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Instrukcje obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie ze
sobą niosło wiele korzyści.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione.
Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA: Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także
instrukcję obsługi.
ō 8U]ÇG]HQLHFKURQLÉQDOHĝ\SU]HGGHV]F]HPLZLOJRFLÇDE\]DSRELHFJURěELHSRĝDUXOXE
porażeniu prądem. Nie należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykładowo w
pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.
ō 8U]ÇG]HQLDQLHQDOHĝ\Xĝ\ZDÉZEDUG]RJRUÇF\FK]LPQ\FK]DNXU]RQ\FKDQLZLOJRWQ\FK
miejscach.
ō =XU]ÇG]HQLDQDOHĝ\NRU]\VWDÉZ\îÇF]QLHGRFHOöZSU\ZDWQ\FKL]JRGQLH]SU]H]QDF]Hniem. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
ō .DEHO]DVLODMÇF\QLHSRZLQLHQE\ÉSRVNUÙFDQ\SU]\WU]DĂQLÙW\DQLQLHSRZLQLHQVW\NDÉVLÙ
]HěUöGîDPLFLHSîD
ō 3RSURZDG]HQLHNDEOD]DVLODMÇFHJRQLHSRZLQQRJUR]LÉSRWNQLÙFLHP
ō :W\F]NL]DVLODMÇFHMDQLNDEODQLHQDOHĝ\QLJG\GRW\NDÉPRNU\PLUÙNRPD
ō 8U]ÇG]HQLHQDOHĝ\SRGîÇF]\ÉW\ONRLZ\îÇF]QLHGRSU]HSLVRZR]DPRQWRZDQHJRJQLD]Gka. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w
gniazdku.
ō .DEHO]DVLODMÇF\PXVLE\É]DZV]HîDWZRGRVWÙSQ\
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ō %DWHULHQDOHĝ\]DZV]HZNîDGDÉZRGSRZLHGQLVSRVöE
ō 8U]ÇG]HQLHQDOHĝ\ZWDNLVSRVöEXVWDZLÉĝHE\LVWQLHMÇFHRWZRU\ZHQW\ODF\MQHQLH]RVWDły przykryte.
ō 1LHQDOHĝ\]DVîDQLDÉRWZRUöZZHQW\ODF\MQ\FKSU]HGPLRWDPLWDNLPLMDNJD]HW\REUXV\
ﬁranki itp.
ō 8U]ÇG]HQLDQLHQDOHĝ\Z\VWDZLDÉQDG]LDîDQLHNDSLÇFHMDQLUR]FKODSXMÇFHMVLÙZRG\
a także nie należy na nim stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z
kwiatami.
ō 1DXU]ÇG]HQLXQLHQDOHĝ\VWDZLDÉěUöGHîRWZDUWHJRRJQLDWDNLFKMDN]DSDORQHĂZLHF]NL
ō 1LJG\QLHZROQRRWZLHUDÉREXGRZ\XU]ÇG]HQLD1LHIDFKRZRSU]HSURZDG]RQHQDSUDZ\PRJÇE\ÉJURěQHZVNXWNDFKGODXĝ\WNRZQLND3U]\XV]NRG]HQLXXU]ÇG]HQLDZ
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być używane dopóki nie zostanie
naprawione przez osobę z wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.
ō :UD]LHDZDULLSURV]ÙQLHQDSUDZLDÉXU]ÇG]HQLDVDPHPXOHF]VNRU]\VWDÉ]SRPRF\DXtoryzowanego specjalisty.Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalnym zakładzie naprawczym
albo przez wykwaliﬁkowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
ō -HĝHOLXU]ÇG]HQLHQLHEÙG]LHSU]H]GîXĝV]\F]DVXĝ\ZDQHQDOHĝ\Z\FLÇJQÇÉZW\F]NÙ]
gniazdka lub wyjąć baterie.
Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają zwracać Państwa uwagę na:
Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się we wnętrzu
urządzenia części, które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się w
załączonych dokumentach ważne wskazówki związane z obsługą i konserwacją
urządzenia.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
ō 'ODEH]SLHF]HðVWZDG]LHFLSURV]ÙQLH]RVWDZLDÉVZRERGQLHGRVWÙSQ\FKF]ÙĂFLRSDNRwania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
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ō 7RXU]ÇG]HQLHQLHPRĝHE\ÉXĝ\ZDQHSU]H]RVRE\ ZW\PG]LHFL RRJUDQLF]RQ\FKPRĝliwościach ﬁzycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego
doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania
urządzenia.
ō 1LHSR]ZDODMG]LHFLRPEDZLÉVLÙXU]ÇG]HQLHP

