USER INSTRUCTION MANUAL

ACR-3280

RADIOBUDZIK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
(Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)
1

USER INSTRUCTION MANUAL

OPIS DZIAŁANIA
1.

ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM

2.

SET: ustawienie zegara
M+: programowanie stacji radiowych

3.

HR: ustawienie godziny
T+: strojenie w górę

4.

MIN: ustawienie minuty
T-: strojenie w dół

5.

SLEEP: zasypianie z radiem
SNOOZE: przerwa pomiędzy powtarzającymi się alarmami dla funkcji drzemki

6.

V+: zwiększenie głośności
AL1: ALARM 1

7.

V-: zmniejszenie głośności
AL2: ALARM 2
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8.

ALARM 1: kontrolka budzenia brzęczykiem

9.

ALARM 1: kontrolka budzenia radiem

10. ALARM 2: kontrolka budzenia brzęczykiem
11. ALARM 2: kontrolka budzenia radiem
ZASILANIE
AC: 230V ~ 50 Hz
DC: 2x1.5V, bateria AAA (brak w zestawie) do podtrzymania ustawień.
W celu optymalizacji działania rekomendujemy korzystanie z baterii alkalicznych, które powinny być
wymieniane co pół roku.
1. Włóż wtyczkę przewodu sieciowego do gniazda zasilania.
2. Zainstaluj baterię w komorze bateryjnej. Użyj wyłącznie baterii opisanego rozmiaru i typu,
zachowując przy tym odpowiednią polaryzację. Błędna polaryzacja może spowodować uszkodzenie
urządzenia. Nie próbuj ładować baterii, które mogę wybuchnąć lub spowodować pożar. Baterie
powinny zostać wymienione, gdy poziom dźwięku spada lub jest zniekształcony.
Uwaga: Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Wymień baterie na inne
tego samego typu lub ich odpowiedniki.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
W trybie czuwania naciśnij przycisk ON, aby włączyć urządzenie. Długie przytrzymanie przycisku
OFF spowoduje wyłączenie urządzenia.
USTAWIANIE CZASU
1. W trybie czuwania przytrzymaj przycisk SET, wyświetlacz zacznie migać. Ustaw godzinę
przyciskiem HR i/lub minutę przyciskiem MIN.
2. Ponownie naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić.
UWAGA:
- jeśli w trakcie ustawiania czasu żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ok. 4 sekundy, aktualne
ustawienie zostanie automatycznie zapisane.
SŁUCHANIE RADIA
Wybór pasma
Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk ON/OFF, aby wybrać pasmo FM lub AM.
Odpowiednia częstotliwość początkowa dla danego pasma pojawi się na wyświetlaczu.
Ręczne strojenie
1. Ustaw poziom dźwięku przyciskiem V- lub V+ na wybranym poziomie.
2. Rozpocznij strojenie stacji radiowej przyciskiem T- lub T+.
Automatyczne strojenie
Przytrzymaj przycisk T- lub T+ przez kilka sekund. Rozpocznie się skanowanie stacji radiowych o
najsilniejszym sygnale. Stacje o słabym sygnale mogą zostać ustawione ręcznie przyciskiem T- lub T+.
3

USER INSTRUCTION MANUAL
Aby polepszyć odbiór stacji radiowych:
FM: Przedłuż długość przewodu antenowego lub zmień lokalizację.
AM: Obracaj urządzeniem w poziomie lub zmień lokalizację.
Programowanie stacji radiowych
Urządzenie może zapisać w pamięci 10 stacji FM i 10 stacji AM.
Ręczne programowanie:
1. Wybierz ręcznie lub automatycznie stację radiową.
2. Przytrzymaj przycisk M+ przez ok. 1 sekundę. Napis “P 01” pojawi się na ekranie.
3. Naciśnij przycisk M+, aby zapisać stację radiową w pamięci urządzenia.
4. Powtórz kroki 1-3, aby zapisać więcej stacji radiowych.
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
Naciśnij przycisk M+, napis “P 01” pojawi się na ekranie.
Naciskaj M+, aby wybrać zapisaną stację radiową.
USTAWIANIE ALARMU ORAZ TRYBU ALARMU
1. W trybie czuwania naciśnij przycisk AL 1, aby wybrać metodę budzenia brzęczykiem lub radiem,
odpowiednia kontrolka pojawi się na wyświetlaczu, który zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk HR i/lub MIN, aby ustawić czas budzenia.
3. Naciśnij przycisk AL 1, aby zatwierdzić.
Uwaga: Taka sama procedura dotyczy ustawienia drugiego alarmu.
ZATRZYMYWANIE ALARMU
1. Powtarzanie alarmu
Naciśnij przycisk SNOOZE. Alarm zostanie zatrzymany i uruchomi się ponownie 9 minut później.
2. Zatrzymanie alarmu
Naciśnij przycisk OFF lub AL 1. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia o tej samej godzinie.
3. Anulowanie alarmu
W trybie czuwania naciskaj przycisk AL 1, aby całkowicie usunąć alarm. Kontrolka alarmu zgaśnie.
Uwaga: Taka sama procedura dotyczy ustawienia drugiego alarmu.
FUNKCJA SLEEP
Aby zasnąć z włączonym radiem naciśnij przycisk ON, aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij
przycisk SLEEP, aby ustawić czas działania radia w przedziale 90-80-70-60-50-40-30-20-10 minut.
Urządzenie automatycznie wyłączy się po wybranym czasie. Aby anulować funkcję, ustaw czas w
pozycji OFF.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASILANIE:

AC: 230V~50Hz wtyczka VDE
DC: 3V 2x1.5V, bateria AAA (brak w zestawie) do podtrzymania ustawień

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIA: FM: 87.5-108MHz
AM: 522-1620kHz
WYMIARY:

116(L) x 92(W) x 45(H) mm

INFORMACJE DODATKOWE

UWAGA: Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby zmniejszyć ryzyka porażenia
prądem. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających obsługi przez użytkownika.
Naprawy proszę powierzyć jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznym napięciem
występującym wewnątrz urządzenia.
Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących
użytkowania urządzenia.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
- Produkt przeznaczony jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- Zapewnij przestrzeń 5 cm dookoła urządzenia dla prawidłowej wentylacji.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte żadnymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj otwartych źródeł ognia na urządzeniu, np. zapalone świece.
- Nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie.
- Nie umieszczaj przedmiotów wypełnionych cieczą na urządzeniu, np. wazon.
- Nie wrzucaj ogniw do ognia! Chroń środowisko podczas usuwania zużytych baterii.
- Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokiej temperatury, np. słońce, ogień, itp.
- Wtyczka sieciowa powinna być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Pod wpływem zakłóceń i/lub zjawiska elektrostatycznego, urządzenie może działać nieprawidłowo. W
celu przywrócenia prawidłowego działania należy odłączyć zasilanie i włączyć ponownie.
Proszę pamiętać, że zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z
odpadami domowymi. Informacje o możliwości utylizacji należy uzyskać u władz lokalnych lub
sprzedawcy (Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)
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