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A VEZÉRLŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

1. ON/STANDBY (Bekapcsolás/Készenléti üzemmód)
2. FUNCTION / TIMER SET (Funkció/Időzítő beállítása)
3. PROGRAM / CLOCK SET / USB PLAY PAUSE (Program/Órabeállítás/USB lejátszás szünet) 

gomb
4. PRESET – / USB PREVIOUS (Programhely –/Előző az USB-n) gomb
5. PRESET + / USB PREVIOUS (Programhely +/Következő az USB-n) gomb
6. VOLUME - (Hangerő -)
7. VOLUME + (Hangerő +)
8. TUNING – / 10 – (Hangolás –/10 –)
9. TUNING + / 10 + (Hangolás +/10 +)
10. LCD-KIJELZŐ
11. AUX IN
12. AZ ELEMTARTÓ REKESZ FEDELE
13. BOTANTENNA
14. FOGANTYÚ AZ ÁTHELYEZÉSHEZ
15. SLEEP/SNOOZE (Automatikus kikapcsolás/Ismételt ébresztés)
16. USB CSATLAKOZÓ
17. MICRO SD KÁRTYA SLOT
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KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Az elemek behelyezése
Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és a rekesz belsejében feltüntetett módon helyezzen be három C 
típusú elemet.

Az óra biztonsági mentéséhez a rekesz belsejében feltüntetett módon helyezzen be három 1,5 V-os C 
típusú elemet.

Hálózati tápellátás
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba. Ezzel aktiválja a hálózati tápellátást.

A hálózati tápellátás teljes megszüntetéséhez húzza ki a csatlakozót a hálózati konnektorból.

Az óra beállítása
1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Nyomja meg 3 másodpercig a CLOCK SET gombot az elülső panelen az órabeállítás 

megnyitásához.
3. Nyomja meg a Tuning + gombot a 12/24 óra beállításához. 
4. Nyomja meg a CLOCK SET gombot az elülső panelen az órák beállításához.
5. Az órák beállításához nyomja meg a TUNING + vagy a TUNING - , amíg a kijelző villog.
6. Nyomja meg a CLOCK SET gombot az elülső panelen a percek beállításához.
7. A percek beállításához nyomja meg a TUNING + vagy a TUNING - , amíg a kijelző villog.
8. Nyomja meg a CLOCK SET gombot az elülső panelen az órabeállítás befejezéséhez.

Az ébresztőóra beállítása
1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Nyomja meg 3 másodpercig a TIMER SET gombot az elülső panelen az ébresztés beállításának 

megnyitásához.
3. Az órák beállításához nyomja meg a TUNING + vagy a TUNING - , amíg a kijelző villog.
4. Nyomja meg a TIMER SET gombot az elülső panelen a percek beállításához.
5. A percek beállításához nyomja meg a TUNING + vagy a TUNING - , amíg a kijelző villog.
6. Nyomja meg a TIMER SET gombot az elülső panelen az ébresztési hang kiválasztásához, a bb 

(Hangjelzés), rAd (rádió) és az USB (USB-tároló) opciók közül. Az ébresztési források közti 
váltáshoz használja a PRESET+ gombot.

7. Nyomja meg a TIMER SET gombot az elülső panelen az ébresztés beállításának befejezéséhez.

Megjegyzés:
Nyomja meg a TIMER SET gombot az ébresztési funkció engedélyezéséhez/letiltásához. 
Visszaigazolásképpen aktív ébresztőóra esetén világít az ébresztés ikon.

Ismételt ébresztés funkció
1. Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a Snooze gombot, amivel ideiglenesen 9 percre 

kikapcsolja az ébresztést. A rádió aztán újra bekapcsol.
2. Az ismételt ébresztést addig lehet ismételni, amíg meg nem nyomja az ALARM gombot.

Önműködő kikapcsolás funkció 
1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Nyomja meg az SLEEP gombot az idő kiválasztásához. Ha például a LED-kijelzőn 15 perc 

látható. A rádió 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
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3. Ha hosszabb időtartamot akar választani, nyomja meg a SLEEP gombot 15/30/45/60/75/90 perc 
kiválasztásához.

4. A rádiót az ON / STAND BY gombbal bármikor kikapcsolhatja.

Rádió
1. Nyomja meg a ON / STAND BY gombot a rádió bekapcsolásához.
2. A rádióhallgatáshoz nyomja meg egyszer a FUNCTION gombot.
3. A kijelzőn rádió üzemmódban megjelennek a rádióállomás frekvenciájának részletei.
4. Válasszon állomást a TUNING + vagy TUNING – gombbal
5. A VOLUME gombbal állítsa be a hangerőt.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg egyszer a ON / STAND BY.gombot.

Behangolás
Kézi hangolás
Nyomja meg egyszer vagy többször röviden a TUNING + vagy TUNING – gombot, amíg meg nem 
találja a megfelelő frekvenciát.

Automatikus hangolás
1. Nyomja meg az TUNING + vagy a TUNING - gombot, és tartsa lenyomva, amíg a kijelzőn 

váltakozni nem kezdenek a frekvenciák.
2. Megfelelő erősségű jelet sugárzó állomás megtalálása után a hangolás megáll. Az automatikus 

hangolás megállításának másik alternatívája a TUNING + vagy TUNING – gomb ismételt 
megnyomása.

