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7   Urządzenie	to	przeznaczone	jest	do	odtwa-
rzania	dźwięku.	
Wszelkie	inne	zastosowanie	jest	zabronione.

7   Upewnij	się,	że	aparat	ten	jest	zabezpieczony	
przed	kapaniem	i	rozpryskami	wody.	

7   Nie	należy	stawiać	na	tym	aparacie	żadnych	
naczyń,	np.	 flakonów.	Mogą	się	przewrócić	 i	
zawartość	może	 się	 rozlać	na	elementy	elek-
tryczne	 powodując	 zagrożenie	 bezpieczeń-
stwa.	

7   Nie	 wolno	 stawiać	 na	 urządzeniu	 żadnych	
otwartych	źródeł	ognia,	np.	świec.

7   Upewnij	się,	że	aparat	jest	dostatecznie	wenty-
lowany	umieściwszy	go	co	najmniej	10	cm	od	
innych	przedmiotów.	

7   Nie	należy	przykrywać	aparatu	gazetą,	obru-
sem,	ani	zasłoną	itp.

7   Używaj	 tego	aparatu	 tylko	w	 klimacie	 umiar-
kowanym.

7   Jeśli	 nastąpiły	 niesprawności	 skutkiem	 ładun-
ku	 elektryczności	 statycznej	 lub	 przelotnych	
przepięć,	 zresetuj	 aparat.	 W	 tym	 celu	 wyjmij	
z	gniazdka	wtyczkę	sieciową	i	włóż	ją	ponow-
nie	po	kilku	sekundach.

7   Prosimy	 pamiętać	 przy	 wybieraniu	 miejsca	
ustawienia	 aparatu,	 że	 powierzchnie	 mebli	
bywają	 pokryte	 różnego	 rodzaju	 lakierami	 i	
tworzywami	 sztucznymi,	 które	 zazwyczaj	 za-
wierają	 domieszki	 chemiczne.	 Domieszki	 te	
mogą	powodować	korozję	nóżek	urządzenia,	
pozostawiając	trwałe	lub	trudno	usuwalne	od-
barwienia	powierzchni	mebli.

7   Nie	 wolno	 używać	 środków	 czyszczących,	
ponieważ	 mogą	 uszkodzić	 obudowę.	 Aparat	
należy	czyścić	czystą,	suchą	ściereczką.

7   Nigdy	nie	wolno	otwierać	obudowy	urządze-
nia.	Producent	nie	odpowiada	za	szkody	spo-
wodowasne	 nieprawidłowym	 posługiwaniem	
się	tym	aparatem.

USTAWIENIEIBEZPIECZEŃSTWO---------------------------------------------
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OPISOGÓLNY------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrz	rysunek	na	str.	3.	

Elementyobsługizprzodu
ON/OFF 	Włącza	 i	wyłącza	urządze-

nie.

1do	10	 	Przyciski	programowania	
zapisywania	i	wybierania	
stacji	radiowych.

Wyświetlacz	 	Wyświetla	różne	informacje,	
takie	 jak	nazwa	kanału,	go-
dzinę,	godzinę	alarmu,	gło-
śność	i	menu.	

+5	 	Uaktywnia	 drugi	 poziom		
(6	 do	 10)	 przycisków	 pro-
gramowania	1	do	5.

SLEEP	 	Ustawia	 czas	 wyłączania	
urządzenia	(sleep	timer).

MENU	 	Otwiera	i	zamyka	menu.

SELECT/INFO	 	Potwierdza	ustawienia	w	
menu.

MODESCAN
ALARM

	 	W	trybie	gotowości:	
uaktywnia	i	dezaktywuje	
funkcję	alarmu.

	 	W	 trybie	 obsługi:	 krótkie	
naciśnięcie	 wybiera	 źródło	
sygnałów	wejściowych	DAB	
lub	radiowych	FM;

	 	 	naciśnięcie	 i	 przytrzymanie	
powoduje	 rozpoczęcie	 au-
tomatyczne	 dostrajanie	 do	
stacji	 nadających	 sygnał	
DAB	i	radiowy	FM.

