
BEVEZETÓ 
Kérjiik figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy minél 
jobban megismerkedjen ezen rádióébreszto funkcióival és jellemzoivel. 
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1. ALARM OFF GOMB ((:BRESZTÓ KIKAPCSOLÁS) 
2. TIME SET GOMB (IDÓ BEÁLLÍTÁS) 
3. ALARM SET GOMB (ÉBRESZTÓ BEÁLLÍTÁS) 
4. SNOOZE GOMB (ISMÉTEL T ÉBRESZTÉS) 
5. HOUR SET GOMB (ÓRA BEALLITAS) 
6. MINUTE SET GOMB (PERC BEÁLLÍTÁS) 
7. SLEEP GOMB (AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS) 
8. VOLUME (HANGERÓ)I BUZZER (RIASZTÓ) 
9. TUNING (HANGOLÁS) VEZ(:RLÓ 
10. KIJELZÓ AZ IDÓ KIJELZ(:S(:HEZ 
11.AUTO (AUTOMATIKUSAN) JELZÓ 
12. TÍPUSCÍMKE (KÉSZÚLÉK ALULSÓ RÉSZE) 
13.ELEMTÉR 
14. FUNKCIÓ ÁTKAPCSOLÓ ON (BEKAPCS) I OFF (KIKAPCS) I AUTO 

(AUTOMATIKUS) 
15.HÁLÓZATITÁPKÁBEL 
16. DRÓTANTENNA FM V(:TELHEZ 
17.BAND(SÁV)ÁTKAPCSOLÓ 



TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA 
Szúrja a HÁLÓZA Tl TAPKABEL T a fa li hálózati aljzatba. Gyózódjon meg, 
hogy a feszOitség megfeleló értékú, hogy ne veszélyeztesse a 
biztonságot és a készOiék esetleges sérOiését. 
Csatlakoztasson egy 9V elemet (nem tartozék) az ELEMTÉR belsejében 
levé csatlakozásokhoz. Az elem segít megtartani az óra funkció helyes 
múkčdését áramkiesés esetén. 
KérjOk vegye figyelembe: Tápellátás kiesése esetén a kijelzó nem mutatja 
az idót, de az óra továbbra is megtartja a helyes idót. 

A RÁDIÓ KEZELÉSE 
1. Az ON/OFF/AUTO kapcsolót kapcsolja "ON" (Bekapcs) helyzetbe. 
2. A BAND átkapcsolót állítsa a kívánt sávra. 
3. A TUNING kezelógombbal állítsa be a kívánt állomást. 
4. A VOLUME gombbal állítsa be a hangerót. 
5. Ajobb FM sávú vételhez tekerje ki a DRÓTANTENNÁT AZ FM 

VETELHEZ a maximu mra. 
6. A rádió kikapcsolható az ON/OFF/AUTO kapcsoló "OFF" (Kikapcs) 

helyzetbe állításával. 

AZ ÓRA PONTOS IDŮRE BEALLITASA 
1. Nyomja meg egyidejúleg a TIME SET és HOUR SET gombot az óra 

beállításához vagy a MINUTE SET gombot a percek beállításához. 

AZ ÉBRESZTÉSIIDŮ BEÁLLITASA 
1. Nyomja meg egyidejúleg az ALARM SET és HOUR SET gombot az 

óra beállításához vagy a MINUTE SET gombot a percek 
beállításához. 

2. Válassza ki z ébresztó típusát (RADIO vagy BUZZER) és tolja 
ON/OFF/AUTO kapcsolót AUTO (Automatikus) helyzetbe. 

RADIO (Rádió): Rádiós ébresztés. A rádiónak az állomásra kell 
hangolva lennie, amelyik az ébresztó aktiválása pillanatában bekapcsol 
és a hangerónek a kívánt értékre állítva kell lennie. 
ALARM (Ébresztó): Az ébresztóvel ébresztéshez a hangeró gombot 
állítsa minimumra BUZZ helyzetben. 
AZ ÉBRESZTÉS MEGSZAKÍTÁSA ("SNOOZE" FUNKCIÓ- ISMÉTEL T 
ÉBRESZTÉS) 
A SNOOZE gomb lenyomásával az ébresztót 9 parere szoneteltetheti; 
ezen idó után a rádió vagy ébresztó újra aktiválódik. 



AZ ÉBRESZTÓ KIKAPCSOLÁSA 
Az ébreszto kikapcsolásához nyomja meg egyszer az ALARM OFF 
gombot és az ébresztés ideje a kovetkezo napra állítódik át. Az ébreszto 
kikapcsolásához és a kovetkezč napra állítódás megakadályozásához 
ON/OFF/AUTO kapcsolót állítsa OFF {Kikapcs) helyzetbe. 

AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDÓZITó {SLEEP) HASZNÁLATA 
1. Ez a rádióébresztéí .automatikus kikapcsolás" funkcióval rendelkezik, 

ami az 1-59 pere kozotti tartományban eléíre beállított idoletelte után 
automatikusan kikapcsolja a rádiót. 

2. Nyomja meg a SLEEP gombot- a kijelzon megjelenik az automatikus 
kikapcsolás ideje 0:59. Egyidejilleg bekapcsol a rádió és 59 percig 
bekapcsolva marad. 

3. Az "automatikus kikapcsolás" idejének lerovidítéséhez nyomogassa a 
SLEEP gombot a MINUTE gombbal egyOtt addig, amíg meg nem 
jelenik a kívánt ido. 