Programhelyek
A memóriába akár 30 rádióállomás frekvenciája eltárolható. Az elmentett frekvenciát törölheti 
a memóriából, ha a helyére másik frekvenciát ment el.

1. Nyomja meg egyszer a PROGRAM gombot a porgramozás üzemmód megnyitásához.
2. Válassza ki a hullámsávot, és hangolja be a kívánt állomást (ld. HANGOLÁS).
3. Nyomja meg újra a PROGRAM gombot a kiválasztott állomás jóváhagyásához.
4. Nyomja meg a PRESET + vagy PRESET gombot – a kívánt memóriahely kiválasztásához.
5. Állomás hallgatása programhelyről:
• válassza ki a hullámsávot;
• nyomja meg a PRESET + vagy PRESET gombot – a kívánt állomás kiválasztásához.

A vétel javítása:
- Az FM hullámsávhoz húzza ki a teleszkópos antennát. Az FM savú vétel javításához hajlítsa és 

forgassa az antennát. Amennyiben az FM-jel túl erős, csökkentse a hosszát (ha túl közel van az 
adóhoz).

Hangerő
Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy VOLUME - kezelőgomb segítségével

A 3,5 mm-s jack csatlakozóhoz nem lehet mobilt vagy más külső eszközt csatlakoztatni.

LEJÁTSZÁS USB-KÉSZÜLÉKRŐL ÉS MICRO SD KÁRTYÁRÓL
A készülék támogatja minden USB-csatlakozóval vagy MICRO SD kártyával csatlakoztatott 
tárolóeszközre elmentett MP3 állomány dekódolását és lejátszását.
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1. A kapcsolót állítsa MP3 állásba.

2. Mielőtt az USB-eszközt csatlakoztatja a készülékhez, ellenőrizze, hogy a csatlakozó helyes 
irányba áll-e, majd csatlakoztassa. Vagy tegye be közvetlenül és meghajlítás nélkül a MICRO SD 
kártyát.

3. A rendszer automatikusan elkezdi beolvasni az MP3 állományokat az USB tárolóeszközről vagy 
a MICRO SD kártyáról.

4. Nyomja meg az USB MICRO SD PREVIOUS/PLAY/NEXT gombot az előző/lejátszás/következő 
elindításához.

Ha nem megfelelően (fordítva) csatlakoztatja az USB tárolóeszközt vagy a MICRO SD kártyát, 
meghibásodhat a készülék, az USB eszköz vagy a MICRO SD kártya. Lezárt MICRO SD kártyát 
nem lehet érzékelni és lejátszani.

Az USB-csatlakozó legfeljebb 16 GB kapacitású USB-eszközt támogat.
A MICRO SD slot legfeljebb 16 GB kapacitású kártyát támogat.
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TECHNIKAI ADATOK
FM tartomány: 87,5 – 108 MHz
Hangszóró: 3,5" dinamikus hangszóró 8 ohm impedanciával
Kimeneti teljesítmény: 1 W RMS
Tápellátás elemekkel: DC (3 x 1,5V C típus) 
Hálózati tápfeszültség:   AC 230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 5 W
Méretek: 210 x 138 x 45 mm
Tömeg: 720 g
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. Hálózati tápellátás esetén győződjön meg róla, hogy a feszültség támogatott-e. Mindig a mellékelt 

hálózati kábelt használja. Soha ne csatlakoztasson más hálózati kábelt.
 Elemről történő tápellátáshoz egyszerűen helyezzen be három C típusú elemet. 

2. Ha nem használja a készüléket, vagy ha elemmel szeretné használni, midig húzza ki a hálózati 
kábelt a hálózati aljzatból.

3. Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig az elemtároló rekeszben. Vegye ki őket, hogy megelőzze 
az elemek kifolyását és a készülék meghibásodását.

4. Annak érdekében, hogy a készülék sokáig megbízhatóan működjön, ne tegye ki extrém 
hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak.

 Például soha ne tegye fürdésre szolgáló helyiségbe vagy tűzhely, radiátor közelébe.

5. Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi szervizközpontba. Ne próbálja 
meg készüléket maga javítani.

FIGYELEM
Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
Áramütés elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. Mindig képzett szerviztechnikust 
bízzon meg a javítással.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

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 megfelelő megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban 
vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál 
visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 
megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások 
megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen 
tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő 
megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

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

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre 
a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az 
üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 
24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket 
értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg 
a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó 
bemutatja a termék ellenértékének megfi zetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fi zetési bizonylatot is. A jótállási időn 
belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha 
az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, 
illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak 
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – 
megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
nincs helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt 
a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény 
esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles 
a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra 
kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített 
bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem 
szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés 
helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás 
kötelezettje gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket 
nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék 
fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató fi gyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, 
rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb 
ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás 
 fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó 
törvényből eredő jogait nem érinti. 
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