+VOL.–	 Reguluje	poziom	głośności;
	 	 wybiera	opcje	menu.

Elementyobsługiztyłu
urządzenia
AC~ 	Przewód	zasilania.
	 	Wyciągnij	 przewód	 zasila-

nia,	 aby	 odłączyć	 urządze-
nie	od	źródła	zasilania.

–	 	 	Antena	drutowa	do	odbioru	
sygnałów	DAB	i	FM.

Elementyobsługinaspodzie
urządzenia
USB 	Gniazdo	 USB,	 wykorzysty-

wane	 do	 aktualizacji	 opro-
gramowania	urządzenia.
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Przyłączeniedozasilaniazsieci
Uwaga:
7  Sprawdź,	czy	napięcie	sieciowe	podane	na	

tabliczce	 znamionowej	 (na	 spodzie	 urzą-
dzenia)	 odpowiada	 zasilania	 w	 lokalnej	
sieci.	Jeżeli	tak	nie	jest,	należy	skontaktować	
się	ze	sprzedawcą.

1	 	Włóż	wtyczkę	wtyczkę	przewodu	zasilającego	
do	gniazda	wtykowego	(230	~,	50/50	Hz).
Uwaga:
7  Urządzenie	 podłączane	 jest	 do	 źródła	 za-

silania	 przewodem	 sieciowym.	 Wyciągnij	
przewód	zasilania,	aby	odłączyć	urządze-
nie	od	źródła	zasilania.

7  Upewnij	się,	że	wtyczka	jest	łatwo	dostępna	
w	trakcie	pracy	i	dostępu	do	niej	nie	zagra-
dzają	żadne	inne	przedmioty.

ZASILANIE/INSTALACJA------------------------------------------------------------------------------

Ustawianieurządzenia
Głośnik	urządzenia	znajduje	się	u	dołu	urządze-
nia.	Aby	uzyskać	najlepszą	 jakość	dźwięku,	na	
dnie	urządzenia	zamontuj	jego	uchwyt.

1	 	Wciśnij	uchwyt	w	zagłębienie	w	dnie	urządze-
nia.

VOL.

Montażurządzeniapodszafka-
mi
Wkrętu	mocujące	znajdują	się	z	boku	opakowa-
nia.

1	 	Zaznacz	miejsce	wkręcania	czterech	wkrętów	
montażowych.

2	Używając	czterech	wkrętów	przykręć	uchwyt	
urządzenia	pod	szafką.

VOL.

3	 	Wsuń	urządzenie	w	uchwyt.

Uwaga:
7   	Aby	 zdjąć	 urządzenie,	 naciśnij	 znajdujący	

się	z	tyłu	zatrzask	i	wyciągnij	urządzenie.
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Dostrajanie i zapisywanie stacji
radiowych(DABiFM)–pierwsza
instalacja
Po	pierwszym	podłączeniu	urządzenia	do	 sieci	
elektrycznej	 lub	 po	 przywróceniu	 ustawień	 fa-
brycznych,	 system	 automatycznego	 dostrajania	
rozpocznie	skanowanie	całego	pasma	DAB	i	za-
pisze	wyniki	na	liście	programów.
Następnie	 urządzenie	 przeszuka	 pasmo	 FM	 i	
zapisze	pierwszych	10	stacji	radiowych	jako	za-
programowane	od	1	do	10.
Godzina	jest	automatycznie	aktualizowana.

1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	
urządzenie.
–		Na	wyświetlaczu:	»WELCOME«	(powitanie),	a	

następnie	»SCAN«	(przeszukiwanie).
	 –		Rozpocznie	się	automatyczne	wyszukiwanie	

stacji	radiowych,	które	następnie	zostaną	za-
pisane.

	 –		Po	 przeszukiwaniu	 automatycznym,	 urzą-
dzenie	przełączy	się	w	tryb	gotowości	i	zga-
śnie	wyświetlanie	aktualnego	czasu.

Dostrajanieizapisywaniestacji
radiowychDAB–pousunięciu
Można	ponownie	uaktywnić	system	automatycz-
nego	dostrajania.	 Jest	 to	 uzasadnione	po	prze-
stawieniu	urządzenia	w	inne	miejsce	lub	w	celu	
wyszukania	nowych	stacji	radiowych	DAB.

