
      INSTRUCTION MANUAL 
              RADIO WITH DIGITAL TUNING 

       GRA-110 
 

SPECIFICATION 
• FM radio with digital tuning 
• clock with alarm 
• wake up with the sound of the radio or an alarm 
• 12 or 24 -hour time format 
• calendar 
• displaying indoor temperature (in °C/ °F) 
• power: batteries 3xAA (not included) 
• USB output 5V 
• AUX 3.5 mm 

 
DEVICE ELEMENTS 

1. Battery cover 
2. Mains socket 
3. Display 

A - temperature/ volume 
B - hour / radio frequency 
C - date (month & day) 
D - calendar 

4. MODE button 
5. "UP" button 
6. "DOWN" button 
7. Volume down button 
8. Volume up button 
9. Radio ON/OFF button 
10. Telescopic antenna 
11. Power cable 

 
SAFETY NOTES 

• The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do 
not play with this appliance. 

• Connect the appliance to the socket with the parameters that meets the specifications of the appliance 
• Never use the unit if it is damaged. In this case, contact an authorized service center 
• Use the device only for purposes described in this instruction book. 
• Any refurbishment or use other than the original spare parts or components of the appliance is forbidden and 

endangers safety of use 
• This product is not waterproof - do not immerse in water 
• Take out the batteries when not in use 
• Household use only 
• Better Product Sp. z o.o. shall not be liable for any damages resulting from improper use of device. 

 
INSTALL BATTERY / ADAPTER 

• Remove the battery case cover 
• Install 3 x AA batteries(not included) according to the direction shown inside the battery case 
• Replace the battery case cover. 
• Do not mix new & old batteries together. 
• Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries together. 
• Always dispose of old batteries in a suitable container, do not mix with other waste 
• Mains supply: connect the mains cable (11) to the mains plug (not included) and the mains socket (2). 

TIME AND DATE SETTINGS 
• With the radio OFF, press the MODE (4) button for 3 seconds 

• Press the UP (5) or DOWN (6) buttons to select the 12 or 24 hour time format on the display 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the year 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the month 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the day 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the hour 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the minutes 

• Press the MODE (4) button to confirm date and time settings. 



 
ALARM SETTINGS 

• With the radio OFF, press one time the MODE (4) button 

• Press the MODE (4) button again for 3 seconds - the hour will flash 

• Use UP (5) and DOWN (6) buttons to set the alarm hour 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the alarm minutes 

• Press the MODE (4) button to confirm alarm settings. 

 
ACTIVATE THE ALARM 

• With the radio OFF, press one time the MODE (4) button 

• Press the UP (5) buttons to activate or deactivate the alarm - the bell icon appears / disappears on the screen B. 

 
RADIO ALARM SETTINGS 

• Before setting the radio turn-on time, set the frequency of radio station to be selected during the wake-up call. With the 
radio ON press the MODE (4) button for 3 seconds - the frequency will flash (screen B). Use UP (5) and DOWN (6) 
buttons to set the radio frequency. 

• With the radio ON press the MODE (4) button twice 

• Press the MODE (4) button again for 3 seconds - the hour will flash 

• Press the UP (5) and DOWN (6) buttons to set the hour of turn-on the radio 

• Press the MODE (4) button and use UP (5) / DOWN (6) buttons to set the minutes of turn-on the radio 

• Press the MODE (4) button to confirm the wake up with the sound of the radio 

 
ACTIVATE THE RADIO ALARM 

• With the radio OFF, press the MODE (4) button twice 

• Press the UP (5) button to activate or deactivate the radio alarm - the icon and the frequency appear / disappear on 
the screen A. 

• The radio turn-off automatically after 30 minutes, unless it is turned off by pressing button (9) 

 
RADIO MODE 

• Press the RADIO (9) button to turn on the radio 

• Pull out the antenna 

• Press UP (5) or DOWN (6) buttons to choose next active radio station.  Selected station remains in memory till remove 
batteries or disconnect the power supply. It is recommended to install the batteries on the radio despite the use of 
mains power. This ensures that the radio, the clock, the calendar, and the alarms remain in memory in case of power 
failure. Batteries should be replaced at least once a year. 

• Press the Vol+ (8) and Vol- (7) buttons to increase or reduce the radio volume. 

