
WPROWADZENIE 
Prosimy o uwai:ne przeczytanie niniejszej instrukcji tak, aby mogli 
Parístwo jak najlepiej zapoznaé si~ z funkcjami i dzialaniem tego budzika 
radiowego. 
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LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJA,_CYCH 
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1. PRZYCISKALARM OFF (WYtJ\CZENIE BUDZIKA) 
2. PRZYCISK TIME SET (USTAWIANIE CZASU) 
3. PRZYCISK ALARM SET (USTAWIENIA BUDZIKA} 
4. PRZYCISK SNOOZE (PONOWNE BUDZENIE} 
5. PRZYCISK HOUR SET (USTAWIANIE GODZINY) 
6. PRZYCISK MINUTE SET (USTAWIANIE MINUT) 
7. PRZYCISK SLEEP (AUTOMATYCZNE WYtJ\CZANIE} 
8. REGULACJA Sll Y GlOSU (GlOSNOSé) I BUZZER (BRZE;ClYK) 
9. WYBIERANIE STACJI (STROJENIE) 
10. WYSWIETLACZ DO WYSWIETLANIA CZASU 
11. WSKAZNIK AUTO (AUTOMATYCZNIE) 
12. TABLICZKA ZNAMIONOWA (SPODNIA CZE;Sé URZJ\DZENIA) 
13. POJEMNIK NA BATERIE 
14. PRZEtJ\CZNIK FUNKCJI ON (WtJ\CZ) I OFF (WYtJ\CZ) I AUTO 

(AUTOMATYCZNIE} 
15. SIECIOWY PRZEWÓD ZASILAJJ\CY 
16. ANTENA ZEWNE;TRZNA DLA PASMA FM 
17. PRZEtJ\CZNIK BAND (PASMO) 



PODU\CZENIE ZASILANIA 
Podlltczamy SIECIOWY PRZEWÓD ZASILAJA_CYdo domowego 
gniazdka zasilajltcego. Sprawdzamy, czy napi~cie zasilajl\Ce ma 
odpowiednilt wartosé tak, zeby nie doszlo do zagrozenia bezpieczerístwa 
obslugi albo ewentualnego uszkodzenia urzltdzenia. 
Podlltczamy jednl\ bateri~ 9V (nie wchodzi w sklad wyposazenia) do zlltcz 
baterii znajdujltcych si~ wewnlttrz POJEMNIKA NA BATERIE. Bateria 
pomaga podtrzymaé w/asciwe dzialanie zegara w przypadku wylltczenia 
zasilania sieciowego. 
Prosimy zwrócič uwag~: W czasie wylltczenia zasilania na wyswietlaczu 
nie b~dzie przedstawiany aktualny czas, ale sam zegar b~dzie nadal 
pracowač poprawnie. 

OBStUGA RADIA 
1. Przelltczamy przelltcznik ON/OFF/AUTO w polozenie .ON" (Wil\CZ). 
2. Ustawiamy przelltcznik BAND na odpowiednie pasmo cz~stotliwosci. 
3. Za pomoClt pokr~tla TUNING dostrajamy odpowiednilt stacj~. 
4. Za pomoClt pokr~tla VOLUME ustawiamy wymaganlt g/osnosé. 
5. Aby poprawié jakosé odbioru w pasmie FM nalezy rozwinlté ANTENEi 

ZEWNf:iTRZNJ\ DLA PASMA FM na na maksimum. 
6. Radio mozna wylltczyé ustawiajl\C przelltcznik ON/OFF/AUTO w 

polozenie "OFF" (Wylltcz). 

USTAWIENIE DOKtADNEGO CZASU NA ZEGARZE 
1. Naciskamy jednoczesnie przyciski TIME SET i HOUR SET do 

ustawienia godziny albo MINUTE SET do ustawienia minut. 

USTAWIANIE CZASU BUDZENIA 
1. Naciskamy jednoczesnie przyciski ALARM SET i HOUR SET do 

ustawienia godziny albo MINUTE SET do ustawienia minut. 
2. Wybieramy rodzaj budzenia (RADIO albo BUZZER) i przestawiamy 

przelltcznik ON/OFF/ AUTO w polozenie AUTO (Automatycznie). 