1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	
urządzenie.
–		Na	wyświetlaczu:	nazwa	stacji	radiowej,	np.	

»B5 AKT«.

2	Rozpocznij	automatyczne	wyszukiwanie	stacji	
naciskając	 i	 przytrzymując	 przycisk	 »MODE
SCAN	ALARM«.
–	Na	wyświetlaczu:	»SCAN«.
–		Rozpocznie	się	automatyczne	wyszukiwanie	

stacji	radiowych,	które	następnie	zostaną	za-
pisane	na	liście	programów.

USTAWIENIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga:
7   Można	włączyć	automatyczne	przeszukiwa-

nie	w	celu	znalezienia	stacji	radiowych	DAB	
i	FM	w	menu.

	   Otwórz	menu	przyciskiem	»MENU«.
   Wybierz	opcję	»SYSTEM«	za	pomocą		

»+VOL.-«	i	potwierdź	naciskając	
»SELECT/INFO«.

   Wybierz	 opcję	 »ATS«	 za	 pomocą	
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić	(na	wyświetlaczu:	»N«).

   Wybierz	»Y«	za	pomocą	»+VOL.-«	i	
uruchom	automatyczne	wyszukiwanie	stacji,	
naciskając	»SELECT/INFO«.

ZapisywaniestacjiDABw
ustawieniachwstępnych
Po	 zakończeniu	 automatycznego	 wyszukiwania	
stacji,	wszystkie	 stacje	 radiowe	zostaną	zapisa-
ne	na	liście	programów.	Ulubione	stacje	można	
zapisać	w	ustawieniach	wstępnych	od	1	do	10.

1	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

2	Wybierz	opcję	»STATION«	za	pomocą	
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

3	Wybierz	 stacje	 radiowe	 DAB	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić

4	Aby	 zapisać	 stacje	 radiowe	 DAB	 w	 ustawie-
niach	 początkowych,	 naciśnij	 i	 przytrzymaj	
przycisk	programowania	»1«	do	»5«,	aż	poja-
wi	się	napis	»STORED«.
Uwaga:
7   Naciśnij	»+5«	przez	chwilę,	a	następnie	wy-

magany	 przyciski	 programowania	 »1«	 do	
»5«	,	aby	zmienić	na	ustawienia	wstępne	od	
6	do	10.
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USTAWIENIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programowaniestacjiradiowych
DAB-ręcznie
1	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

2	Wybierz	opcję	»MANUAL«	za	pomocą		
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	np.	»I74.9  SA«	(częstotli-

wość	i	kanał	stacji	radiowej	DAB).

3	Wybierz	pożądaną	częstotliwość/kanałza	
pomocą	»+VOL.«	lub	»VOL.-«.

4	Naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	 potwierdzić	
częstotliwość/kanał.
–		Na	wyświetlaczu:	moc	sygnału,	stacje	radio-

we	DAB	zostaną	zapisane	na	liście	progra-
mów.

5	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.

Programowaniestacjiradio-
wychFM-ręcznie
1	Aby	 wybrać	 radio	 FM	 jako	 źródło	 sygna-

łów	 wejściowych	 naciśnij	 »MODE SCAN
ALARM«	przez	krótki	czas.
–		Na	 wyświetlaczu:	 »FM«,	 następnie	 nazwa	

lub	częstotliwość	stacji	radiowej	FM.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	opcję	»TUNE«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

4	Naciśnij	i	przytrzymaj	»+VOL.«	lub	»VOL.-«,	
aby	wyszukać	pożądaną	stację	radiową.
–		Rozpocznie	się	automatyczne	wyszukiwanie	

stacji	radiowych	i	zatrzyma	się	na	następnej	
stacji	z	silnym	sygnałem.

lub
	 krótkie	naciśnięcie	»+VOL.«	lub	»VOL.-«,	aż	

do	znalezienia	potrzebnej	częstotliwości.
	 –		Częstotliwość	zmienia	się	co	50	kHz.

