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Radiobudzik
Digital alarm clock radio

Digitální radiobudík
Digitálny rádiobudík

Ébresztőórás digitális rádiól

Ψηφιακό Ραδιορολόι



IMPORTANT NOTES
•   This safety and operating instruction should be retained for future reference.
•    The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid 
        atmosphere such as a bathroom.
•   Do not install the product in the following areas:
•   Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
•   On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
•   Blocking ventilation or in a dusty area.
•   Areas where there is constant vibration.
•   Humid or moist places.
•   Do not place near candles or other naked flames.
•   Operate the prod uct only as instructed in this manual.
•   Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly 
        connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the 
product. Refer any servicing to qualified personnel.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user 
serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS
1.  Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the 

product is operated.
2.  Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the 

product for future reference.
3.    Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be 

adhered to.
4.    Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5.     Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product 

to train, dripping, splashing or excessive moisture s uch as in a sauna or bathroom. Do not 
use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry 
tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).

6.  Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through 
openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could 
result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place 
any object containing liquid on top of the product.

7.    Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers 
may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified 
service personnel.

8.  Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service 
technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same 
characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric 
shock o r other hazards.

9.    Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive 
heat or moisture.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•Αυτές οι ασφαλείς οδηγίες  χρήσεως πρέπει να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση.
•Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί στο νερό ή να τοποθετηθεί σε υγρή ατμόσφαιρα όπως το 
μπάνιο.
•Μην τοποθετείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιοχές:
Μέρη που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε θερμαντικά σώματα.
Πάνω σε άλλες συσκευές ραδιοφώνου που εκπέμπουν πολύ θερμότητα.
Μέρη που εμποδίζουν τον εξαερισμό ή περιοχές που έχουν πολύ σκόνη.
Μέρη όπου υπάρχει συνεχής δόνηση.
Μέρη όπου υπάρχει πολλή υγρασία.
•Μην τοποθετείτε κοντά σε κεριά ή σε φλόγα.
•Χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες  χρήσης.
•Πριν την πρώτη χρήση  βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας είναι σωστά τοποθετημένος.

  Για λόγους ασφαλείας μην αφαιρέσετε καπάκια ή επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
εσωτερικό της συσκευής .Για οποιαδήποτε βλάβη απευθυνθείτε στο service.
Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε βίδες ή να ανοίξετε το  καπάκι της συσκευής δεν υπάρχουν 
ανταλλακτικά στο εσωτερικό της συσκευής.Για οποιαδήποτε βλάβη απευθυνθείτε στο service.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
1.Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης – όλες οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβάζονται πριν τη χρήση της 
συσκευής.
2.Διατηρήστε τις οδηγίες χρήσης- οι οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση.
3. Προσοχή στις προειδοποιήσεις- όλες οι προειδοποιήσεις της συσκευής και οι οδηγίες χρήσης 
πρέπει να τηρηθούν.
4. Ακολουθία οδηγιών- όλες οι οδηγίες πρέπει να τηρηθούν.
5.Νερό και υγρασία-για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιά ς ή ηλεκτροσόκ μην εκθέτετε τη 
συσκευή στη βροχή, σταγόνες ή σε μέρη με πολλή υγρασία όπως μπάνιο ή σάουνα. Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό π.χ. κοντά στη μπανιέρα, νεροχύτη,  σε βρεμένο 
πάτωμα ή κοντά σε πισίνα.
6. Είσοδος υγρού αντικειμένου- ποτέ μην πιέζετε αντικείμενα  τέτοιου είδους  στα ανοίγματα 
καθώς μπορεί να έρθουν σε επαφή με σημεία τάσης ή μέρη που μπορεί να προκαλέσουν 
πυρκαγιά ή ηλεκτροσόκ. Μη ρίξετε ποτέ αλκοόλ  οποιουδήποτε είδους στη συσκευή. Μην 
τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν αλκοόλ.
7. Επισκευή- μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας καθώς το άνοιγμα ή η 
αφαίρεση εξαρτημάτων μπορεί να σας εκθέσει σε τάση.Για οποιαδήποτε βλάβη απευθυνθείτε στο 
service.
8. Ανταλλακτικά μέρη- όταν απαιτούνται ανταλλακτικά βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός  έχει 
τοποθετήσει ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή ή ότι τα ανταλλακτικά έχουν τις ίδιες
προδιαγραφές με τα αυθεντικά .Μη θεωρημένες αντικαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν 
πυρκαγιά ή ηλεκτροσόκ 
9. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια μακριά από τον ήλιο ή πηγές θερμότητας.



10. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by 
using a cloth or protective material between it and the furniture.

11. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents 
such as benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure 
the unit is unplugged before cleaning.

12. Battery
1)      The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
2)      The batteries should be drawn to the environmental aspect s of battery disposal.
3)      Battery usage CAUTION - to prevent battery leakage which may result in body 
          injuries, property damage, or damage to the apparatus:

-     Install all batteries correctly, + and – as marked on the apparatus.
-     Remove batteries when the unit is not used for a long time.

WARNING
This appliance 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 use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1.   The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with 
liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.

2.    To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture 
or dust.

3.    Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or 
        swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stabl e surface.
4.    Do not place this unit close to a strong magnetic field.
5.    Do not place the unit on a amplifier or receiver.
6.  Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric 

components.
7.   If the clock is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp 

room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will 
not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the 
moisture evaporates.

8.   D o not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. 
Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.
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10.Προφυλάξτε τα έπιπλά σας  όταν τοποθετείτε τις συσκευές  βάζοντας ένα πανί ανάμεσα στη 
συσκευή και στο έπιπλο.

11. Καθαρίστε τη συσκευή σας με ένα μαλακό πανί και λίγο σαπούνι .Πιο σκληρά υλικά όπως η 
βενζίνη   μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
εκτός πρίζας πριν το καθάρισμα.
12. Μπαταρία
1)Οι μπαταρίες  δε μπορεί να εκτεθούν σε πολλή ζέστη όπως στον ήλιο ή πυρκαγιά.
2) Οι μπαταρίες πρέπει να πεταχτούν σε ειδικούς κάδους  απορριμμάτων.
3) Προσοχή στη χρήση μπαταριών – για να αποφύγετε διαρροή η οποία μπορεί να προκαλέσει 
σωματική βλάβη ή ζημιά τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δε 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένου παιδιών) με 
μειωμένη φυσική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν τους έχει δοθεί εποπτεία 
ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίσετε ότι δε θα παίξουν με τη συσκευή.
1.Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγόνες και σε αντικείμενα γεμάτα με υγρό όπως βάζα και 
δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αυτή.
2. Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροσόκ  μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμά μέρη, βροχή, 
υγρασία και σκόνη.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού όπως νεροχύτες, μπανιέρες, πλυντήρια ή 
πισίνες. Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
4.Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μαγνητικό πεδίο.
 5.Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ενισχυτή ή δέκτη.
6. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε υγρή περιοχή καθώς η υγρασία επηρεάζει τη διάρκεια ζωής των 
ηλεκτρικών συστατικών.
7. Εάν το ρολόι μεταφέρεται απευθείας από κρύα σε ζεστή τοποθεσία ή τοποθετείται σε πολύ 
υγρόδωμάτιο, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στο φακό μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής. 
Εάν συμβεί αυτό, το σύστημα δε θ ν λειτουργεί  σωστά. Αφήστε το σύστημα ενεργοποιημένο για 
περίπου μία ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία .
8. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη μονάδα με χημικούς διαλύτες, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο φινίρισμα.Σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.



  

Thank you for your purchase of this clock radio. Please read these instructions carefully and 
keep the manual for future reference.
Power on clock radio 
Insert the AC/DC adaptor to any 230V AC household outlet. Then insert the DC jack to the back 
side of your unit. Your clock radio will be powered on and ready to work for you. 

Back up battery installation
Your clock radio requires 1 x  CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power 
to the clock in the event of a temporary power interruption.  
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Ενεργοποίηση ρολογιού ραδιοφώνου
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα AC / DC σε οποιαδήποτε πρίζα 230V AC. Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε την υποδοχή DC στο πίσω μέροςπλευρά της μονάδας σας. Το ρολόι σας θα 
ενεργοποιηθεί και θα είναι έτοιμο να δουλέψει για εσάς.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εγκατάστασης μπαταρίας
Το ραδιόφωνο του ρολογιού απαιτεί μπαταρία λιθίου 1 x CR2032 (δεν περιλαμβάνεται) για παροχή 
εφεδρικής ισχύοςστο ρολόι σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ρεύματος.
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         1. Place your unit face down on a flat surface. 
         2. Slide and remove the battery cover at the bottom of your unit. 
         3. Insert one fresh CR2032 lithium battery into the battery compartment with the “+” side 
                 facing up as indicated. 
         4. Replace the battery cover. 

