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Köszönjük, hogy egy, a SENCOR cég által gyártott termék 
megvásárlása mellett döntött.  A készülék helyes használata 
érdekében kérjük, gondosan olvassa végig ezt a használati 
útmutatót.

FONTOS

 Olvassa el az alábbi utasításokat.
 Kövesse a fi gyelmeztetéseket.
 Tartson be minden utasítást.
 Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak. 

A rádiós ébresztőórát a gyártó utasításai alapján helyezze 
el.

 A készüléket ne tegye hőforrás (radiátor, hősugárzó, 
tűzhely), ill. egyéb hőkibocsátó eszköz (beleértve erősítőt) 
közelébe.

 A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy ne lehessen rajta járni, 
ne csípődjön be; ez különösen fontos a dugaljnál és a kábel 
ébresztőórából való kilépésénél.

 Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 Vihar alatt, illetve amennyiben a készüléket hosszabb ideig 

üzemen kívül kívánja tartani, kérjük, húzza ki a hálózati 
kábelt a hálózati csatlakozóból.

 Minden javítási munkát hozzáértő szervízszakemberrel 
végeztessen.  Minden olyan esetben, ha a készülék 
valamilyen okból meghibásodik, -  pl. a hálózati kábel vagy 
hálózati csatlakozó megsérül, az ébresztőórára folyadék 
ömlik, a belsejébe idegen tárgy kerül, a készüléket eső vagy 
nedvesség éri, az ébresztőóra nem megfelelően működik, 
vagy földre esik - a készülék javításra szorul.

 A rádiós ébresztőórát tilos olyan helyre tenni, ahol csöpögő 
vagy csapódó víz érheti.

 A készülékre ne helyezzen veszélyes tárgyakat (pl. vízzel 
teli váza, égő gyertya, stb.). 
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 Amennyiben a rádiós ébresztőóra hálózatról való 
lekapcsolásához hálózati adaptert használ, annak könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie.

 A telepek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi 
előírásokra.  A használt telepeket ne dobja háztartási 
hulladékgyűjtőbe.  Kérdéseivel forduljon kereskedőjéhez. 
Ezen intézkedések betartásával hozzájárul környezetének 
megóvásához.
A telepek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi 
előírásokra.
Elektronikai hulladékot tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe 
helyezni.  Amennyiben a környezetében rendelkezésre 
áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék 
újrahasznosításáról.  Az Ön lakóhelyéhez közeli 
hulladékudvarokról helyi hivataloktól tájékozódhat.
Akkumulátort és telepeket tilos magas hőnek (pl. közvetlen 
napsugárzás, nyílt láng, stb.) kitenni.
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KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

1. KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD  / 
AUTO (Sáv) 

2. MEMORY (MEMÓRIA) / TIME 
SET (IDŐBEÁLLÍTÁS)

3. LEFELÉ HANGOLÁS / 
MINUTE (PERC)

4. FELFELÉ HANGOLÁS / 
HOUR (Óra)

5. VOLUME - (Hangerő) / AL2
6. VOLUME + (Hangerő) / AL1
7. AL1 JELZŐ
8. FM JELZŐ 
9. SLEEP (AUTOMATIKUS 

KIKAPCSOLÁS) JELZŐ

10.  KIJELZŐ ÁBRA
11.  NAP (Szieszta) JELZÉS
12.  AL2 JELZŐ
13.  SNOOZE / DIMMER / SLEEP /
 NAP (Ismételt ébresztés / 

Kijelző fényerő / Automatikus 
kikapcsolás/ Szieszta)

14.   DRóT ANTENNA FM SáV 
FOGÁSÁRA

16.  USB CSATLAKOZÓ 
TÖLTÉSHEZ

15.   FESZüLTSéGI BEMENET
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CSATLAKOZTATÁS HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGHEZ

FIGYELMEZTETÉS
 Fennáll a készülék meghibásodásának veszélye!  

Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség 
megfelel a készülék hátoldalán, ill. alján feltüntetett 
értéknek.

 Fennáll az áramütés veszélye!  A hálózati kábelt 
mindig a csatlakozófejnél fogja meg és úgy húzza 
ki a dugaljból.  Soha ne magát a kábelt húzza.

A KÉSZÜLÉK ALJA: Elemtartó rekesz két 1,5 V (LR6, 
UM-3, AA) (nem a csomag része) telep részére, melyek 
áramkimaradás esetén az időbeállítás átmeneti tárolására 
szolgálnak (230 V AC).