Przegląd elementów obsługi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Przycisk SET/MEM/M+
Przycisk SNOOZE/SLEEP / DIMMER
Przycisk (Włącz/Wyłącz)
Głośnik
Przycisk / (zwiększ głośność)
Przycisk / NAP (zmniejsz głośność)
Przycisk
Przycisk
Y-M-D
Wyświetlacz LCD
Obrotowy projektor
Soczewka
Regulacja ostrości FOCUS
Przycisk 180° FLIP (obrót)
Przycisk ON/OFF PROJECTION (projektor włącz./wyłącz.)

Panel tylny (brak rysunku)
Przycisk
Przycisk
Wejście LINE IN
Odbiornik stacji sygnału czasowego
Antena rozkładana (FM)
Przewód zasilający
Panel dolny (brak rysunku)
Przegródka na baterie (rezerwowe dla zegara)
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Uruchomienie
ō :\EUDÉRGSRZLHGQLHPLHMVFHGODXU]ÇG]HQLDQSVXFKHQLH]E\WĂOLVNLHPLHMVFHJG]LH
można łatwo je obsługiwać.
ō 8VXQÇÉIROLÙRFKURQQÇ]Z\ĂZLHWODF]DRLOHWDPMHV]F]HMHVW
Wkładanie baterii (rezerwowej)
(Baterii nie ma w zestawie z urządzeniem)
W razie odcięcia zasilania lub jeśli urządzenie jest odłączone, z wstawionymi bateriami,
wszelkie ustawienia zostaną zachowane.
1. Otwórz znajdującą się na spodzie urządzenia komorę baterii. Odkręcić śrubkę przytrzymującą pokrywę komory baterii.
2. Włożyć baterię typu CR2032, 3 V. Uwzględnić prawidłowe ułożenie biegunów (oznaczenie w dolnej części komory baterii).
3. Zamknąć komorę baterii. Przykręcić pokrywę komory baterii na miejsce.
Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, wyjąć baterie, aby uniknąć wycieku
kwasu akumulatorowego.
OSTRZEŻENIE:
%DWHULLQLHQDOHĝ\Z\VWDZLDÉQDG]LDîDQLHVLOQ\FKěUöGHîFLHSîDWDNLFKMDNĂZLDWîRVîRQHF]QH
ogień itp. Istnieje ryzyko wybuchu!
UWAGA:
Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych śmieci. Zużyte baterie proszę oddać
do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.
Zasilanie
ō 8SHZQLMVLÙĝHQDSLÙFLH]DVLODQLDRGSRZLDGDZDUWRĂFLRPQDWDEOLF]FH]QDPLRQRZHM
ō :îöĝZW\F]NÙGRRGSRZLHGQLR]DLQVWDORZDQHJRJQLD]GND]DVLODQLD
ō :SU]\SDGNXSU]HUZ\Z]DVLODQLXLEUDNXZîRĝRQHMEDWHULLZV]\VWNLHXVWDZLHQLDXĝ\WNRZnika (czas, nadajnik, alarmy) zostaną utracone.
Włączanie/wyłączanie urządzenia
Wcisnąć przycisk (3), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
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Głośność
W celu ustawienia głośności należy używać przycisków:

/

(5) oraz

/ NAP (6).

Jasność wyświetlacza
W celu ustawienia jasności wyświetlacza należy nacisnąć przycisk SNOOZE/SLEEP /
DIMMER (2) w trybie gotowości (standby).
Wyświetlanie daty i roku
1. Przełączyć urządzenie w tryb gotowości za pomocą przycisku
2. Kilkukrotnie na krótko wcisnąć przycisk
Y-M-D (8).