If AC power is interrupted, the LED display will off and both the radio and the alarm will not 
function. The backup battery will keep the time and all settings of your unit.  Make sure a fresh 
CR2032 lithium battery is used. A fresh CR2032 battery could backup your clock continuously 
for around 1 week. 

Time, calendar and snooze sett ing  

         1. Press and hold SET, the hour digits will flare. Press    or    to set the hours.  Press and 
                 hold     or   will accelerate your setting. 
         2.     Press SET again, the minute digits will flare. Press    or    to set the minutes.  Press and 
                  hold    or   will accelerate your setting.  
         3. Press SET again, the display will show “24Hr” and flare, press    or     to select 12Hr  24Hr. 
                 In 12Hr mode, P (PM) LED will appear on the display to indicate afternoon time. There 
                  is no AM indicator.
         4. Press SET again, “2016” digits will flare. Press    or   button to set the year.  
         5. Press SET again, month digits will flare. Press    or    button to set t he month. 
         6. Press SET again, date digits will flare. Press     or      button to set the date. 
         7. Press SET again, the display will show “05” and flare. Press     or    to select your snooze 
                 time from 5 to 60 minutes.  
         8. Press SET again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode. 

Alarm setting
 
         1.  Press and hold AL 1.2, the A1 LED and the hour digits will flare. Press     or     to set the 
                 Alarm 1's hours. Press and hold     or       will accelerate your setting. 
         2. Press AL 1.2 once again, the minute digits will flare. Press     or     to set the Alarm 1's 
                 minutes.  Press and hold     or       will accelerate your setting. 
         3. Pre ss AL 1.2 again, the LED display shows “bu”. Press     or    to select alarm source:
                 bu = wake-to-buzzer 
                 rd = wake-to-radio
         4. Press AL 1.2 again, the “1-7” digits will flare; Press    or     to select alarm wake up date 
                between“6-7” or “1-5” or “1-1”.
                1-5 =  working day (Monday ~Friday)
                6-7 = weekend ( Saturday and Sunday) 
                1-7 = Weekly (Monday to Sunday)
                1-1 = single-day alarm. After the alarm wake up, the A1 LED goes off. Press AL 1.2 once 
                to re-active another single-day alarm of Alarm 1.
         5. Following the above steps, press AL 1.2 again, the A2 LED and the hour digits will flare.  
                 Press    or      to se t the Alarm 2's hours. Then repeat above step 2 ~ 4 to set alarm 2.  
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1.Τοποθετήστε τη μονάδα στραμμένη προς τα κάτω σε επίπεδη επιφάνεια.
2.Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μονάδας σας.
3.Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία λιθίου CR2032 στο χώρο της μπαταρίας με την πλευρά “+”προς τα πάνω όπως 
υποδεικνύεται.
4.. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Εάν διακοπεί η τροφοδοσία AC, η οθόνη LED θα σβήσει και το ραδιόφωνο και ο συναγερμός δεν θα 
ενεργοποιηθούνλειτουργία. Η εφεδρική μπαταρία θα διατηρήσει το χρόνο και όλες τις ρυθμίσεις της μονάδας 
σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φρέσκο.
Χρησιμοποιείται μπαταρία λιθίου CR2032. Μια νέα μπαταρία CR2032 μπορεί να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας 
του ρολογιού σας συνεχώς
για περίπου 1 εβδομάδα.

