INSTRUKCJA OBSŁUGI
RADIO Z BUDZIKIEM
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PARAMETRY URZĄDZENIA
Dzwonek: elektroniczny + radio
Wskaźnik temperatury otoczenia
Kalendarz
Zegar w układzie 12 lub 24 godzinnym
Zasilanie: bateria 2xAA (brak w zestawie)
Moc wyjściowa: 0,5W
Zasilanie sieciowe:
Napięcie zasilania: 230V~50Hz
Pobór mocy: 6W
Klasa: II

ELEMENTY URZĄDZENIA
1. Pokrywa baterii
2. Gniazdo zasilania
3. Wyświetlacz
A - panel temperatury / poziomu głośności
B - panel godziny / częstotliwości radiowej
C - panel dnia tygodnia
D - panel kalendarza
4. Przycisk ustawień
5. Przycisk „góra”
6. Przycisk „dół”
7. Przycisk zmniejszania głośności
8. Przycisk zwiększania głośności
9. Włącznik radia
10. Antena
11. Zasilacz
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnej z parametrami urządzenia.
Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia
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INSTALACJA BATERII / ZASILANIE SIECIOWE
Zdejmij pokrywę baterii (1)
Zainstaluj 2 baterie "AA" (brak w zestawie).
Załóż pokrywę baterii (1)
Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych
Radio wyposażone jest w zasilacz sieciowy, który można podłączyć, kiedy nie używa się baterii
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USTAWIANIE GODZINY I KALENDARZA
Przy wyłączonym radiu wciśnij przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy
Używając przycisków (5) i (6) ustaw format godziny 12/24h
Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw rok
Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw miesiąc
Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw dzień miesiąca
Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie czasu jest zakończone
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USTAWIANIE ALARMU BUDZIKA
Przy wyłączonym radiu wciśnij raz przycisk ustawień (4)
Wciśnij ponownie przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik godziny zacznie mrugać
Używając przycisków (5) i (6) ustaw godzinę alarmu
Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie alarmu jest zakończony
AKTYWOWANIE ALARMU BUDZIKA
Przy wyłączonym radiu wciśnij raz przycisk ustawień (4)
Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) aktywuje lub dezaktywuje alarm, o czym informuje ikonka dzwonka w
panelu B wyświetlacz
USTAWIANIE BUDZENIA RADIEM
Przed przystąpieniem do programowania czasu włączenia radia, należy ustawić częstotliwość stacji, która
zostanie wybrana w trakcie budzenia. W tym celu należy przy włączonym radiu wcisnąć przycisk ustawień (4) i
przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik częstotliwości w panelu wyświetlacza B zacznie mrugać. Używając
przycisków (5) i (6) ustaw częstotliwość
Przy wyłączonym radiu wciśnij dwukrotnie przycisk ustawień (4)
Wciśnij ponownie przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik godziny zacznie mrugać
Używając przycisków (5) i (6) ustaw godziną włączenia radia
Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie budzenia radiem jest zakończone
AKTYWOWANIE BUDZENIA RADIEM
Przy wyłączonym radiu wciśnij dwukrotnie przycisk ustawień (4)
Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) aktywuje lub dezaktywuje budzenie radiem, o czym informuje ikonka w
panelu A wyświetlacza oraz wyświetli się zadana wcześniej częstotliwość
Radio automatycznie wyłączy się po 30 minutach, chyba, że zostanie wyłączone za pomocą przycisku (9)
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OBSŁUGA RADIA
Włącz radio używając przycisku 9
Wysuń antenę
Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) lub (6) powoduje wyszukanie kolejnej aktywnej stacji radiowej będącej w
zasięgu. Pamięć wybranej stacji pozostaje do wyjęcia baterii lub odłączenia zasilania.
Przy użyciu przycisków (7) i (8) można zmniejszyć lub zwiększyć głośność radia
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TERMOMETR
Przy wyłączonym radiu w panelu A wyświetlacza (2) podawana jest temperatura otoczenia
Wciskając przycisk (5) można dokonać zmiany formatu wyświetlania ze stopni Celcjusza na stopnie Farenheita
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy
je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
GWARANCJA
Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym
czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu
producenta.
Szczegółowe warunki gwarancji zostały dołączone do karty gwarancyjnej.
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