 
TEMPERATURE 

• With the radio OFF the indoor temperature is displayed on the screen A. 

• Press the UP (5) button to change the temperature format from °C or °F (screen A) 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 

The device is made of the materials which may subject to reprocessing or recycling. They shall be handed over to the 
relevant point which deals with collection and recycling of electric and electronic devices. 
 

GUARANTEE 
The device is intended for private use in a household. It cannot be used for commercial or earning purposes. The 
guarantee shall no longer be valid if the device is operated in an inadequate manner. 
Detailed guarantee conditions are specified in the guarantee sheet. 
 

OTHER FUNCTIONS 
• Charging from a 5V USB port: connect the USB cable to the USB socket on the back of the radio. Connect the device 
you want to charge to the cable. The function works only with the connected power supply. 
• AUX 3.5 mm: connect an external device (telephone, player) using the AUX cable. Turn on the radio using the button (9) 
and start playback on the device. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
RADIO Z BUDZIKIEM 

  GRA-110 
 

PARAMETRY URZĄDZENIA 
• Dzwonek: elektroniczny + radio 
• Wskaźnik temperatury otoczenia 
• Kalendarz 
• Zegar w układzie 12 lub 24 godzinnym 
• Zasilanie: bateria 3xAA (brak w zestawie) 
• Złącze USB 5V (tylko przy podłączonym zasilaczu) 
• Złącze AUX 3.5 mm 

 
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. Kabel zasilający 

 
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 
 

INSTALACJA BATERII / ZASILANIE SIECIOWE 
• Zdejmij pokrywę baterii (1) 
• Zainstaluj 3 baterie "AA" (brak w zestawie), zwracając uwagę na poprawną polaryzację (+/-) 
• 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 
• Zasilanie sieciowe: podłącz kabel zasilający (11) do odpowiedniej wtyczki (zalecamy wykorzystanie ładowarki do 

telefonu) oraz gniazda zasilania (2). 
 

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) i używając przycisków (5) i (6) ustaw godzinę 
• Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty 
• Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie czasu jest zakończone 



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 wyświetlacza 
 

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) 

 
OBSŁUGA RADIA 

• Wysuń antenę i włącz radio używając przycisku (9) 
• Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) lub (6) powoduje wyszukanie kolejnej aktywnej stacji radiowej będącej w 

zasięgu. Pamięć wybranej stacji pozostaje do wyjęcia baterii i odłączenia zasilania. Zaleca się zamontowanie 
baterii w radiu pomimo używania zasilania sieciowego. Gwarantuje to podtrzymanie pamięci radia, zegara, 
kalendarza i alarmów pomimo zaniku zasilania. Baterie należy regularnie wymieniać co najmniej raz w roku. 

• Przy użyciu przycisków (7) i (8) można zmniejszyć lub zwiększyć głośność radia 
• Aby ustawić częstotliwość ręcznie: włącz radio używając przycisku (9). Przytrzymaj przycisk (5) lub (6) aż na 

ekranie pojawi się napis SCN. Przyciskaj (5) lub (6), by zmniejszać lub zwiększać częstotliwość o 0,1 MHz. Po 
ok. 5 s. bezczynności funkcja SCN zostanie wyłączona. 

 
TERMOMETR 

• Przy wyłączonym radiu w panelu A wyświetlacza (2) podawana jest temperatura otoczenia 
• Wciskając przycisk (5) można dokonać zmiany formatu wyświetlania ze stopni Celsjusza na stopnie Farenheita 

 
INNE FUNKCJE 

• Ładowanie z portu USB 5V: podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu radia. Podłącz do kabla urządzenie, które 
chcesz naładować. Funkcja działa tylko z podłączonym zasilaniem sieciowym. Natężenie prądu ładowania z USB 
zależy od natężenia prądu zasilacza. 

• Złącze AUX 3.5 mm: podłącz zewnętrzne urządzenie (telefon, odtwarzacz) za pomocą kabla AUX. Włącz radio 
używając przycisku (9) i uruchom odtwarzanie na urządzeniu. 

 
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. 
 

Better Product Sp. z o.o. 
Tel.: +48 32 7202219 

serwis@betterproduct.pl 
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