RADIO (Radio): Budzenie radiem. Radio musi byé dostrojone do stacji, 
która w chwili wiltczenia budzika b~dzie nadawaé program, a sila glosu 
musi byé ustawiona na odpowiednim poziomie. 
ALARM (Budzik): Przy budzeniu za pomoclt brz~czyka pokr~t/o regulacji 
sily glosu nalezy ustawié na minimum w polozeniu BUZZ (Brz~czyk). 



PRZERWANIE BUDZENIA (FUNKCJA "SNOOZE"- BUDZENIE 
POWTARZANE) 
Nacisni(i!cie przycisku SNOOZE powoduje przerwanie dzialania budzika 
na 9 minut; po uplywie tego czasu radio albo brz(i!czyk wl~cza sili! 
ponownie. 

WYtJ\CZENIE BUDZIKA 
Budzik wyl~cza si(i! pojedyríczym nacisni(i!ciem przycisku ALARM OF, a 
czas budzenia przechodzi na kolejny dzierí. Zeby wyl~czyé budzik i 
uniemozliwié przesuni(i!cie czasu budzenia na kolejny dzierí nalezy 
przestawié prze/~cznik ON/OFF/AUTO w po/ozenie OFF (Wy~cz). 

WYKORZYSTANIE UKtADU CZASOWEGO DO AUTOMATYCZNEGO 
WYtJ\CZENIA (SLEEP) 
1. Ten budzik radiowy jest wyposazony w funkcj(i! "automatycznego 

wy/~czenia", która po uplywie ustawionego wczesniej czasu z zakresu 
1 do 59 minut automatycznie wyl~cza radio. 

2. Naciskamy przycisk SLEEP - na wyswietlaczu pojawia si(i! czas 
automatycznego wy~czenia 0:59. Jednoczesnie wl~cza si(i! radio i 
pozostaje wl~czone przez 59 minut. 

3. Zeby skrócié czas "automatycznego wyl~czenia" naciskamy 
przycisk SLEEP wspólnie z przyciskiem MINUTE tak dlugo, az na 
wyswietlaczu nie pojawi sili! wymagany czas .automatycznego 
wyl~czenia". 

4. Po uplywie ustawionego wczesniej czasu .automatycznego 
wy/~czenia" radio wy/~cza si(i! automatycznie. Zeby wy/~czyé je przed 
uplywem ustawionego wczesniej czasu "automatycznego 
wyl~czenia" nale;Zy nacisn~é przycisk SNOOZE. 

USYPIANIE PODCZAS St.UCHANIA RADIA I BUDZENIE ZA POMOC)\ 
RADIA 
1. Ustawiamy wymagany czas budzenia w sposób opisany w CZ(i!sci 

"USTAWIANIE CZASU BUDZENIA" oraz ustawiamy prze/~cznik 
ON/OFF/AUTO w po/ozenie "AUTO" (Automatycznie). 

2. Ustawiamy czas automatycznego wyl~czenia w sposób opisany w 
CZ(i!SCi WYKORZYSTANIE UKtADU CZASOWEGO DO 
AUTOMATYCZNEGO WYtJ\CZENIA (SLEEP). 

3. Radio po uplywie czasu "automatycznego wyl~czenia" wyl~czy si(i! i 
budzenie radiem zostanie ponownie uruchomione w nast(i!pnym dniu. 



USYPIANIE PODCZAS StuCHANIA RADIA I BUDZENIE ZA POMOC}\ 
BRZ~CZYKA 
Ustawienia wykonujemy w sposób opisany w CZQsci USYPIANIE 
PODCZAS SlUCHANIA RADIA I BUDZENIE ZA POMOC}\ RADIA. 
Przel(\czamy przel(\cznik ON/OFF/AUTO w poloi:enie 
"AUTO" {Automatycznie). PokrQtlo regulacji glosnosci Volume ustawiamy 
na minimum przy poloi:eniu BUZZ {BrzQczyk). 



OSTRZEZENIEÍ 

1. Nie ustawiaj na urz~tdzeniu zródel otwartego ognia, na przyklad 
zapalonych swieczek. 

2. Nie wstawiaj urz~tdzenia do zamkni~tej biblioteczki albo regalu, w 
którym nie ma wystarczaj~tcej wentylacji. 

3. Tam, gdzie do zasilania ze zródla energii elektrycznej 
wykorzystywana jest wtyczka sieciowa, nale;Zy zapewnié, zeby ta 
wtyczka byla latwo dost~pna. 