4. Az "automatikus kikapcsolás" elore beállított idejének letelte után a 
rádió onmilkodoen kikapcsol. Az "automatikus kikapcsolás" eléíre 
beállított idejének letelte elotti kikapcsoláshoz nyomja meg a 
SNOOZE gombot. 

ELALVÁS RÁDIÓHALLGATÁS MELLETT ÉS RÁDIÓS ÉBRESZTÉS 
1. Állítsa be az ébresztč kívánt idejét az "ÉBRESZTÉS IDEJÉNEK 

BEÁLlÍTÁSA" részben leírtak szerint és állítsa az ON/OFF/AUTO 
kapcsolót ,AUTO" {Automatikus) helyzetbe. 

2. Állítsa be az automatikus kikapcsolát idejét az AUTOMATIKUS 
KIKAPCSOLÁS IDÓZITó {SLEEP) HASZNÁLATA részben leírtak 
szerint. 

3. A rádió az "automatikus kikapcsolás" idejének letelte után kikapcsol és 
a rádiós ébresztés a kovetkezo nap aktiválódik. 

ELALVÁS RÁDIÓHALLGATÁS MELLETT ÉS ÉBRESZTÓS 
ÉBRESZTÉS 
Végezze el a beállításokat az ELALVÁS RÁDIÓHALLGATÁS MELLETT 
ÉS RÁDIÓS ÉBRESZTÉS részben leírtak szerint. Az ON/OFF/AUTO 
kapcsolót kapcsolja .AUTO" {Automatikus) helyzetbe. A Volume hangero 
gombot állítsa minimumra BUZZ helyzetben. 



VIGYÁZAT 

1. Ne tegyen a késziilékre nyílt láng forrást, pl. égéí gyertyát. 
2. A késziiléket ne tegye zárt kčnyvesszekrénybe vagy polcra, ahol nincs 

megfeleléí szelléízés. 
3. Ahol a késziilék áramtalanitásához a tápkábel dugó van használva, a 

dugónak kčnnyen hozzáférhetc5nek kelllennie. 
4. Ne taka~a le a késziilék szelléízéínyílásait semmivel (pl. újság, terítéí, 

fiiggčny, stb.). 
5. A késziiléket ne tegye ki csopogéí vagy szoktelléí víznek és ne tegyen 

rá folyadékkal telt edényt (például vázát). 
6. FM antennához ne csatlakoztasson kiilséí antennát. 
7. A késziiléket nem szabad kozvetlen napfénynek, túl magas vagy 

alacsony hc5foknak, nedvességnek, vibrációnak kitenni és nem 
használható poros kčrnyezetben. 

8. A késziilék burkolatának tisztítására ne használjon súroló hatású 
szereket, benzént, hígítót, vagy más oldószert. A késziiléket enyhe 
nem súroló hatású tisztítóoldattal és lágy torléível tisztítsa meg. 

9. A szelléízéí és más nyílásokba a késziiléken ne tegyen vezetéket, 
gombostút vagy más tárgyakat. 

1 O. Figyelmeztetés- áramtalanítás: Mivel a késziilék áramtalanításához a 
hálózati csatlakozó dugó használatos, annak mindig konnyen 
hozzáférhetc5nek kelllennie. 

11.Az elemeket nem szabad túl nagy hc5nek kitenni, mint pl. kozvetlen 
napsugárzás, taz és hsn. 

FIGYELMEZTETÉS 
Helytelen elemcsere esetén robbanás-veszély fenyeget. 

Az elemeket csak azonos típusú elemekre cserélje. 

MŮSZAKI ADATOK 
Frekvenciatartomány: AM 535 - 1 605 kHz 

FM 88-108 MHz 
Tartalék elemek: 9V elem (az órához) 
Energiaforrás: AC (vált.) 230 V- 50 Hz, 5 W 
Méretek: 50 x 126 x 110 mm 
Tčmeg: 360g 



UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRAVONATKOZÓAN 

A használt csomagolóanyagokat az onkormányzat által kijelolt 
hulladéklerakó helyre helyezze el! 

-HASZNÁL T ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

Ez a jelzés a terméken vagy a kíséro dokumentációban azt jelzi, hogy az 

elektromos vagy elektron i kus termék nem dobható háztartási hulladék 
kozé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen 
termékeket kijeh51t hulladékgyújto helyre adja le. Az EU országaiban vagy 
más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen 

azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével 
segít megelozni az élokornyezetre és emberi egészségre kockázatos 
lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen 
kezelésével adódhatnának. További részletekrol érdeklodjon a helyi 

hatóságnál vagy a legkozelebbi gyiíjtohelyen. Az ilyen fajta hulladék 
helytelen megsemmisítése a helyi eloírásokkal osszhangban bírsággal 
sújtható. 

Vállalkozások számára a Európai Unióban 
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, 
ké~e a szOkséges információkat az eladójától vgy beszállítójától. 
Megsemmisítés Európai Unión kívOii országban 
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg aka~a semmisíteni 
a terméket, kérje a szOkséges információkat a helyes megsemmisítésrol 
a helyi hivataloktól vagy az eladójától. 

( 
~ Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapveto 
~ kovetelményét. 



Változtatások a szovegben, kivitelben és mOszaki jellemzókben elózetes 
figyelmeztetés nélkiil torténhetnek és minden módosításra vonatkozó jog 

fenntartva. 


