranite baterije iz le-te. Baterije lahko iztečejo in povzročijo
škode na pohištvu in napravi.
14. Naprave ne poskusite popraviti sami. Pri odpiranju ohišja se izpostavite nevarni visoki napetosti
in s tem garancija ni več veljavna. Za vzdrževanje se obrnite samo na izobraženo osebje.
15. V napravo nikoli ne poskušajte vtakniti predmetov. Dotaknete se lahko visokonapetostnih mest,
ki lahko vodijo k ognju ali električnemu udarcu. Nikoli ne pustite, da pridejo na napravo
kakršne koli tekočine.
16. Napravo naj strokovno osebje popravi:
• Ko je omrežni kabel ali vtič poškodovan.
• Ko so v napravo prišli predmeti ali tekočine.
• Ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vodi.
• Ko naprava ne deluje več normalno ali pa ko nakazuje močen padec zmogljivosti.
• Ko je naprava padla na tla ali pa je ohišje poškodovano.
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UPRAVLJALNI ELEMENTI
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Stikalo za vklop / izklop in tipka za funkcijo spanja (izklop)
Tipka alarma 2
Tipka alarma 4
Stikalo za luč
Tipka za nastavitev časa
Tipka za nastavitev datuma
Tipka alarma 1
Tipka alarma 3
Tipka za odštevanje
Sprememba frekvence / funkcija dremeža
Tipka nastavitev in tipka za poletni čas
Pomnilnik radijskih postaj
Stikalo frekvence (UKV / MV / AUX)
Ura
LCD zaslon
Izhod za slušalke
Uravnavanje glasnosti
Izravnava tona
Zatemnilnik luči
Regulator glasnosti alarma
Stikalo časovnega pasu
RESET
AUX vhod
Priključek za napajanje

5

3

LCD ZASLON

A
B
C
D
E
F
G
H

Frekvenca in prikaz časa (AM / PM)
Funkcija izklopa in dremeža
Radijsko voden časovni signal
Avtomatsko iskanje postaje
Prikaz datuma
Prikaz dneva
Nastavitev časa
Prikaz minut

I
J
K
L
M
N
O
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Številka pomnilniškega mesta in prikaz
sekund
Prikaz časa alarma (AM / PM)
Prikaz poletnega časa
Prikaz za mesec / datum / leto / alarm
Prikaz odštevanja
Čas / frekvenca
Prikaz alarma
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VKLOP

Avtomatska shranitev postaj in nastavitev časa
1. Če boste napravo pri prvem začetku obratovanja priključili na vtičnico, potem naprava izvede
avtomatsko iskanje UKV in MV postaj. Vsakokrat 7 najmočnejših UKV in MV postaj bo
shranjenih.
2. Po tem se na zaslonu pojavi »-:-« in simbol »
« prične utripati. Čas bo avtomatsko
nastavljen, ko bo sprejet časovni signal z oddajnika.
3. Pri izklopljenem radiu držite za več kot 4 sekunde pritisnjeno tipko
, da sprejmete časovni
signal.
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ČAS

Ročna nastavitev časa (potrebno samo, če avtomatska nastavitev ni uspešna)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pritisnite na tipko TIME in na zaslonu se pojavi
.
Pritisnite na tipko SET in na zaslonu pričnejo utripati številke časa.
Za nastavitev ur uporabite tipki TUNING.
Nato ponovno pritisnite na tipko SET in številke minut pričnejo utripati.
Za nastavitev minut uporabite tipki TUNING.
Za zaključitev nastavitve časa pritisnite na tipko SET.

* Ta postopek lahko kadarkoli predčasno ustavite in nastavitve shranite tako, da pritisnite na tipko
TIME.
Ročna nastavitev datuma (potrebno samo, če avtomatska nastavitev ni uspešna)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Najprej pritisnite na tipko DATE in nato na tipko SET. Leto prične utripati.
Za nastavitev leta uporabite tipki TUNING.
Pritisnite na tipko SET in številka meseca prične utripati.
Za nastavitev številke meseca uporabite tipki TUNING.
Ponovno pritisnite na tipko SET in datum prične utripati.
Za nastavitev datuma uporabite tipki TUNING.
Za zaključitev nastavitve pritisnite na tipko SET.

* Ta postopek lahko kadarkoli predčasno ustavite in nastavitve shranite tako, da pritisnite na tipko
DATE.
Nastavitev formata ur (12 / 24 ur)
1. Najprej pritisnite na tipko TIME in nato na tipko SET.
2. Za nastavitev 12 urnega formata pritisnite na tipko STATION PRESET 1 oziroma za nastavitev
24 urnega formata pritisnite na tipko STATION PRESET 2.
3. Za zaključitev nastavitve pritisnite na tipko TIME.