5	Aby	 zapisać	 stację	 radiową	 FM	 w	 ustawie-
niach	wstępnych,	naciśnij	i	przytrzymaj	wyma-
gane	przyciski	programowania	 	 »1«	do	»5«,	
aż	pojawi	się	napis	»STORED«.

	 Naciśnij	 »+5«	 i	 wymagane	 przyciski	 progra-
mowania	»1«	do	»5«		aby	zmienić	na		ustawie-
nia	wstępne	6	do	10.
Uwaga:
7   Zazwyczaj	urządzenie	wyszukuje	stacje	ra-

diowe	 FM,	 których	 siła	 sygnału	 zapewnia	
dobry	odbiór.	Aby	wyszukać	stacje	radiowe	
ze	słabym	sygnałem:

	 	Otwórz	 menu	 za	 pomocą	 »MENU«,	 wy-
bierz	opcję	»SCAN«	za	pomocą	»+VOL.-«	i	
naciśnij		»SELECT/INFO«.	aby	potwierdzić.

	 	Wybierz	 opcję	 »DX«	 za	 pomocą	
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

	 Powtarzaj	te	ustawienia	od	punktu	2.
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USTAWIENIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawianieformatuzegara
(12lub24-godzinny)
1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	

urządzenie.
–	Na	wyświetlaczu:	np.	»B5 AKT«.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	 opcję	 »SYSTEM«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.

4	Wybierz	opcję	»TIME«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	»SET TIME«.

5	Wybierz	 opcję	 »12/24 HR«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	»24«.

6	Wybierz	 pożądany	 format	 czasu	 (12-	 lub	
24-godzinny)	za	pomocą	»+VOL.-«.

7	Naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	 potwierdzić	
ustawienie.

8	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.

Aktualizowaniegodziny-auto-
matyczne
Urządzenie	 zazwyczaj	 aktualizuje	 godzinę	 po	
otrzymaniu	 sygnału	 czasowego.	 Możesz	 wy-
brać	źródło	(DAB	lub	FM),	z	którego	będzie	się	
odbywać	 aktualizacja	 lub	 możesz	 wyłączyć	 tę	
funkcję.

1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	
urządzenie.
–		Na	wyświetlaczu:	np.	»B5 AKT«.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	 opcję	 »SYSTEM«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.

4	Wybierz	opcję	»TIME«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	»SET TIME«.

5	Wybierz	 opcję	 »UPDATE«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	»ANY«.

6	Wybierz	pożądaną	opcję	(Any,	DAB	lub	FM)	
za	pomocą	»+VOL.-«;

	 lub	wybierz	opcję	»NONE«,	 jeśli	 chcesz	wyłą-
czyć	aktualizację.

7	Naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	 potwierdzić	
ustawienie.

8	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.

Aktualizowaniegodziny-ręcznie
1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	

urządzenie.
–		Na	wyświetlaczu:	np.	»B5 AKT«.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	 opcję	 »SYSTEM«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.

4	Wybierz	opcję	»TIME«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	»SET TIME«.

5	Uaktywnij	 opcję	 »SET TIME«	 za	 pomocą	
»SELECT/INFO«.
–		Na	wyświetlaczu:	e.g.	»I0: I6 PM«.

6	Wybierz	godzinę	za	pomocą	»+VOL.-«	i	
naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić

7	Wybierz	minuty	za	pomocą	»+VOL.-«	i	
naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić

8	Ustaw	dzień	za	pomocą	»+VOL.-«	i	naciśnij		
»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

9 	Ustaw	miesiąc	za	pomocą	»+VOL.-«	i	naciśnij		
»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

10	Ustaw	rok	za	pomocą	»+VOL.-«.	

11		Naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić	
ustawienie.	
–		Na	wyświetlaczu:	»SAVED«.

12	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.
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OBSŁUGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcjeogólne

Załączanieiwyłączanie
1	Naciskaj	przycisk	»ON/OFF«,	aby	włączyć	i	

wyłączyć	urządzenie.

Nastawianiegłośności
1	Reguluj	głośność	przyciskami	»+VOL.–«.

