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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

1. ON/STANDBY (Włączanie/Tryb czuwania)
2. FUNCTION / TIMER SET (Funkcje/Ustawienia timera)
3. PRZYCISK PROGRAM / CLOCK SET / USB PLAY PAUSE (Program/Ustawienia zegara/USB 

odtwarzanie pauza)
4. PRZYCISK PRESET – / USB PREVIOUS (Preselekcje –/Poprzedni na USB)
5. PRZYCISK PRESET + / USB PREVIOUS (Preselekcje +/Następny na USB)
6. VOLUME - (Głośność -)
7. VOLUME + (Głośność +)
8. TUNING – / 10 – (Strojenie –/10 –)
9. TUNING + / 10 + (Strojenie +/10 +)
10. WYŚWIETLACZ LCD
11. AUX IN
12. OSŁONA ZASOBNIKA NA BATERIE
13. ANTENA  PRĘTOWA
14. UCHWYT DO PRZENOSZENIA
15. SLEEP / SNOOZE (Automatyczne wyłączanie/Ponowne budzenie)
16. ZŁĄCZE USB
17. SLOT KART MICRO SD
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ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Sposób wkładania baterii
Otwórz zasobnik na baterie i włóż trzy baterie typu C w sposób oznaczony wewnątrz zasobnika.

Aby archiwizować ustawienia zegara włóż trzy baterie 1,5 V typu C w sposób oznaczony wewnątrz 
zasobnika.

Zasilanie sieciowe
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka. Zostanie uaktywnione zasilanie z sieci.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego 
z gniazdka.

Ustawienia zegara
1. Sprawdź, czy radio jest wyłączone.
2. Wciśnij na 3 sekundy przycisk CLOCK SET na panelu przednim, aby otworzyć ustawienia zegara.
3. Wciśnij przycisk Tuning +, aby wybrać format 12/24 godziny. 
4. Wciśnij przycisk CLOCK SET na panelu przednim, aby ustawić godziny.
5. Aby ustawić godziny, wciśnij przycisk TUNING + lub TUNING - w czasie, kiedy wyświetlacz 

pulsuje.
6. Wciśnij przycisk CLOCK SET na panelu przednim, aby ustawić minuty.
7. Aby ustawić minuty, wciśnij przycisk TUNING + lub TUNING - w czasie, kiedy wyświetlacz pulsuje.
8. Wciśnij przycisk CLOCK SET na panelu przednim, aby dokończyć ustawienia godzin.

Ustawienia budzika
1. Sprawdź, czy radio jest wyłączone.
2. Wciśnij na 3 sekundy przycisk TIMER SET na panelu przednim, aby otworzyć ustawienia budzika.
3. Aby ustawić godziny, wciśnij przycisk TUNING +  lub TUNING - w czasie, kiedy wyświetlacz 

pulsuje.
4. Wciśnij przycisk TIMER SET na panelu przednim, aby ustawić minuty.
5. Aby ustawić minuty, wciśnij przycisk TUNING + lub TUNING - w czasie, kiedy wyświetlacz pulsuje.
6. Wciśnij przycisk TIMER SET na panelu przednim, aby wybrać dźwięk budzika z opcją bb 

(Brzęczyk), rAd (Radio) lub USB (pamięć USB). Aby przesuwać się pomiędzy źródłami budzenia, 
skorzystaj z przycisku PRESET+.

7. Wciśnij przycisk TIMER SET na panelu przednim, aby dokończyć ustawienia budzika.

Uwaga:
Wciśnij przycisk TIMER SET, aby zezwolić/zakazać funkcję budzika. W przypadku otwierania przy 
aktywnym budziku będzie świecić ikona budzika.

Funkcja ponownego budzenia
1. Kiedy budzik dzwoni, możesz wcisnąć przycisk Snooze, aby tymczasowo wyłączyć budzik na 

9 minut. Radio się potem ponownie włączy.
2. Ponowne budzenie można powtarzać do momentu wciśnięcia przycisku ALARM.

Funkcja automatycznego wyłączania 
1. Sprawdź, czy radio jest wyłączone.
2. Wciśnij przycisk SLEEP, aby wybrać czas. Jeśli np. na wyświetlaczu LED pokazuje się 15 minut. 

Radio się włączy i po upłynięciu 15 minut wyłączy się automatycznie.
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3. Aby wybrać dłuższy czas odtwarzania, wciśnij przycisk SLEEP, aby wybrać 15/30/45/60/75/90 
minut.

4. Radio można w dowolnym momencie wyłączyć poprzez wciśnięcie przycisku ON / STAND BY .

Radio
1. Wciśnij przycisk ON / STAND BY, aby włączyć radio.
2. Wciśnij jednokrotnie przycisk FUNCTION, aby słuchać radia.
3. Na wyświetlaczu w trybie radia pokażą się detale dotyczące częstotliwości stacji radiowej.
4. Wybierz stację za pomocą przycisku TUNING + lub TUNING –
5. Za pomocą pokrętła VOLUME ustaw głośność.
6. Aby wyłączyć radio, wciśnij jednokrotnie przycisk ON / STAND BY.

Strojenie
Strojenie ręczne
Wciśnij na krótko jednokrotnie lub wielokrotnie przycisk TUNING + lub TUNING –, dopóki nie 
znajdziesz odpowiedniej częstotliwości.