(3).

Jeśli przycisk nie jest wciśnięty zbyt długo, po około 4 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się bieżący czas.
Przełączanie wyświetlacza
Poniższe teksty mogą pojawiać się na zmianę na wyświetlaczu:
Czas Æ Data

1. Aby aktywować funkcję, użyć przycisku (3) aby przełączyć urządzenie do trybu czuwania.
2. Trzymać przycisk / (5) wciśnięty, aż „ ” pojawi się na krótko na wyświetlaczu.
Wyłączanie funkcji przełączania: Aby wyłączyć funkcję Automatyczne przełączanie, trzymać przycisk / wciśnięty ponownie w trybie czuwania. „
” na wyświetlaczu pojawia
się na krótko.
WSKAZÓWKA:
Na obrotowym projektorze (10) pojawia się wyłącznie czas.

Ustawienia zegara
Automatyczny (tylko w trybie czuwania)
ō 3RSRGîÇF]HQLXZW\F]NLGRJQLD]GDGDQHF]DVX]HVWDFML'&)VÇDXWRPDW\F]QLH
przenoszone po kilku minutach. W trakcie gdy miga symbol “ ”, urządzenie poszukuje sygnału radiowego. Jeśli sygnał radiowy został odnaleziony, zapala się symbol „ ”.
Na wyświetlaczu pojawia się prawidłowy czas.
ō &]DVMHVWDXWRPDW\F]QLHUHJXORZDQ\QDJRG]LQÙZJV\JQDîXVWDFML
ō :WUDNFLHWUZDQLDF]DVXOHWQLHJRZ\ĂZLHWODF]SRND]XMHŃ'67 ”.
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WSKAZÓWKA:
Sygnał może być otrzymany bez problemów w promieniu ok. 2000 km wokół Frankfurtu
nad Menem, ale może pojawić się zakłócenie, zależnie od lokalnych warunków. To może
pojawiać się szczególnie budynkach o wysokim odsetku zawartości metalu, podobnie
jak w pobliżu odbiorników TV, komputerów PC, telefonów komórkowych, itp., które są
włączone! Jeśli odbiór nie może zostać automatycznie wyregulowany po 10 minutach
pomimo wyregulowania zintegrowanej anteny, odbiór w odpowiedniej lokalizacji jest
zbyt słaby. W tym przypadku, ustawić czas ręcznie lub zmienić lokalizację.
Ręczna
W przypadku gdy urządzenie poszukuje sygnału radiowego, nie ma możliwości ręcznego
ustawiania czasu.
1. Aby przełączyć urządzenie na tryb gotowości (standby), należy nacisnąć przycisk (3).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SNOOZE/SLEEP / DIMMER (2). Symbol “ ” na ekranie zacznie migać.
3. Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk SNOOZE/SLEEP / DIMMER. Symbol “ ” na
wyświetlaczu znika.
4. Wcisnąć i przytrzymać przycisk SET/MEM/M+ (1) do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu wskazania (YR).
ō 0RĝQDWHUD]XVWDZLÉURN <5 PLHVLÇF 0 G]LHð ' IRUPDWZ\ĂZLHWODQLDJRG]LQ\
+U+U JRG]LQÙLPLQXW\ŋ]DSRPRFÇSU]\FLVNöZ (7) oraz
Y-M-D (8).
ō .DĝG\Z\EöUQDOHĝ\SRWZLHUG]LÉZFLVNDMÇFSU]\FLVN6(70(00$NWXDOQLHXVWDZLDQ\
element mruga na wyświetlaczu.
WSKAZÓWKA:
ō :SURZDG]RQDZDUWRĂÉ]RVWDQLH]DSLVDQDDXWRPDW\F]QLHSRXSî\ZLHRNVHNXQG
jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.
ō :SU]\SDGNXJRG]LQQHJRIRUPDWXZ\ĂZLHWODQLDF]DVX30 SRSRîXGQLX
ō 8VWDZLHQLHGQLDW\JRGQLDRGE\ZDVLÙDXWRPDW\F]QLH

