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Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi.

PRZYCISKI I WSKAŹNIKI
Widok od tyłu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przycisk „SNOOZE/DIM/SLEEP”
Przycisk „ON/OFF/NAP”
Przycisk „P-”
Przycisk „ALARM1/VOL-”
Przycisk „HOUR/TUNING-”
Przycisk „TIME/PRESET”
Przycisk „P+”
Przycisk „ALARM2/VOL+”
Przycisk „MIN/TUNING+”
Przedział baterii
Antena FM
Wtyczka AC
Widok z góry

Widok z przodu

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Wyświetlanie godziny i częstotliwości radiowej
Brzęczyk budzika 2
Wskaźnik radiowy budzika 2
FM
Brzęczyk budzika 1
Wskaźnik radiowy budzika 1

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU
Niniejsze radio jest wyposażone w awaryjny system zasilania na baterie, który
potrzyma ustawienia godziny i budzika podczas tymczasowej przerwy w zasilaniu
głównym. Włóż dwie baterie AAA zgodnie ze wskazaną w przedziale baterii
polaryzacją (+/-) (10). Jeśli nastąpi awaria zasilania głównego, gdy baterie są włożone,
wyświetlacz się wyłączy, ale zegar będzie ciągle działać i zachowane zostaną
ustawienia budzika. Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie i wyłącznie na
nowe.
Radio z zegarem stoi na nieślizgających się silikonowych nóżkach. Umieść radio z
zegarem wyłącznie na zabezpieczonych meblach.
Podłącz wtyczkę AC (12) do gniazda elektrycznego AC 230 V.
Rozwiń antenę FM (11) z tyłu radia z zegarem. Rozciągnij i ustaw antenę tak, by
osiągnąć najlepszy odbiór radiowy.
OBSŁUGA ZEGARA Z BUDZIKIEM
USTAWIANIE GODZINY
Uwaga:

•

Nie można wprowadzać żadnych ustawień, jeśli godzina na wyświetlaczu miga po
podłączeniu. Naciśnij przycisk „TIME/PRESET”, by zatrzymać miganie i rozpocząć
ustawianie.

•

Godzinę można ustawić wyłącznie, gdy radio jest wyłączone. Naciśnij przycisk
„ON/OFF/NAP” (2), by włączyć lub wyłączyć radio.

•

Jeśli wyświetlacz zegara miga, nie można włączyć radia przyciskiem
„ON/OFF/NAP” (2).

1. Naciśnij i przez około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „TIME/PRESET” (6), aż
wyświetlacz zacznie migać.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING-” (5), by ustawić godzinę.
3. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING+” (9), by ustawić minuty.
4. Naciśnij przycisk „TIME/PRESET” (6), by potwierdzić godzinę, a wyświetlacz
przestanie migać.
USTAWIANIE CZASU ALARMU
Niniejsze radio z zegarem oferuje możliwość ustawienia dwóch budzików, które mogą
być używane niezależnie. Ustawianie obu budzików jest takie samo. Oba budziki
mogą budzić albo brzęczykiem, albo włączając radio.
Uwaga: Budzik można ustawić wyłącznie, gdy radio jest wyłączone. Naciśnij przycisk
„ON/OFF/NAP” (2), by włączyć lub wyłączyć radio.
1. Aby ustawić budzik 1 z brzęczykiem, naciśnij przycisk „ALARM1/VOL-” (4), a
zacznie migać wskaźnik

(E). Aby ustawić budzik 1 z radiem, naciśnij dwa

razy przycisk „ALARM1/VOL-” (4), a zacznie migać wskaźnik

(F).