TrybDAB
Aby	uzyskać	najlepszy	odbiór	stacji	DAB,	wystar-
czy	odpowiednio	skierować	antenę	drutową.	

Wybórźródłasygnałów
wejściowychDAB
1	Aby	 wybrać	 radio	 DAB	 jako	 źródło	 sygna-

łów	 wejściowych	 naciśnij	 »MODE SCAN
ALARM«	przez	krótki	czas.
–		Na	wyświetlaczu:	»DAB«,	następnie	nazwa	

lub	częstotliwość	stacji	radiowej	DAB.

Wybórstacjeradiowychzapisanych
wpamięci
1	Wybierz	 potrzebną	 stację	 używając	 przyci-

sków	programowania	»1,2,3,4,5«	(ustawie-
nia	wstępne	1	do	5)	lub	używając	»+5«	i	przy-
ciski	programowania	»1,2,3,4,5«	ponownie	
(po	zmianie	na	ustawienia	wstępne		6	do	10);

	 lub
	 wybierz	potrzebną	stację	z	listy	stacji.

WyświetlanieinformacjiostacjiDAB
1	Aby	 wyświetlić	 informacje	 o	 bieżącej	 stacji	

DAB	naciskaj	wielokrotnie	»SELECT/INFO«.
–		Kolejno	 na	 wyświetlaczu	 pojawi	 się:	

Informacje	od	stacji	(np.	o	bieżącej	audycji,	
tytuł	 piosenki,	 adres	 e-mail),	 moc	 sygnału,	
gatunek,	 bieżąca	 częstotliwość,	 odwołanie	
do	 interferencji	 sygnału	 (przy	 optymalnym	
wyświetlaniu	 sygnału	 »ERR: 0«),	 prędkość	
przesyłu,	format	nadawania,	bieżąca	godzi-
na	i	data.

Ustawianiekontrolidynamiki
sygnału(DynamicRangeControl-
DRC)dlastacjiDAB
Po	 włączeniu	 Dynamic	 Range	 Control	 (DRC),	
ciche	dźwięki	są	lepiej	słyszalne	w	głośnym	śro-
dowisku.

1	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

2	Wybierz	opcję	»DRC«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.
–		Na	wyświetlaczu:	»DRC OFF«.

3	Wybierz	opcję	“DRC	LOW”	lub	“DRC	HIGH”	
za	 pomocą	 »+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/
INFO«,	aby	potwierdzić.

4	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.
Uwaga:
7   Stacja	DAB	musi	obsługiwać	system	DRC.

TrybFM
Aby	uzyskać	najlepszy	odbiór	stacji	FM,	wystar-
czy	odpowiednio	skierować	antenę	drutową.

WybórźródławejściowegoFM
1	Aby	 wybrać	 radio	 FM	 jako	 źródło	 sygna-

łów	 wejściowych	 naciśnij	 »MODE SCAN
ALARM«	przez	krótki	czas.
–		Na	 wyświetlaczu:	 »FM«,	 następnie	 nazwa	

lub	częstotliwość	stacji	radiowej	FM.

Wybórstacjeradiowych
zapisanychwpamięci
1	Wybierz	 potrzebną	 stację	 używając	 przyci-

sków	 programowania	 »1, 2, 3, 4, 5«	 (usta-
wienia	wstępne	1	do	5)	 lub	używając	»+5«	
i	przyciski	programowania	»1,2,3,4,5«	po-
nownie	(po	zmianie	na	ustawienia	wstępne		6	
do	10);

WyświetlanieinformacjiRDSstacji
RDS	 (Radio	 Data	 System)	 to	 system	 informacji,	
dodatkowo	 transmitowanych	 przez	 większość	
stacji	FM	(UKF).

Uwaga:
	 7   To	 może	 trochę	 potrwać,	 zanim	 dostępne	

będą	wszystkie	informacje	RDS.
	 7   Firma	 GRUNDIG	 nie	 jest	 odpowiedzialna	

za	dokładnośćtakich	informacji.		

