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KONFIGURACJA I
BEZPIECZEŃSTWO
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uszkodzić obudowę. Urządzenie należy czyścić czystą,
nawilżoną ściereczką ze skóry.

7

U
 rządzenie jest przeznaczone do odtwarzania dźwięku. Wszelkie inne zastosowanie jest zabronione.
C
 hronić urządzenie przed wilgocią (kroplami i rozbryzgami wody).
N
 ie stawiaj na nim żadnych naczyń, np. flakonów.
Mogą się przewrócić i zawartość może się rozlać na
elementy elektryczne, powodując zagrożenie bezpieczeństwa.
N
 ie wolno stawiać na urządzeniu żadnych otwartych
źródeł ognia, np. świec.

Nie używać środków czyszczących, ponieważ mogą
Chroń baterie zapasowe przed nadmiernym nagrze-

waniem spowodowanym na przykład bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, grzejników lub ognia.

7

7

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli

U
 żywaj tego urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym
7

W
 ybierając miejsce ustawienia urządzenia, należy
pamiętać, ze powierzchnie mebli bywają pokryte
różnego rodzaju lakierami i tworzywami sztucznymi,
które zawierają zazwyczaj domieszki chemiczne.
Domieszki te mogą powodować korozję nóżek urządzenia, pozostawiając trwałe lub trudno usuwalne
odbarwienia powierzchni mebli.
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3 Zamknij schowek baterii.

Nawet jeśli baterie nie zawierają metali ciężkich, nie

PRZESTROGA dotycząca używania baterii. Aby nie

dopuścić do wycieków baterii, które mogą powodować
obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia
radia z zegarem, należy prawidłowo wkładać baterię.
Biegunowość jest oznaczona na spodzie komory baterii.

1 Przełącz urządzenie w tryb gotowości za pomocą
»ON/OFF«.

4 Naciśnij »TUN–/MIN«, aby ustawić minuty.
5 Naciśnij »SET/TIME«, aby potwierdzić to ustawienie.

TRYB
PROGRAMATORA
CZASOWEGO
Tryb budzenia

Przerywanie sygnału budzenia
1 Gdy słychać dźwięk budzenia, naciśnij »»SNOOZE
O«.
– Sygnał budzenia (stacja radiowa lub sygnał) ustanie.
– Sygnał emitowania będzie emitowany ponownie co
dziewięć minut (łączny czas trwania budzenia: 59
minut).
Wyłączanie sygnałów budzenia
1 Gdy słychać dźwięk budzenia, naciśnij »ON/OFF«.
Włączanie i wyłączanie budzika

Nastawianie czasu budzenia

1 W trybie gotowości naciśnij »ALARM«, aż zniknie
wskazanie »§« lub » e «.

Uwaga:
7 
Należy ustawić prawidłową godzinę.
1 Przełącz urządzenie w tryb gotowości za pomocą
»ON/OFF«.
2 Naciśnij i przytrzymaj »ALARM« przez dwie sekundy.
3 Naciśnij »TUN+/HR«, aby ustawić godziny.
4 Naciśnij »TUN–/MIN«, aby ustawić minuty.
5 Naciśnij »ALARM«, aby potwierdzić to ustawienie.

Programator czasowy snu
1 Aby ustawić godzinę wyłączania (»120« – »I5« minut),
naciskaj przycisk »SNOOZE O«.
2 Aby wyłączyć programator czasowy snu przed nastawioną godziną, naciśnij »SNOOZE O«, aby ustawić czas wyłączenia na »OFF«.

6 Naciśnij na krótko »ALARM«, aby jako źródło dźwię06 PL

Upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej
odpowiada napięciu w Twojej sieci zasilającej.
Jeżeli tak nie jest, skontaktuj się ze sprzedawcą.
1 Włóż wtyczkę przewodu zasilacza do gniazdka
w ścianie.
Przestroga:
7 
Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od zasilania. Powinna być sprawna i
nie można zakłócać jej działania zgodnego z
przeznaczeniem.

07 PL

TRYB RADIA

2 Naciśnij »SET/TIME«, aby uaktywnić funkcję
pamięci.

Antena

3 Wybierz ustawienie wstępne,
»PRESET+« lub »PRESET–«.

Aby uzyskać optymalny odbiór fal FM (UKF),
wystarczy odpowiednio ustawić antenę.

naciskając

4 Naciśnij »SET/TIME«, aby zapisać stację.

1 Włącz urządzenie z trybu gotowości za pomocą
»ON/OFF«.

Uwaga:
7 S
 tacje uprzednio zapisane jako ustawienia
wstępne zostają zastąpione nowo zapisanymi
stacjami.