Ustawianie wybranej stacji
1. Za pomocą przycisków
(7) oraz
Y-M-D (8) należy dostroić wybraną stację. Jeśli
trzymamy jeden z przycisków dociśnięty, urządzenie szuka kolejnej stacji radiowej.
Wyświetlacz pokazuje dostrajaną częstotliwość.
2. Jeżeli odbiór jest zbyt słaby, zmień położenie anteny, aby go poprawić.
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Wstępne ustawianie stacji
Urządzenie może ustawić do 10 stacji radiowych.
1. Wyszukiwanie stacji opisane jest w rozdziale „Ustawianie wybranej stacji”.
 7U]\PDÉSU]\FLVN6(70(00  ZFLĂQLÙW\:VWÙSQLHXVWDZLRQ\ZVNDěQLNORNDOL]DFML
miga na wyświetlaczu (np. P02).
3. Za pomocą przycisków
(7) oraz
Y-M-D (8) należy wybrać w pamięci wstępnie
ustawioną stację.
4. Nacisnąć przycisk SET/MEM/M+ aby Wstępnie ustawić stację.
Dostrajanie wstępnie ustawionej stacji
Nacisnąć przycisk SET/MEM/M+ (1) kilkakrotnie w trybie radiowym, aby przeskanować
wstępnie ustawioną pamięć stacji.

Funkcja budzenia
Ustawianie czasu budzenia (w trybie pogotowia)
Zegar posiada możliwość ustawienia dwóch czasów dla załączenia się alarmu. Należy
postępować według wskazówek:
1. Nacisnąć przycisk . Pokazany jest czas alarmu ustawiony na bieżąco.
2. Przytrzymać przycisk wciśnięty przez około 3 sekund, kiedy wyświetlany jest czas
alarmu. Godziny alarmu ustawionego na bieżąco zaczynają migać.
(7) i
Y-M-D (8), ustawić żądaną godzinę.
3. Za pomocą przycisków
4. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić. Wartość minut zacznie migać.
5. Za pomocą przycisków
i
Y-M-D, ustawić żądaną godzinę.
6. Wybrać dni, w które alarm ma się uruchamiać. Można dokonać następujących wyborów:
ō  RGSRQLHG]LDîNXGRSLÇWNX
ō  RGSRQLHG]LDîNXGRQLHG]LHOL
ō  VRERWDLQLHG]LHOD
ō  G]LHðW\JRGQLD
6a. W przypadku wybrania trybu 1-1:
1. Wcisnąć przycisk , aby wybrać dzień tygodnia.
2. Wyboru należy dokonać przyciskami
i <0'  SRQLHG]LDîHN ZWRUHN
 ĂURGD F]ZDUWHN SLÇWHN VRERWD QLHG]LHOD
7. Nacisnąć przycisk aby potwierdzić. Następnie wybrać sposób budzenia. Wybrać z:
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ō „bu” (brzęczyk- sygnalizator dźwiękowy):
 5R]OHJDVLÙGěZLÙNEU]ÙF]\NDNLHG\MHVWJRG]LQDXVWDZLRQHJRDODUPX2GVWÙS\Z
brzęczyku rosną od powolnych do szybkich. Brak regulacji głośności.
ō Częstotliwość radiowa:
Kiedy jest godzina ustawionego alarmu, włącza się radio. Włącza się ostatnia
ustawiona stacja. Głośność powoli rośnie do wybranego poziomu. Brak regulacji
głośności.
WSKAZÓWKA:
ō )XQNFMDDODUPXZ\îÇF]DVLÙDXWRPDW\F]QLHSRPLQXWDFKGRQDVWÙSQHJRGQLD
ō -HĂOLGRJQLD]GND/,1(,1MHVWSRGîÇF]RQ\SU]HZöGXU]ÇG]HQLHREXG]LXĝ\WNRZQLNDGěZLÙNLHPV\JQDîXQDZHWSU]\QDVWDZLRQHMF]ÙVWRWOLZRĂFLUDGLRZHM
7a. Jeśli chcemy budzenia za pomocą stacji radiowej, należy wybrać maksymalną głośność
oraz
Y-M-D.
alarmu za pomocą przycisków
8. Na koniec ponownie nacisnąć przycisk . Uaktywnia się pierwszy alarm.
Aby ustawić drugi czas alarmu, powtórzyć powyższe kroki za pomocą przycisku .
WSKAZÓWKA:
ō 3U]\XDNW\ZQLRQ\PF]DVLHDODUPXZ\ĂZLHWODF]SRNDĝHVWRVRZQÇLQIRUPDFMÙ
ALARM 1 lub albo ALARM 2 lub .
ō :FHOXZ\ĂZLHWOHQLDQDFKZLOÙXVWDZLRQHJRF]DVXDODUPXQDOHĝ\QDFLVQÇÉSU]\FLVN
a następnie przycisk .
Wyłączanie sygnału budzenia
Aby wyłączyć alarm, należy wcisnąć przycisk