1	Kilkakrotnie	naciśnij	»SELECT/INFO«.
–		Kolejno	na	wyświetlaczu	pokaże	się	

następujący	obraz:	tekst	radiowy	(jeśli	jest	
oferowany),	rodzaj	stacji	(PTY),	nazwa	
stacji	radiowej,	aktualna	godzina	i	data.
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TRYBTIMER(PROGRAMATORCZASOWY)---------

Ustawianiegodzinbudzenia
1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	

urządzenie.
–		Na	wyświetlaczu:	np.	»B5 AKT«.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	opcję	»SYSTEM«	za	pomocą	
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

4	Wybierz	opcję	»ALARM«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

	 –	Na	wyświetlaczu:	»ALARM«	miga.

5	Naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 ustaw	 godziny	
naciskając	 »+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/
INFO«,	aby	potwierdzić.

6	Wybierz	minuty	za	pomocą	»+VOL.-«	i	naci-
śnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić

7	Wybierz	 alarm	 (»BUZZER«	 = sygnał	 tonowy,	
»DAB« =	 stacja DAB lub	 »FM«	 =	 stacja FM)	
za	 pomocą	 »+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/
INFO«,	aby	potwierdzić.
Uwaga:
7  Po	 ustawieniu	 alarmu	 na	 »DAB«	 lub	 »FM«,		

wybierz	 pożądaną	 stację	 (tylko	 spośród	
zapisanych	 w	 ustawieniach	 wstępnych	 1	
na	10),	używając	»+VOL.-«	 lub	wybierz	
opcję	»DAB«	(ostatnia	słuchana	stacja)	i	na-
ciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

8Wybierz	dzień	pożądanego	alarmu	(codzien-
nie,	jeden	raz,	weekendy	lub	dni	powszednie)	
z	pomocą	»+VOL.-«.

Uwaga:
7   Po	ustawienie	alarmu	na	„Once“	(jeden	raz)	

przejdź	do	kroku	9.
7   W	przeciwnym	wypadku	 zakończ	 ustawie-

nia	w	kroku	12.

9 	Ustaw	dzień	za	pomocą	»+VOL.-«	i	naciśnij		
»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

10	Ustaw	miesiąc	za	pomocą	»+VOL.-«	i	
naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.

11	Ustaw	rok	za	pomocą	»+VOL.-«.

12		Naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić	
ustawienie.	
–		Na	wyświetlaczu:	»ON«.

13		Naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić	
ustawienie	budzenia;	
lub	
skasuj	alarm,	wybierz	opcję	»OFF«	za	pomo-
cą	»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	
aby	potwierdzić.	
–		Na	wyświetlaczu:	»SAVED«.

Uwaga:
7   	Możesz	 również	 uaktywnić	 i	 dezaktywo-

wać	alarm		naciskając	»AUTOTUNE«,	jeśli	
urządzenie	jest	wyłączone.

Przerywaniesygnałubudzenia
1	Naciśnij	 dowolny	 przycisk	 (z	 wyjątkiem	

»ON/OFF«),	gdy	brzmi	sygnał	budzenia.
–		Na	 wyświetlaczu:	 »ZZZ«	 i	 »e«	 lub	 »§«	

będzie	migać.
–		Sygnał	budzenia	(radio	lub	dźwięk	budzika)	

ustanie.
–		Sygnał	 załączać	 się	 będzie	 ponownie	 co	

5	 minut	 (łączny	 czas	 budzenia	 wynosi	 90	
min.).

Kasowaniebudzenia
1	Naciśnij	»ON/OFF«	gdy	dźwięczy	sygnał	bu-

dzenia.
–		Na	wyświetlaczu:	bieżąca	godzina	 i	»e«	

lub	»§«
–		Sygnał	 budzenia	 (radio	 lub	 dźwięk	 budzi-

ka)	ustanie,	ale	funkcja	budzenia	pozostaje	
aktywna	 i	 załączy	 się	 następnego	 dnia	 o	
nastawionej	godzinie.

Załączanieiwyłączaniealarmu
1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	aby	wyłączyć	

urządzenie.

