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1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás.
2. TIME:

Idő

PRESET: Tárolás
3. P-: Léptetés4. P+: Léptetés+
5. SLEEP: Ébresztés leállítása
SNOOZE: Ismétlődő ébresztés bekapcsolása
DIMMER: Kijelző fényének beállítása magas (HIGH)/alacsony (LOW)
6.— Hangerő le
Ébresztő 1
7.+ Hangerő fel
Ébresztő 2
8. HR.: Óra beállítás
∨Hangolás le
9. MIN.: Perc beállítás
∧ Hangolás fel
10. AM rádió kijelző
11. Ébresztő 1 berregés kijelző
12. Ébresztő 1 rádió kijelző
13. Ébresztő 2 berregés kijelző
14. Ébresztő 2 rádió kijelző
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Ki és bekapcsolás
Készenléti állapotban nyomja meg az "ON" gombot, hogy kapcsolja az FM rádiót, vagy átválthat az AM
hullámsávra. Rádió üzemmódban nyomja meg hosszan az "OFF" gombot 1-2 másodpercig a rádió
kikapcsolásához.
Idő beállítása
1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a "TIME" gombot, amíg a kijelző villogni
kezd. Állítsa be az időt: "HR" óra és / vagy a "MIN" perc.
2. Nyomja meg a "TIME" gombot még egyszer.
Megjegyzés:
- Ha a beállítás során az idő nincs beállítva kb. 4 másodpercig, a kijelző automatikusan leáll.
Rádió hallgatása
A készüléket az ON gomb megnyomásával kapcsolhatja be, ilyenkor a kijelző világítani kezd.
Kézi csatornakeresés
1. Keresse meg a kívánt állomást a Léptetés – vagy Léptetés + gombokkal.
2. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
Automatikus csatornakeresés
Nyomja meg és tartsa 2 mp-ig a “∨” Hangolás le vagy “∧” Hangolás fel gombot. A készülék megkeresi a

legerősebb állomások jelét. Az állomások finomhangolását a – Hangolás le vagy + Hangolás fel
gombokkal végezheti el.
A rádió optimális használata érdekében:
FM: Húzza ki teljesen az antennát, vagy forgassa másik pozícióba.
AM: Forgassa el a készüléket vízszintesen, vagy tegye át másik helyre.
Tárolható állomások
A készülék 10 FM és 10 AM állomást képes tárolni.
Nyomja meg és tartsa a “PRESET” gombot 4 mp-ig, hogy a készülék automatikusan eltárolja a talált
csatornákat.
Kézi tárolás:
1. Végezzen kézi vagy automata csatornakeresést.
2. Nyomja meg és tartsa a “PRESET” gombot 1 mp-ig. Ekkor 'P 01' villog a kijelzőn.
3. Válassza ki a “P-“ vagy “P+” gombokkal a kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a “PRESET” gombot a mentéshez.
5. Ismételje meg az 1-4 lépéseket a többi csatorna tárolásához.
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A tárolt csatornák lejátszása
Nyomja meg a “PRESET” gombot, “P 01” felvillan a kijelzőn.
Nyomja meg ismételten a “PRESET” gombot a csatornák kiválasztásához.
Válasszon csatornát a “P-“ vagy “P+” gomb megnyomásával.
Ébresztés és ébresztő mód beállítása
1. Készenléti állapotban nyomja meg az “ALARM 1” gombot, válassza ki, hogy berregés vagy rádió
legyen az ébresztés, a kiválasztott mód világítani kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a “HR” és/vagy “MIN” gombokat az idő beállításához.
3. Nyomja meg az “ALARM 1” gombot az elfogadáshoz.
Megjegyzés: Ezzel a módszerrel használja az “Alarm 2” és “ALARM 2” gombokat is.
Ébresztés leállítása
1-Ébresztés ismétlése
Nyomja meg a “SNOOZE” gombot, az ébresztő leáll és 9 perc múlva újraindul.
2-Ébresztés leállítása
Nyomja meg az “OFF” vagy “ALARM 1” gombot. Az ébresztő leáll, de másnap ugyanebben az
időpontban elindul.
3-Ébresztés törlése
Nyomja meg az “ALARM 1” gombot még egyszer. A kijelzőn a lámpa kialszik.
Megjegyzés: Ugyanez az eljárás vonatkozik az “Alarm 2” és “ALARM 2” gombokra is.
Automatikus kikapcsolás funkció
Kapcsolja be a rádiót (vagy bekapcsolt állapotban) nyomja meg a “SLEEP” gombot és válassza ki
(90-80-70-60-50-40-30-20-10), hogy hány perc után kapcsoljon ki a készülék. A készülék
automatikusan kikapcsol a megadott idő után.
A kikapcsolás törléséhez nyomja meg a “SLEEP” gombot és válassza az OFF lehetőséget.
Technikai jellemzők
Áramellátás: AC 230V~50Hz VDE csatlakozó
DC 3V 2x1.5V AAA elem (nem tartozék!).
Frekvencia tartományok: FM 87.5-108MHz
AM 522-1620kHz
Méretek:

148(L) x 63(W) x 82(H) mm
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Egyéb információ

Figyelem: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne nyissa fel a
készüléket, a javítást bízza a szakszervizre.

Ez egy figyelmeztető jel a készüléken, jelentése: a készülékben feszültség található.
A felkiáltó jel a háromszögben figyelmezteti a vásárlót a fontos információkra.
FONTOS
- A készüléket normál hőmérsékleti körülmények között használja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőzése megfelelő.
- A szellőzőnyílásokat nem takarja el különböző anyagokkal, pl. újságpapír, terítő.
- Nem helyezzen nyílt lángot, pl. égő gyertyát a készülékre.
- Ne tegye ki közvetlen víz hatásának.
- Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. pohár, kancsó, váza.
- Az elemeket ne dobja tűzbe! Gondoskodjon a használt elemek környezetbarát kezeléséről.
- Az elemeket ne tegye ki hőhatásnak, pl. erős napfény, nyílt láng vagy egyéb hőforrás.
- A készülék tápkábele elérhető helyen legyen, az áramtalanításhoz a csatlakozót teljesen ki kell húzni
a konnektorból.

A használt készülék elektronikai hulladéknak minősül, ne keverje háztartási hulladékok közé.
Mindig vegye figyelembe az aktuális környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályokat.
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