4. Otworów wentylacyjnych znajduj~tcych si~ w tym urz~tdzeniu nie wolno 
zakrywaé innymi przedmiotami, jak na przyklad gazetami, obrusem, 
firank~t. itp. 

5. Nie wystawiaj urz~tdzenia na dzialanie kapi~tcej lub pryskaj~tcej wody i 
nie ustawiaj na u~dzeniu przedmiotów nape/nionych plynem (na 
przyklad wazonu). 

6. Nie podl~tczaj anteny zewn~trznej do anteny FM. 
7. Urz~tdzenie nie moze byé wystawione na bezposrednie dzialanie 

swiatla slonecznego, bardzo niskich albo bardzo wysokich temperatur, 
wilgotnosci, wibracji i nie wolno z niego korzystaé w zapylonym 
srodowisku. 

8. Do czyszczenia powierzchni urz~tdzenia nie nalezy uzywaé 
materialów sciernych, benzenu lub rozpuszczalników. Oczysé 
urz~tdzenie za pomoc~t slabego roztworu srodka myj~tcego nie 
posiadaj~tcego wlasciwosci sciernych, a nast~pnie wytrzyj delikatn~t 
sciereczk~t. 

9. Nigdy nie próbuj wkladaé do otworów wentylacyjnych lub do innych 
otworów urz~tdzenia przewodników, szpilek lub innych przedmiotów. 

1 O. Ostrzezenie - urz~tdzenie do wy~~tczania: Do zasilania ze zródla 
energii elektrycznej wykorzystywana jest wtyczka sieciowa, która z tego 
powodu musi byé zawsze latwo dost~pna. 

11. Baterie nie mog~t byé narazone na dzialanie nadmiernej temperatury 
pochodz~tcej na przyklad od bezposredniego promieniowania 
slonecznego, otwartego ognia, itp. 

UWAGAÍ 
W przypadku zastosowania niewlasciwych bateri grozi 

niebezpieczerístwo wybuchu. 
Wymierí bateri~ wy~~tcznie na bateri~ tego samego lub ekwiwalentnego 

typu. 



DANE TECHNICZNE 
Zakres CZI;)Stotliwosci: AM 535-1 605kHz 

FM 88-108 MHz 
Baterie rezerwowe: 9V baterie {dia podtrzymania zegara) 
Zasilanie: AC {zmienny) 230 V - 50 Hz, 5 W 
Wymiary: 50 x 126 x 110 mm 
CiQzar: 360 g 

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI 

ZUZVTYM OPAKOWANIEM 

Zuzyty material opakowaniowy nalezy dostarczyé do punktu 

przeznaczonego do skladowania odpadu, wyznaczonego przez urzQdy 
lokalne. 

-UTYLIZACJA ZUZVTYCH URZ.6J>ZEIÍI ELEKTRYCZNYCH I 

ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, 
ze zuzytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno 

likwidowaé wraz ze zwyklym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia 
nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów nalezy przekazaé 
je do wyznaczonych skladnic odpadów. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej lub innych parístwach europejskich mozna zamiast tego 

zwrócié tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie 
ekwiwalentnego nowego produktu. Wlasciwa likwidacja tych produktów 
pozwoli zachowaé cenne zródla surowców naturalnych i pomoze w 

zapobieganiu negatywnemu wplywowi na srodowisko naturalne i zdrowie 
ludzkie, co maze spowodowaé niew/asciwa likwidacja odpadów. 
Szczególowych informacji udzielti Parístwu urzQdy miejskie lub najblizsze 
skladnice odpadów. W przypadku niewlasciwej utylizacji tego rodzaju 

odpadu mogqzostaé na/ozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Dotyczy przedsiQbiorców z krajów Unii Europejskiej 
Jesli chcti Parístwo likwidowaé urzqdzenia elektryczne i elektroniczne, 

prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy 
wyrobu. 



Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej 
Ten symbol obowiqzuje w Unii Europejskiej. Ješli chcq Paňstwo 
zlikwidowaé ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji 
dotyczqcych prawidlowego sposobu likwidacji od lokalnych urzQdów lub 

od sprzedawcy. 

( 
~ Ten wyrób spelnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, 
~ które go dotyczq. 

Zastrzegamy sobie mozliwošé dokonywania zmian tekstu, designu i 
danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia. 