2	Naciśnij	»MODESCANALARM«,	aby	wy-
łączyć	alarm.
–		Na	wyświetlaczu:	»OFF«	i	»e«	lub	»§«	

zniknie.
–		Nastawiona	godzina	budzenia	zostanie	za-

pamiętana.

3	Naciśnij	»MODESCANALARM«,	aby	wyłą-
czyć	alarm.
–		Na	wyświetlaczu:	»OFF«	i	»e«	lub	»§«.
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Automatycznewyłączanie
Urządzenie	 posiada	 programator	 czasowy		
(sleep	 timer),	który	w	 trybie	obsługi	 radia	wyłą-
cza	 je	 po	 upływie	 nastawionego	 czasu.	 Czas	
wyłączenia	 można	 ustawić	 w	 zakresie	 między	
10	minut	(wył.)	a	90	minut,	w	odstępie	10-minu-
towym.		

Wybierzczaswyłączenia
urządzenia(sleeptimer)
1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	

urządzenie.
–	Na	wyświetlaczu:	np.	»B5 AKT«.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	 opcję	 »SYSTEM«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.

4	Wybierz	 opcję	 »SLEEP«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.

	 –	Na	wyświetlaczu:	»OFF«.

5	Wybierz	 godzinę	 wyłączenia	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić
–		Na	 wyświetlaczu:	 »≤«	 oraz	 czas	 wyłą-

czenia.

Uwaga:
7   Aby	sprawdzić	cazs	pozostały	do	wyłącze-

nie,	krótko	naciśnij	»SLEEP«.
7   Możesz	ustawić	czas	wyłączenia	naciskając	

równieżs	»SLEEP«	(co	10	minut).

Wyłączurządzenisleeptimer
1	Aby	 wyłączyć	 programator	 czasowy	 wcze-

śniej,	wybierz	opcję	»SLEEP«	i	»OFF«	za	pomo-
cą	»+VOL.-«	lub	naciśnij	»SLEEP«	kilkakritnie	
na	urządzeniu,	aż	pojawi	się	»OFF«.
–	Na	wyświetlaczu:	»≤«	znika.

TRYBTIMER(PROGRAMATORCZASOWY)---------

Alarmprzypomnienia
Urządzenie	można	tak	ustawić,	aby	przypominał	
o	nastawionej	godzinie	sygnałem	dźwiękowym.

1	Naciśnij	 przycisk	 »ON/OFF«,	 aby	 włączyć	
urządzenie.
–		Na	wyświetlaczu:	np.	»B5 AKT«.

2	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

3	Wybierz	 opcję	 »SYSTEM«	 za	 pomocą	
»+VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

4	Wybierz	opcję	»NAP«	za	pomocą	»+VOL.-«	
i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić.
–	Na	wyświetlaczu:	»000:00«.

5	Kilkakrotnie	naciśnij	»+VOL.-«,	aby	wybrać	
czas	przypominania	co	1	minutę	(00	do	300	
minut)	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	 po-
twierdzić.
–	Na	wyświetlaczu:	»¥«	miga.
–		Po	upływie	tego	czasu	tozlegnie	się	sygnał	

dźwiękowy.

6	Wyłącz	 sygnał	 dźwiękowy	 naciskając	
»ON/OFF«.
Uwaga:
7  Możesz	 skasować	 tę	 funkcję	 naciśnięciem	

przycisku	»ON/OFF«.
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Wybieraniewersji
oprogramowania
1	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

2	Wybierz	 opcję	 »SYSTEM«	 za	 pomocą	
»+VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

3	Wybierz	 opcję	 »SW VER«	 za	 pomocą	
»+VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.
–		Na	 wyświetlaczu:	 bieżącawersja	 oprogra-

mowania.

4	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.

Usuwaniewszystkichustawień
(resetowanie)
Funkcja	 ta	 umożliwia	 zresetowanie	 wszystkich	
swoich	 ustawień	 i	 przywrócenie	 ustawień	 do-
myślnych.	 Zostaną	 utracone	 wszystkie	 własne	
ustawienia.