(3).

Interwałowa automatyka budzenia
Automatycznie włączona funkcja budzenia, poprzez wciśnięcie przycisku SNOOZE/SLEEP /
DIMMER (2) może zostać przerwana na ok. 9 minut.
WSKAZÓWKA:
-HĂOL]RVWDQLHXDNW\ZQLRQDWDIXQNFMDQDZ\ĂZLHWODF]X]DF]QLHPLJDÉVWRVRZQ\ZVNDěQLN
Wyłączenie funkcji alarmu
1. Przełączyć urządzenie w tryb gotowości za pomocą przycisku (3).
2. Aby dezaktywować funkcję alarmu, trzymać przycisk lub wciśnięty. Z ekranu wyĂZLHWODF]D]QLNDVWRVRZQ\ZVNDěQLN
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Opóźnione wyłączanie
5DGLRSRVLDGDIXQNFMÙZ\îÇF]HQLD]RSöěQLHQLHP8U]ÇG]HQLHZ\îÇF]\VLÙDXWRPDW\F]QLHSR
upływie określonego czasu.
ō :\EUDÉĝÇGDQ\RNUHVF]DVXZFLVNDMÇFZLHORNURWQLHSU]\FLVN6122=(6/((3',00(5
(2). Można dokonać następujących wyborów: SLEEP 90, 60, 30 i 15 minut.
ō 3RZFLĂQLÙFLXNODZLV]D (3) zostaje przywrócone pierwotne ustawienie.

Alarm drzemki
Alarm drzemki może być użyty np. na krótką „drzemkę”. Funkcja działa tylko w stanie
czuwania.
ō 1DFLVQÇÉSU]\FLVN /NAP (6) kilkakrotnie, aby wybrać czas, po którym urządzenie
będzie sygnalizować. Wybrać od 90 do 10 minut lub OFF (wyłączona) w etapach co
10 minut.
ō 3RXSî\ZLHZ\EUDQHJRF]DVXEÙG]LHSRMDZLDîVLÙV]\ENRURVQÇF\V\JQDîGěZLÙNRZ\=D
pomocą przycisku   Z\îÇF]\ÉV\JQDîGěZLÙNRZ\

Projektor
OSTRZEŻENIE: Ważne !
ō .LHG\XU]ÇG]HQLHV]XNDV\JQDîXZ\ĂZLHWODF]SURMHNWRUDPRĝHE\ÉW\ONRREUDFDQ\OXE
włączony/wyłączony, jeśli urządzenie jest w trakcie pracy
ō :\ĂZLHWODF]ZLGDÉZ\îÇF]QLHZSU]\FLHPQLRQ\PSRNRMX
8U]ÇG]HQLHSRVLDGDIXQNFMÙSURMHNWRUDŋZ\ĂZLHWODJRG]LQÙQDĂFLDQLHOXEVXğFLH
ō )XQNFMÙWÙZîÇF]DLZ\îÇF]DVLÙSU]\FLVNLHP212))352-(&7,21  
ō 8VWDZLÉSURMHNWRU  ZĝÇGDQHMSR]\FML
ō :W\OQHMF]ÙĂFLSURMHNWRUD]QDMGXMHVLÙNRîRQDVWDZF]H]DSRPRFÇNWöUHJRPRĝQDXVWDwiać ostrość obrazu.
ō =DSRPRFÇSU]\FLVNXŹ)/,3PRĝQDRGZUöFLÉZ\ĂZLHWODQ\REUD]RVWRSQL