Automatyczne strojenie
1. Wciśnij przycisk TUNING + lub TUNING – i przytrzymaj go, dopóki na wyświetlaczu nie zacznie 

się zmieniać częstotliwość.
2. Po znalezieniu stacji z dostatecznie silnym sygnałem strojenie zostanie zatrzymane. Alternatywnie 

można zatrzymać automatyczne strojenie poprzez ponowne wciśnięcie przycisku TUNING + lub 
TUNING –.

Preselekcje
W pamięci można zapisać częstotliwość do 30 stacji radiowych. Wprowadzoną częstotliwość można 
usunąć z pamięci poprzez zapisanie na jej miejscu innej częstotliwości.

1. Wciśnij jeden raz przycisk PROGRAM, aby otworzyć tryb programowania.
2. Wybierz pasmo fal i ustaw odpowiednią stację (por. STROJENIE).
3. Wciśnij ponownie przycisk PROGRAM, aby potwierdzić wybór stacji.
4. Wciśnij przycisk PRESET + lub PRESET –, aby wybrać odpowiednią lokalizację w pamięci.
5. Odbiór stacji z preselekcji:
• wybierz pasmo fal;
• wciśnij przycisk PRESET + lub PRESET –, aby wybrać odpowiednią stację.

Lepszy odbiór:
- Aby dokonać odbioru w paśmie fal FM, wysuń antenę teleskopową. Aby podnieść jakość odbioru 

w paśmie FM pochyl i przekręć antenę. Jeśli sygnał FM jest zbyt silny, skróć długość anteny (jeśli 
znajdujesz się bardzo blisko nadajnika).

Głośność
Ustaw głośność dźwięku za pomocą pokrętła VOLUME + lub VOLUME -

Można podłączyć urządzenie przenośne lub dowolne urządzenie zewnętrzne do gniazda 3,5 mm.

ODTWARZANIE Z USB I KARTY MICRO SD
Urządzenie umożliwia dekodowanie i odtwarzanie wszystkich plików MP3 zapisanych na medium 
pamięci podłączonym za pośrednictwem złącza USB lub slotu karty MIKRO SD.
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1. Ustaw przełącznik na pozycję MP3.

2. Przed podłączeniem urządzenia USB do tego urządzenia sprawdź, czy złącze jest prawidłowo 
przekręcone i podłącz je. Lub włóż bezpośrednio bez zginania kartę MIKRO SD.

3. System zacznie automatycznie wczytywać pliki MP3 z urządzenia pamięci USB lub karty MIKRO 
SD.

4. Wciśnij przycisk USB MICRO SD PREVIOUS/PLAY/NEXT, aby uruchomić funkcję poprzedni/
odtwarzanie/następny.

W przypadku niewłaściwego (odwrotnego) podłączenia urządzenia pamięci USB lub karty 
MICRO SD grozi ryzyko uszkodzenia tego urządzenia, urządzenia pamięci USB lub karty MICRO 
SD. Zablokowanej karty MICRO SD nie można wykryć ani odtworzyć.

Złącze USB obsługuje maks. pojemność pamięci USB do 16 GB.
Slot MICRO SD obsługuje maks. pojemność karty 16 GB.
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DANE TECHNICZNE
Zakres FM: 87,5 – 108 MHz
Głośnik: 3,5" głośnik dynamiczny z impedancją 8 Ohm
Moc wyjściowa: 1 W RMS
Zasilanie z baterii: DC (3 x 1,5V typ C) 
Zasilanie sieciowe:         .   AC 230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii: 5 W
Wymiary: 210 x 138 x 45 mm
Ciężar: 720 g
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. W przypadku zasilania sieciowego upewnij się, że napięcie jest obsługiwane. Korzystaj wyłącznie 

z dostarczonego przewodu sieciowego. Nigdy nie podłączaj innego przewodu sieciowego.
 Aby uzyskać zasilanie z baterii, po prostu włóż trzy baterie typu C. 

2. Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia lub jeśli chcesz korzystać z zasilania z baterii, odłącz 
przewód sieciowy od gniazdka.

3. Nie pozostawiaj baterii w zasobniku przez długi czas. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu 
i uszkodzeniu urządzenia, wyjmij baterie.

4. Aby urządzenie mogło działać przez długi czas bez zarzutu, nie narażaj go na oddziaływanie 
skrajnych temperatur lub wysokiej wilgotności.

 Na przykład nigdy nie umieszczaj go w pomieszczeniach przeznaczonych do kąpieli lub w pobliżu 
kuchenek czy kaloryferów.

5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przekaż je do najbliższego serwisu. Nie próbuj sam 
naprawiać urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Aby nie doszło do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać 
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać pokrywy urządzenia. Naprawę 
należy powierzyć wykwalifi kowanemu technikowi serwisowemu.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych 
wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach 
państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt 
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie 
takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział 
w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, 
które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. 
Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za 
nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi 
przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 
uprzedzenia.
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 

tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 

domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 

w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 

usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 

jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 

standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 

serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 

pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 

stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 

zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 

certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;

 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;

 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;

 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);

 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;

 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);

 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;

 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 

zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 

internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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