2. Gdy cyfry migają, naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING-” (5), by ustawić
godzinę. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING+” (9), by ustawić minuty.
3. Naciśnij przycisk „ALARM1/VOL-” (4), by potwierdzić.
4. Aby anulować budzik, naciśnij trzy razy przycisk „ALARM1/VOL-” (4), gdy
wyświetlana jest bieżąca godzina. Wskaźniki budzika zgasną.
5. Gdy rozlegnie się brzęczyk, naciśnij którykolwiek przycisk, by wyłączyć budzik lub
naciśnij przycisk „SNOOZE/DIM/SLEEP” (1), by przejść do trybu drzemki.
lub

będzie migać w trybie drzemki. Po 5 minutach budzik ponownie się

włączy. Brzęczyk budzika nie wyłącza dźwięku radia. Jeśli budzik jest ustawiony,
by budzić przez włączenie radia, regulacja głośności radia nie jest dostępna.
6. Postępuj zgodnie z tymi samymi instrukcjami, by ustawić budzik 2 przyciskiem
„ALARM2/VOL+” (8).
Uwaga:
•

Ustawienia godziny i budzika należy wprowadzić, gdy wyświetlacz miga.
Wyświetlacz przestanie migać po około 20 sekundach, jeśli żadne zmiany nie
zostaną wprowadzone.

•

Jeśli zostaną ustawione obydwa budziki, na przykład budzik 1 ustawiony z
brzęczykiem, a budzik 2 z radiem, gdy włączy się brzęczyk budzika 1 oraz radio
budzika 2, pierwszy dźwięk nie jest automatycznie wyłączany, więc rozlegać się
będzie zarówno brzęczyk, jak i dźwięk radia.

PRACA RADIA
Obsługa ogólna
1. Naciśnij przycisk „ON/OFF/NAP” (2), by włączyć lub wyłączyć radio.
2. Aby dostroić ręcznie, naciśnij przycisk „HOUR/TUNING-” (5) lub przycisk
„MIN/TUNING+” (9), zwiększając o 0,1 MHz.
3. Aby dostroić automatycznie, naciśnij i na 3 sekundy przytrzymaj przycisk
„HOUR/TUNING-” (5) lub przycisk „MIN/TUNING+” (9). Puść przycisk, a radio
zacznie wyszukiwać następną dostępną stację.
4. Naciśnij przycisk „ALARM1/VOL-” (4) lub przycisk „ALARM2/VOL+” (8), by ustawić
głośność. Na wyświetlaczu widoczne są zmiany poziomu głośności (00 do 14)
podczas ich wprowadzania. Następnie wyświetlacz powrócić do pokazywania
częstotliwości stacji radiowej, a potem bieżącej godziny.
5. Naciśnij przycisk „HOUR/TUNING-” (5) lub przycisk „MIN/TUNING+” (9), by
wyświetlić częstotliwość stacji radiowej.
Zapisane w pamięci stacje
1. Radio może zapamiętać do 20 stacji FM.
2. Aby zapisać stacje w pamięci, dostrój do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przez
około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „TIME/PRESET” (6), aż na wyświetlaczu
pojawi się i zacznie migać „P01”. Naciśnij przycisk „P+” (7) lub przycisk „P-” (3), by
wybrać żądaną stację do zapamiętania (P01 do P20). Naciśnij raz przycisk
„TIME/PRESET” (6), by potwierdzić.
3. Powtórz powyższe kroki dla pozostałych stacji.
4. Aby włączyć zapamiętaną stację, naciśnij przycisk „P+” (7) lub przycisk „P-” (3),

dopóki nie włączy się żądana stacja.
Tryb uśpienia
1. Gdy radio jest włączone, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by przejść do
trybu uśpienia. Wyświetli się „WYŁ.”. Naciśnij wielokrotnie przycisk
„SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by ustawić długość czasu „UŚPIENIA”. Zakres czasu
„UŚPIENIA” wynosi od 90 minut do 10 minut, jak wyświetlane jest na ekranie.
DRZEMKA
Ustaw żądany czas DRZEMKI, a radio automatycznie włączy się po minięciu
ustawionego czasu.
1. Gdy radio jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez około 4 sekundy przycisk
„ON/OFF/NAP” (2), a wyświetlacz i wskaźnik FM (D) zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk „P+” (7) lub przycisk „P-” (3), by ustawić żądany czas drzemki
(45, 60, 90 lub 120 minut).
3. Naciśnij przycisk „ON/OFF/NAP” (2), by potwierdzić.
PRZYCIEMNIANIE
Gdy radio jest wyłączone i wyświetla się bieżąca godzina, naciśnij przycisk
„SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by ustawić jasność wyświetlacza na wysoką lub niską.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które
mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy
(wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem
śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie
powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany
oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych
miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych.
informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.
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