A KÉSZÜLÉK HÁTOLDALA: USB csatlakozó 5 V/ max. 1 A, 
mely például mobiltelefon töltésére szolgál.
Figyelem, egyes elektronikai berendezések (pl. tabletek) 
töltéséhez nagyobb töltőáramerősség szükséges. Fennáll 
a készülék meghibásodásának veszélye.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg, és kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a TIME 
SET (Időbeállítás) gombot.
A [0:00] jelzés villogni kezd.

2. A HOUR (óra) és MINUTE (perc) gombok segítségével 
állítsa be az órát, ill. a perceket.

3. A beállított értékeket a TIME SET (Időbeállítás) gomb 
lenyomásával hagyja jóvá.
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AZ FM RÁDIÓ HALLGATÁSA

A lehető legjobb rádiójel-vétel érdekében teljes egészében 
húzza ki és megfelelően helyezze el az FM antennát.
1. A  / AUTO (Sáv) gomb lenyomásával kapcsolja be az FM 

rádiót.
 Megjelenik az FM frekvencia jelzés és kigyullad az FM jelző.
2. A  TUNING ︿ ﹀(Hangolás) gombot tartsa kb. két 

másodpercig lenyomva.
 Az FM tuner automatikusan ráhangol egy megfelelő 

jelerősségű állomásra.

A rádióállomások kézi hangolása: 
A TUNING ︿ ﹀ (Hangolás) ismételt nyomogatásával hangoljon 
rá a kívánt állomásra. 

FM ÁLLOMÁSOK TÁROLÁSA

A tárolóhelyeken kézi vagy automatikus beállítás segítségével 
20 FM állomás tárolható.

FM RÁDIÓÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS TÁROLÁSA
1. A  / AUTO (Sáv) gomb lenyomásával kapcsolja be az FM 

rádiót.
2. A  / AUTO (Sáv) gombot tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva.
 A készülék automatikusan tárolja a hangolt állomásokat 

a kóddal jelölt tárolóhelyeken.

FM RÁDIÓÁLLOMÁSOK KÉZI TÁROLÁSA
1. Hangoljon rá egy FM állomásra.
2. A MEMORY (Memória) gomb lenyomása aktiválja a tárolási 

üzemmódot.
3. A TUNING ︿ ﹀ (Hangolás) gomb lenyomásával válassza 

ki a tárolóhely számát.
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 A [P 01 ~ P 20] jelzés a tárolóhely számát mutatja.
 Amennyiben a kiválasztott tárolóhely már foglalt, 

megjelenik a rajta tárolt frekvencia. 
 Korábban tárolt FM állomás lecseréléséhez mentsen 

el egy új állomást.

A TÁROLÓHELYEKEN TÁROLT FM ÁLLOMÁSOK HALLGATÁSA

Az FM üzemmódban a MEMORY (Memória) gomb lenyomásával 
válassza ki a tárolóhely számát.

Megjegyzés: Amennyiben 10 másodpercig nem nyomja le 
egyik gombot sem, a kijelzőn ismételten megjelenik az óra.

AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA

Bizonyosodjon meg róla, hogy az óra pontos időt mutat.
Két egymástól független ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő 
hangját FM rádióra vagy berregésre állíthatja be.
1. A  / AUTO (Sáv) gomb lenyomásával az  óra üzemmód 

aktiválódik.
2. Az AL1/AL2 gombot tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva.
 A [0:00] jelzés kezd villogni.
3. Állítsa be az ébresztési időt az HOUR (Óra) / MINUTE 

(Perc) gombok segítségével.
4. A beállított értéket az AL1/AL2 gomb lenyomásával hagyja jóvá.
5. Az AL1/AL2 gomb ismételt lenyomásával válassza ki az 

ébresztőhang forrását: FM rádió vagy berregő hang
 Amennyiben az FM rádiót választja, az aktuális adó 

frekvenciája elkezd villogni és kigyullad az AL1/AL2 kijelző.
 Amennyiben a berregő hangot választja, a [bb] jelzés 

kezd villogni és kigyullad az  AL1/AL2 kijelző.
 Az ébresztőóra kikapcsolásakor az [OFF] (Kikapcsolva) 

jelzés kezd villogni.