7

6

POLETNI ČAS

1. Ko bo na zaslonu prikazan čas, držite tipko SET pritisnjeno za več kot za 4 sekunde, da čas
.
prestavite za eno uro naprej. Na zaslonu se nato pojavi simbol
2. Za izklop poletnega časa ponovno držite tipko SET pritisnjeno za več kot 4 sekunde in simbol
izgine.
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OBRATOVANJE RADIA

Iskanje radijskih postaj
Na voljo imate 3 različne načine iskanja radijskih postaj:
•

Ročno iskanje radijskih postaj
1. Za vklop radia pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
2. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
3. Za nastavitev frekvence uporabite tipki TUNING.
4. Za izklop radia ponovno pritisnite na tipko za vklop / izklop.

•

Avtomatsko iskanje
1. Za vklop radia pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
2. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
3. Tipko TUNING držite pritisnjeno za več kot pol sekunde in naprava avtomatsko išče
naslednjo radijsko postajo.
4. Za izklop radia ponovno pritisnite na tipko za vklop / izklop.

•

Shranitev postaj in priklic shranjenih postaj
Shranitev radijskih postaj:
1. Za vklop radia pritisnite na tipko za vklop / izklop.
2. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
3. Poiščite želeno radijsko postajo.
4. Za shranitev radijskih postaj je na voljo 7 tipk (1-7). Želeno tipko za shranitev držite
pritisnjeno za več kot 2 sekundi, dokler ne slišite tona. Konkretna radijska postaja bo nato
shranjena pod zadevno tipko.
5. Ta postopek ponovite za preostale tipke. Za vsako frekvenco (UKV / MV) je na voljo 7
pomnilniških mest.
6. Že shranjene radijske postaje lahko prepišete z zgoraj opisanim načinom.
Priklic shranjenih radijskih postaj:
1. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
2. Za priklic shranjene radijske postaje preprosto pritisnite na želeno tipko PRESET (1-7). Na
to se na zaslonu pojavi številka pomnilniškega mesta in frekvenca radijske postaje.
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ALARM

Na voljo so 4 alarmi, ki jih lahko nastavite neodvisno drug od drugega. Alarm 1 in 2 sta lahko
uporabljena skupaj z brenčalom in alarm 3 in 4 lahko uporabite skupaj s funkcijo radia. Konkreten
prikaz alarma poda, da bo v roku naslednjih 24 urah aktiviran alarm.
Bujenje z naraščajočim zvokom (alarm 1 in 2)
Glasnost alarma po povečana vsakih 15 sekund. Alarm ostane aktiviran za 1 minuto in se po 1
minutnem premoru spet aktivira. Alarm se ustavi po 1 uri ali s pritiskom na stikalo za vklop /
izklop.
Glasnost alarma lahko nastavite s pomočjo regulatorja glasnosti alarma na spodnji strani naprave.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pritisnite na tipko ALARM 1 (ali ALARM 2) in na zaslonu se pojavi ustrezen čas alarma.
Pritisnite na tipko SET in na zaslonu pričnejo utripati številke ure časa alarma.
Za nastavitev ur uporabite tipki TUNING.
Ponovno pritisnite na tipko SET in s pomočjo tipk TUNING nastavite minute.
Želene dneve izberite tako, da potrdite ustrezne dneve (ponovna izbira izklopi dan).
Za shranitev nastavitve pritisnite na tipko SET.

7. Pri začetem alarmu utripa na zaslonu

oziroma

. Za izklop naraščajočega zvonjenja

oziroma

pritisnite na stikalo za vklop / izklop. Simbol

preneha utripati.

* Kadarkoli lahko pritisnite na tipko ALARM 1 (ali ALARM 2), da nastavitev predčasno shranite.
Nastavitev bujenja z radiem (alarm 3 in 4)
Bujenje z radiem se ustavi po eni uri ali po pritisku na stikalo za vklop / izklop. Glasnost bujenja z
radiem lahko nastavite z regulatorjem glasnosti alarma na spodnji strani naprave.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pritisnite na tipko ALARM 3 (ali ALARM 1) in na zaslonu se pojavi ustrezen čas alarma.
Pritisnite na tipko SET in na zaslonu pričnejo utripati številke ure časa alarma.
Za nastavitev ur uporabite tipki TUNING.
Ponovno pritisnite na tipko SET in s pomočjo tipk TUNING nastavite minute.
Želene dneve izberite tako, da potrdite ustrezne dneve (ponovna izbira izklopi dan).
Ponovno pritisnite na tipko SET in pritisnite na tipko BAND, da izberete frekvenco (FM / UKV
ali AM / MV). Nato za izbiro želene radijske postaje za bujenje in za nastavitev glasnosti
uporabite tipki TUNING.
7. Za shranitev nastavitve pritisnite na tipko SET.
8. Za izklop radia uporabite stikalo za vklop / izklop.
9. Pri začetem alarmu utripa na zaslonu

oziroma

. Za izklop alarma pritisnite na

stikalo za vklop / izklop. Simbol
oziroma
preneha utripati.
10. Pri prešibkem radijskem signalu bo uporabljen naraščajoč zvok.
* Kadarkoli lahko pritisnite na tipko ALARM 3 (ali ALARM 4), da nastavitev predčasno shranite.
* Če je frekvenca nastavljena na AUX ali če baterija ni več zadosti polna, potem bo za alarm
uporabljen naraščajoč zvok.
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FUNKCIJA DREMEŽA