Ρύθμιση ώρας, ημερολογίου και αναβολής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SET, τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν. Πατήστε  ή για να 
ρυθμίσετε τις ώρες. Πατήστε και κρατήστε πατημένο   ή  θα επιταχύνει τη ρύθμισή σας.
2. Πατήστε SET ξανά, τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή για να ορίσετε τα λεπτά. Πατήστε 
καικρατήστε πατημένο   ή θα επιταχύνει τη ρύθμιση σας.
3. Πατήστε SET ξανά, η οθόνη θα εμφανίσει “24 ώρες” και αναλαμπή, πατήστε   ή  για να επιλέξετε 12 ώρες 24 
ώρες.Στη λειτουργία 12Hr, στην οθόνη θα εμφανιστεί το LED P (PM) για να δείξει την ώρα του απογεύματος Εκεί
δεν υπάρχει ένδειξη AM.
4. Πατήστε SET ξανά, τα ψηφία “2016” θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή  κουμπί για να ορίσετε το έτος.
5. Πατήστε SET ξανά, τα ψηφία του μήνα θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή κουμπί για να ορίσετε τον μήνα.
6. Πατήστε SET ξανά, τα ψηφία ημερομηνίας θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή  κουμπί για να ορίσετε την 
ημερομηνία.
7. Πατήστε SET ξανά, η οθόνη θα δείξει “05” και αναλαμπή. Πατήστε   ή  για να επιλέξετε την αναβολή
χρόνος από 5 έως 60 λεπτά.
8. Πατήστε SET ξανά ή εάν δεν πατήθηκε κανένα πλήκτρο για περίπου. 10 δευτερόλεπτα για έξοδο από τη 
λειτουργία ρύθμισης.

Ρύθμιση ξυπνητήρι

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το AL 1.2, το LED A1 και τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή 
 για να ορίσετε το Ξυπνητήρι 1 ώρες. Πατήστε παρατεταμένα   ή  θα επιταχύνει τη ρύθμισή σας.

2. Πατήστε AL 1.2 ξανά, τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή  για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι 
1 λεπτό. Πατήστε παρατεταμένα   ή  θα επιταχύνει τη ρύθμισή σας.
3. Πιέστε ξανά το AL 1.2, η οθόνη LED δείχνει “bu”. Πατήστε   ή  για να επιλέξετε πηγή συναγερμού:
bu = αφύπνιση σε βομβητή
rd = αφύπνιση σε ραδιόφωνο
4. Πιέστε ξανά το AL 1.2, τα ψηφία «1-7» θα αναβοσβήνουν. Πατήστε   ή  για να επιλέξετε ημερομηνία 
αφύπνισης συναγερμού
μεταξύ “6-7” ή “1-5” ή “1-1”.
1-5 = εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα ~ Παρασκευή)
6-7 = Σαββατοκύριακο (Σάββατο και Κυριακή)
1-7 = Εβδομαδιαία (Δευτέρα έως Κυριακή)
1-1 = συναγερμός μίας ημέρας. Αφού ξυπνήσει ο συναγερμός, το LED A1 σβήνει. Πατήστε AL 1.2 μία φορά
για να ενεργοποιήσετε ξανά έναν άλλο συναγερμό μίας ημέρας του Συναγερμού 1.
5. Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, πατήστε ξανά το AL 1.2, η ένδειξη A2 LED και τα ψηφία της ώρας θα 
αναβοσβήνουν. Πατήστε  ή   για να ρυθμίσετε τις ώρες του συναγερμού 2. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το 
παραπάνω βήμα 2 ~ 4 για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι 2.
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        6. To store your alarm time settings, press SET once (or if no button is pressed in around 
                10 seconds), your clock radio will return to normal time display mode.
        7. Short press the AL 1.2 repeatedly to activate or off alarm 1, alarm 2 or both. 
        8. When the related alarm is turned on, the A1, A2 or both LED will on and appear on the 
                 left side of the display. 

        Notes: 
             a. Alarm function only works when your clock radio is connected with AC/DC adaptor. 
             b. When alarm 1 or 2 is ring up, the related A1 or A2 LED will flare. Press the RADIO / 
                 SLEEP or AL 1.2 once to stop the alarm and reset it to come on the following day, and 
                 th e alarm LED will remain light on.
             c. When alarm is ring up, press            once, the alarm will in silence and re-wake up again 
                 after the set snooze duration.(default snooze duration is 5 minutes)
             d. If your second alarm be activated while the first alarm is ring up, or it is in the snooze 
                 mode, the second alarm will override the first alarm (the first alarm is reset to come on 
                 the next day). 
             e. The alarm voice duration time is 1 hour in case of no further operation. 

Dimmer
Press                 to select the LED brightness (HIGH- / LOW-dim / OFF) of the LED display. This can 
only be done when the radio is off.
When low-dim brightness is s elected, turn the knob at the backside to adjust your desired 
low-dim brightness. Rotate the knob downwards to reduce and upwards to increase the Lo-
dim brightness.  

Note: the high LED brightness is not adjustable. 