HU - 7

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS, SZUNDI FUNKCIÓ

Az ébresztő megszólalását követően a SNOOZE (Szundi) gomb 
lenyomásával aktiválódik az ismételt ébresztés, az ébresztőóra 
8 perc elteltével ismételten jelez.  
 Az AL1/AL2 jelző elkezd villogni.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA

A rádiós ébresztőóra automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsolható egy előre beállított időintervallum letelte után.
A SLEEP (Automatikus kikapcsolás) gomb ismételt 
nyomogatásával válassza ki a kívánt időintervallumot 
(percekben). 
 Az automatikus kikapcsolás aktiválása után a SLEEP 

(Automatikus kikapcsolás) jelzés elkezd világítani.
Az automatikus kikapcsolás funkció megszüntetéséhez 
nyomogassa a SLEEP (Automatikus kikapcsolás) gombot, amíg 
a jelzés kialszik.

A SZIESZTA FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. A  / AUTO (Sáv) gomb lenyomásával az  óra üzemmód 
aktiválódik.

2. A NAP (Szieszta) gomb ismételt nyomogatásával válassza 
ki a kívánt időintervallumot (percekben). 

 A szieszta üzemmód aktiválásakor a NAP (Szieszta) 
jelzés kezd világítani.

A szieszta üzemmód kikapcsolásához ismételten nyomogassa 
a NAP (Szieszta) gombot, míg a jelzés kialszik.
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Az automatikus kikapcsoláshoz/szieszta üzemmódhoz az alábbi 
időintervallumokat választhatja: 

OFF (Kikapcsolva)

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Hallgatás közben a + VOLUME - (Hangerő) gombok 
segítségével állíthatja be a hangerőt.

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A DIMMER (Kijelző fényerő) gomb ismételt, 2 másodpercig 
történő lenyomásával magas, ill. alacsony fényerőt állíthat be.

TARTALÉK TELEP

(Kizárólag a beállított idő átmeneti tárolására.)
A polaritásra ügyelve helyezzen a készülékbe 2 x LR06, 
AA vagy EU-3 telepet (nem a csomag része).  Áramkimaradás 
esetén a készülék a tartalék telepeknek köszönhetően tovább 
működik.  A kijelző az órát ilyenkor nem mutatja, de az idő 
a készülék memóriájában tárolódik. Ez lehetővé teszi 
a készülék áthelyezését másik helyre az óra újbóli beállításának 
szükségessége nélkül. A tartalék telep kizárólag a hálózati 
feszültség rövidtávú kimaradása esetére szolgál.  Hosszabb 
áramkimaradások esetén a telep lemerülhet ill. a készülék 
veszíthet pontosságából.  Amennyiben a telepek lemerülnek, 
távolítsa el őket a készülékből, mielőtt elektrolit-szivárgás 
történne.  Abban az esetben, ha nem kíván a tartalék telep 
használatának lehetőségével élni, használhatja a készüléket 
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telepek nélkül.  Ilyen esetben, ha a készüléket a hálózatról 
lekapcsolja, majd újra csatlakoztatja, a kijelző villogni kezd, 
és az órát újra be kell állítania (lásd. Az idő beállítása részt).
A telepek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi 
előírásokra.  A telepek megsemmisítésekor ügyeljen 
a környezetvédelmi előírásokra. Kérdéseivel forduljon 
kereskedőjéhez. A telepek megsemmisítésekor ügyeljen 
a környezetvédelmi előírásokra.
A telepek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi 
előírásokra.
Elektronikai hulladékot tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe 
helyezni.  Amennyiben a környezetében rendelkezésre 
áll megfelelő gyűjtőhely, gondoskodjon a termék 
újrahasznosításáról. Az Ön lakóhelyéhez közeli 
hulladékudvarokról helyi hivataloktól tájékozódhat.
Akkumulátort és telepeket tilos magas hőnek (pl. közvetlen 
napsugárzás, nyílt láng, stb.)  kitenni.

TECHNIKAI ADATOK

Feszültségi forrás:   hálózati adapter 5 V DC/ 1 A,
(a csomag része)

  -  tartalék telep 2 x 1,5 V AA típus 
(nem a csomag része)

Hangolási tartomány:  FM 87,5 - 108,0 MHz
Energiafogyasztás:  5W
Méret:   73 x 140 x 89 mm
Súly:   230 g

A gyártó fenntartja készülék adatainak fi gyelmeztetés nélküli 
megváltoztatásának jogát.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó 
helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban 
azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék 
nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 
kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy 
más európai országokban a termékek visszaválthatóak az 
eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes 
megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre 
és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek 
kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi 
hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta 
hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus 
berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától 
vgy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja 
semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat 
a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az 
eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető 
követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes 
fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog 
fenntartva.