2 Przełącz urządzenie w tryb gotowości za pomocą
»ON/OFF«.

5 Aby zapisać więcej stacji, powtarzaj kroki od 1
do 4.

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji
radiowych

Wybór zapisanych stacji

Włączanie i wyłączanie

Stacje radiowe można zapisać w 10 ustawieniach.
1 Uruchom wyszukiwanie stacji, naciskając
»TUN+/HR« lub »TUN–/MIN«, aż częstotliwości na wyświetlaczu zaczną się szybko zmieniać.
– Wyszukiwanie kończy się na znalezieniu stacji.
Uwaga:
7 
Aby stopniowo przewijać częstotliwość, kilka
razy krótko naciśnij »TUN+/HR« lub »TUN–/
MIN«.

1 Wybierz ustawienie wstępne,
»PRESET+« lub »PRESET–«.

naciskając

Ustawianie głośności
1 Reguluj głośność przyciskami »– VOLUME +«.

Ustawianie jasności wyświetlacza
1 W trybie gotowości wyreguluj jasność na dwóch
poziomach za pomocą »DIMMER HI/LOW«.

 zęstotliwość zmienia się w krokach co 50 kHz, wyświeC
tla się 100 kHz; przy 50 kHz ostatnia cyfra danego
wskaźnika częstotliwości miga szybko.

je się żadnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się
z tym urządzeniem.

ku wybrać preferowaną stację radiową (»§«) lub
brzęczyk (» e «).
–U
 rządzenie obudzi Cię o nastawionej godzinie
dźwiękiem tej stacji radiowej. Czas budzenia wynosi
59 minut.

3 Naciśnij »TUN+/HR«, aby ustawić godziny.
– Na wyświetlaczu: Godzina miga.

Zasilanie z sieci

Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Nie przyjmu-
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2 Naciśnij i przytrzymaj »SET/TIME« przez dwie sekundy, aby uaktywnić ustawienie.
– Na wyświetlaczu: Godzina miga.

1 Otwórz komorę baterii, naciskając w oznaczonym
miejscu i popychając pokrywkę w dół.

Wyjmuj baterie po ich wyczerpaniu lub jeśli wiesz, że
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USTAWIANIE GODZINY

Dzięki bateriom zapasowym zapisane ustawienia
nie zostaną utracone w przypadku awarii zasilania.

komora baterii nie jest bezpiecznie zamknięta, przerwij
korzystanie z urządzenia i chroń go przed dostępem
dzieci.

należy ich wyrzucać razem z odpadkami domowymi.
Należy zawsze utylizować je zgodnie z miejscowymi
przepisami ochrony środowiska naturalnego..

N
 ależy zadbać o odpowiednią wentylację urządzenia. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych gazetami,
serwetami ani zasłonami itp.

Wkładanie baterii zapasowej

2 Przy wkładaniu baterii (mikrobaterie 2 × 1,5 V,
LR3 / UM 4 / AAA) przestrzegaj biegunowości
oznaczonej na podstawie komory na baterie.

urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane wyciekiem z baterii.

7

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
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DANE TECHNICZNE

Urządzenie to pracuje bez zakłóceń
radiowych zgodnie z obowiązującymi
dyrektywami UE. Produkt spełnia
wymagania dyrektyw europejskich
2014/53/EU, 2009/125/WE i
2011/65/EU. Deklarację zgodności CE dla tego urządzenia
można znaleźć w postaci pliku pdf w witrynie internetowej firmy
Grundig
www.grundig.com/downloads/doc.
Zasilanie:
Zasilacz 100–240 V~, 50/60 Hz,
5 V >, 0,55 A
Maks. pobór mocy:
< 5 W (praca), < 1 W (czuwanie)
Moc wyjściowa:
Moc sinusoidalna: 200 mW
Moc akustyczna: 350 mW
Zakres odbieranych częstotliwości:
FM 87,5 ... 108,0 MHz
Wymiary:
186 × 43 × 127 (szer. × wys. × dł.)
Waga:
320 g
Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodzie urządzenia.
Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji
i danych technicznych.
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Zgodność z dyrektywą WEEE oraz utylizacja zużytego produktu:
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE
(2012/19/UE). Ten produkt ma symbol klasyfikacji dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Wyrób ten wykonano z części i materiałów
wysokiej jakości, które mogą być odzyskane
i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu
użytkowania nie należy utylizować go
razem ze zwykłymi odpadami domowymi
lub innymi. Należy przekazać go do recyklingu do punktu
zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy punkt zbiórki, skontaktuj
się z lokalnymi władzami.

Zgodność z dyrektywą RoHS
Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS UE
(2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów wymienionych w dyrektywie.

Informacje o pakowaniu
Materiały opakowaniowe produktu są produkowane z materiałów przeznaczonych do
recyklingu, zgodnie z naszymi krajowymi
przepisami o ekologii. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub
innymi. Należy zanieść je do punktów zbiórki materiałów
opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.
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