1. Če želite alarm prekiniti (ni važno ali alarm z naraščajočim zvokom ali z radiem), potem lahko
pritisnite na poljubno tipko na zgornji strani radia (tipki TUNING / SET / PRESET 1-7 /
BAND). Alarm se izklopi za približno 5 minut. Na zaslonu bo istočasno prikazano
.
Funkcijo dremeža lahko ponovite tolikokrat, dokler je funkcija alarma aktivirana.
2. Za ustavitev funkcije dremeža in alarma pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
Izklop alarma
1. Za izklop ustreznega alarma držite tipko ALARM 1 (ali ALARM 2, 3, 4) pritisnjeno za več kot
2 sekundi.
2. Ustrezen simbol (
) izgine z zaslona. Ustrezen alarm je s tem izklopljen.
3. Če želite alarm spet vklopiti, potem držite pritisnjeno ustrezno tipko ALARM 1 (ali ALARM 2,
3, 4) in na zaslonu se spet pojavi pripadajoč simbol (

).

10 ČASOMER Z ODŠTEVANJEM
1. Pri tem gre za alarm odštevanja, ki se sproži po določenem časovnem obdobju. Časomer
odštevanja lahko nastavite na 10 do 120 minut (v 10 minutnih korakih).
2. Za nastavitev želenega trajanja uporabite tipko NAP.
3. Na zaslonu se pojavi beseda NAP in s tem prikazuje, da je časomer nastavljen.
4. Ko se alarm časomera za izklop sproži, ga lahko s pomočjo stikala za vklop / izklop spet
izklopite.
5. Če želite alarm odštevanja predčasno izklopiti, potem držite tipko NAP pritisnjeno tako dolgo,
dokler se na zaslonu ne pojavi beseda OFF.
11 SAMODEJNI IZKLOP
Funkcijo samodejnega izklopa lahko nastavite na 15-120 minut. Radio se bo pri dosegu
nastavljenega časa avtomatsko izklopil.
1. Če je radio izklopljen, potem držite pritisnjeno tipko

. Radio bo vklopljen in na zaslonu se

prikaže preostal čas. Nato spustite tipko
. Avtomatski izklop je s tem aktiviran.
2. Za izklop funkcije avtomatskega izklopa pritisnite na stikalo za vklop / izklop. Simbol
izgine z zaslona.
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12 NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU
V normalnem primeru nastavite stikalo TIME ZONE (na spodnji strani radia) na 0.
V nekaterih državah, v katerih ne bodo oddajani signali za nastavitev časovnega pasu, je lahko za
nastavitev časa uporabljen signal za nastavitev časovnega pasu sosednjih držav. S stikalom TIME
ZONE lahko nato popravite časovni pas.
Časovni pas Turčije leži npr. eno uro pred srednjeevropskim časom. Vendar pa so lahko sprejeti
radijski časovni signali iz Nemčije, ki jih lahko popravite s stikalom TIME ZONE.

13 NASTAVITEV OSVETLITVE ZASLONA
. Če ste nastavili temnejšo
Za svetlejšo ali temnejšo osvetlitev zaslona uporabite regulator
osvetlitev zaslona, potem lahko uporabite tipko LIGHT LEVEL CONTROL, da osvetlitev zaslona
nastavite na najnižjo vrednost.
14 IZHOD ZA SLUŠALKE
Na izhod za slušalke

lahko priključite slušalke. Istočasno bodo vgrajeni zvočniki izklopljeni.

15 AUX VHOD
Na AUX IN vhod (na strani naprave) priključite zunanjo avdio napravo, kot je npr. CD
predvajalnik. Nato vklopite vašo zunanjo avdio napravo in držite pritisnjeno tipko BAND tako
dolgo, dokler ne bo prikazano »AU«. Naprava preko zvočnikov predvaja ojačan zvok zunanje avdio
naprave.

16 POVRNITEV NAPRAVE NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Če radio budilka ne deluje več pravilno ali če na zaslonu manjkajo številko, potem držite za več kot
2 sekundi pritisnjeno tipko RESET (na spodnji strani radio budilke). Naprava bo s tem povrnjena v
originalno stanje in pomnilnik bo izbrisan.

17 TEHNIČNI PODATKI
Napajanje:
Izhodna moč:
Poraba toka:
Frekvenčno območje:

230V / 50Hz
1,2W (maksimalno)
8W (maksimalno)
UKW 87,5 – 108,0MHz
MW 522 – 1629kHz
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Radio budilka Sangean RCR-3
Kat. št.: 343712

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum prodaje in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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