Gniazdko jack typu LINE IN (tylna część urządzenia)
W celu podłączenia analogowych urządzeń odtwarzających można również użyć gniazdka
do odsłuchania wyjścia audio z innych urządzeń odtwarzania takich jak odtwarzacz MP3 czy
CD poprzez głośnik.
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1. Podłączyć urządzenie zewnętrzne do gniazdka LINE IN za pomocą złącza cinch stereo
3.5 mm.
 8U]ÇG]HQLHSU]HîÇF]DVLÙDXWRPDW\F]QLHGRWU\EX/,1(,1'ěZLÙNUDGLDZ\îÇF]DVLÙ
3. Słuchanie odtwarzania audio z zewnętrznego urządzenia poprzez głośnik.
 'DOV]HLQVWUXNFMH]QDMGXMÇVLÙZLQVWUXNFMDFKXĝ\WNRZDQLD]HZQÙWU]QHJRěUöGîDDXGLR
WSKAZÓWKA:
ō 8VWDZLÉJîRĂQRĂÉ]HZQÙWU]QHJRXU]ÇG]HQLDQDUR]VÇGQ\PSR]LRPLH
ō -HĂOLGRJQLD]GND/,1(,1]RVWDQLHSRGîÇF]RQ\SU]HZöGXU]ÇG]HQLHREXG]LXĝ\WNRZnika nawet przy ustawionej funkcji “Wstawiania z radiem”.

Czyszczenie
UWAGA:
Proszę nie wsadzać urządzenia do wody.
ō 3U]HGF]\V]F]HQLHPXU]ÇG]HQLDSURV]ÙZ\îÇF]\ÉMH]VLHFL
ō 8U]ÇG]HQLHSURV]ÙF]\ĂFLÉXĝ\ZDMÇFOHNNR]ZLOĝRQHMĂFLHUNLEH]ĂURGNöZF]\V]F]ÇF\FK

Usuwanie usterek
Problem
Przyczyna
Nie można włączyć urządze- Urządzenie „zawiesiło się”
nia

Urządzenie włącza sygnał
GěZLÙNRZ\SRPLPRXVWDwionej funkcji “Wstawania z
radiem”
Nie można nastawić czasu
alarmu

Kabel jest podłączony do
gniazdka jack typu LINE IN

Rozwiązanie
Wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka na około 5 sekund.
Następnie włożyć ją z powrotem.
Odłączyć kabel od gniazdka
jack LINE IN

Urządzenie szuka sygnału ra- Zaczekać, aż do odebrania
diowego (symbol „ ” miga) sygnału radiowego (symbol
„ ” świeci się). Może to
potrwać kilka minut.
Nie można włączyć/wyłączyć Urządzenie szuka sygnału ra- Zaczekać, aż do odebrania
czasu alarmu/projekcji
diowego (symbol „ ” miga) sygnału radiowego (symbol
„ ” świeci się). Może to
potrwać kilka minut.
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Problem
Nie można wyświetlić daty
ani roku

Przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie szuka sygnału ra- Zaczekać, aż do odebrania
diowego (symbol „ ” miga) sygnału radiowego (symbol
„ ” świeci się). Może to
potrwać kilka minut.

Dane techniczne
Model: .............................................................................................................................MRC 4122 F N
Napięcie zasilające:..........................................................................................................230 V~ 50 Hz
Pobór mocy: .......................................................................................................................................5 W
Bateria rezerwowa:............................................................................................................. 3 V, CR2032
Stopień ochrony: ....................................................................................................................................II
Masa netto:...................................................................................................................................0,57 kg
Radio:
Zakresy częstotliwości: ...........................................................................FM 87,5 ~ 108,0 MHz
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie
ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz
spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad.
W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w
wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
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Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego,
i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaści-wego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form
wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych
lub w administracji gminy.