1	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

2	Wybierz	opcję	»SYSTEM«	za	pomocą	
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

3	Wybierz	opcję	»RESET«	za	pomocą	
»+VOL.-«	i	naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	
potwierdzić.

	 –		Wyświetla	się	potwierdzenie	bezpieczeń-
stwa	tej	czynności.

4	Wybierz	opcję	»Y«	(Tak)	za	pomocą	»+
VOL.«.
Uwaga:
7   Aby	skasować	tę	fynkcję,	wybierz	opcję	

»N«	(Nie)	with	»VOL.-«.

5	Naciśnij	»SELECT/INFO«,	aby	potwierdzić	
ustawienie.
–	Na	wyświetlaczu:	»RESTART«.

Usuwanielistyprogramów
stacjiradiowychDAB
Po	przeniesieniu	się	do	innej	części	kraju,	niektó-
re	z	zapamiętanych	stacji	 radiowych	mogą	być	
niedostępne.

1	Otwórz	menu,	przyciskiem	»MENU«.

2	Wybierz	 opcję	 »PRUNE«	 za	 pomocą	
»+ VOL. -«	 i	 naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	
potwierdzić.

	 –		Wyświetla	 się	 potwierdzenie	 bezpieczeń-
stwa	tej	czynności.

3	Wybierz	opcję	»Y«	(Tak)	za	pomocą	»+
VOL.«.
Uwaga:
7  Aby	skasować	tę	fynkcję,	wybierz	opcję	»N«	

(Nie)	with	»VOL.-«.

4	Naciśnij	 »SELECT/INFO«,	 aby	 potwierdzić	
ustawienie.
–	Na	wyświetlaczu:	»RESTART«.

5	Naciśnij	 »MENU«,	 aby	 zakończyć	 ustawia-
nie.
–		Na	liście	programów	znajdziesz	wyłącznie	

dostępne	stacje	radiowe.

FUNKCJESPECJALNE-------------------------------------------------------------------------------------------
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Danetechniczne
Urządzenie	to	pracuje	bez	zakłó-
ceń	 radiowych	 zgodnie	 z	 obo-
wiązującymi	 dyrektywami	 UE.	
Produkt	spełnia	wymagania	dyrek-

tyw	europejskich	2004/108/EC,	2006/95/EC	
and	2009/125/EC.
Tabliczka	znamionowa	umieszczona	jest	na	spo-
dzie	aparatu.

Zasilanie:230	V~,	50/60	Hz
Maks.zużyciemocy:	
Przy	opracy	<	5	W,	w	trybie	gotowości	<	1	W
Wyjście:
DIN	45324,	10%	THD1	W
Pasmoczęstotliwości:
DAB/DAB+	174,928	...	239,200		MHz
FM	87.5	...	108,0	MHz
Wymiaryiwaga:
Dł.	x	Wys.	x	Szer.		276	x	60	x	150	mm
Waga	ok.	1.2	kg.

Zastrzega	się	prawo	do	wprowadzania	modyfi-
kacji	konstrukcji	i	danych	technicznych.

INFORMACJA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwagidot.ochronyśrodowiska
Wyrób	 ten	 sporządzono	 z	 czę-
ści	i	materiałów	wysokiej	jakości,	
które	można	ponownie	wykorzy-
stać	i	nadają	się	do	odzysku	jako	
surowce	wtórne.

A	 zatem	 po	 zakończeniu	 użytkowania	 nie	 na-
leży	 wyrzucać	 go	 razem	 z	 odpadkami	 domo-
wymi.	Należy	dostarczyć	go	do	punktu	zbiórki	
surowców	wtórnych	pochodzących	z	urządzeń	
elektrycznych	i	elektronicznych.	Wskazuje	na	to	
ten	symbol	umieszczony	na	samym	wyrobie,	w	
instrukcji	obsługi	i	na	opakowaniu.

Aby	dowiedzieć	 się	o	najbliższy	punkt	zbiórki-
,prosimy	 skonsultować	 się	 z	władzami	miejsco-
wymi.

Pomóż	chronić	środowisko	naturalne	poprzez	
odzysk	surowców	wtórnych	ze	zużytych	wyro-
bów.	
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