Radio operation
Before listen to the radio, please extend the FM wire antenna fully and vary the direction, or 
try to put the unit next to the window for best FM reception. Do not strip, alter or attach to 
other antennas. 
       1. Short press RADIO/SLEEP once to turn on the radio, the display will show “ON” ,and 
                 start the play then.  Short Press                to turn off the radio. 
       2. Shor t press      or      to manual tune the radio frequency per 0.1MHz. Press and hold   or          
                     to auto scan the available station.  
        3. Press VOL once, the display will show “L06” (default volume), press       or          to adjust 
                 output volume from L00 (sound off ) to L15 (maximum).
        4. Manual tune or auto scan your favorite station; press and hold the  SET until “P01” flare 
                 on display; Press      or     to select your desired preset station number between 
                 P01~P10;  
                 Press SET once again to save the station. The unit can save up to 10 preset stations.
        5.      To pick up the preset station for listening, please short press the SET.
        6. Whe n you save a new station on the same preset number, the previous preset station 
                 will be overridden.

Remark: keep your radio away from fluorescent lamps or other electronic devices, which may 
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6. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ώρας αφύπνισης, πατήστε SET μία φορά (ή εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί 
γύρω
10 δευτερόλεπτα), το ραδιόφωνο του ρολογιού σας θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία εμφάνισης χρόνου.
7. Πιέστε σύντομα το AL 1.2 επανειλημμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συναγερμού 1, του 
συναγερμού 2 ή και των δύο.
8. Όταν ο σχετικός συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, οι λυχνίες A1, A2 ή και οι δύο LED θα ανάψουν και θα 
εμφανιστούν στο
αριστερή πλευρά της οθόνης.

Σημειώσεις:
α. Η λειτουργία συναγερμού λειτουργεί μόνο όταν το ραδιόφωνο του ρολογιού σας είναι συνδεδεμένο με 
προσαρμογέα AC / DC.
β. Όταν ο συναγερμός 1 ή 2 κουδουνίζει, η σχετική λυχνία A1 ή A2 θα ανάψει. Πατήστε το RADIO /
SLEEP ή AL 1.2 μία φορά για να σταματήσετε το ξυπνητήρι και να το επαναφέρετε για να έρθει την επόμενη 
ημέρα καιτο LED συναγερμού θα παραμείνει αναμμένο.
γ. Όταν η ειδοποίηση κουδουνίζει, πατήστε μία φορά , ο συναγερμός θα σιωπήσει και θα ξυπνήσει ξανάμετά 
την καθορισμένη διάρκεια αναβολής. (η προεπιλεγμένη διάρκεια αναβολής είναι 5 λεπτά)
δ. Εάν ο δεύτερος συναγερμός σας είναι ενεργοποιημένος ενώ ο πρώτος συναγερμός κουδουνίζει ή βρίσκεται σε 
αναβολήσε λειτουργία, ο δεύτερος συναγερμός θα αντικαταστήσει τον πρώτο συναγερμό (ο πρώτος συναγερμός 
επαναφέρεται για να ενεργοποιηθείτην επόμενη μέρα).
ε. Ο χρόνος διάρκειας φωνής συναγερμού είναι 1 ώρα σε περίπτωση μη περαιτέρω λειτουργίας.

Dimmer
Πατήστε  για να επιλέξετε τη φωτεινότητα των LED (ΥΨΗΛΗ / χαμηλή / χαμηλή / απενεργοποίηση) της 
οθόνης LED. Αυτό μπορείνα γίνεται μόνο όταν το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο.Όταν έχει επιλεγεί 
χαμηλή φωτεινότητα, γυρίστε το κουμπί στο πίσω μέρος για να ρυθμίσετε την επιθυμητή χαμηλή φωτεινότητα. 
Περιστρέψτε το κουμπί προς τα κάτω για να μειώσετε και προς τα πάνω για να αυξήσετε την φωτεινότητα

Σημείωση: η υψηλή φωτεινότητα LED δεν είναι ρυθμιζόμενη.

Λειτουργία ραδιοφώνου
Πριν ακούσετε ραδιόφωνο, επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και αλλάξτε την κατεύθυνση, ή προσπαθήστε να 
τοποθετήσετε τη μονάδα δίπλα στο παράθυρο για καλύτερη λήψη FM. Μην απογυμνώσετε, τροποποιήσετε και 
μην κολλήσετε άλλες κεραίες.
1. Πατήστε σύντομα το RADIO / SLEEP μία φορά για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “ON” και ξεκινήστε τότε η αναπαραγωγή.Σύντομο πάτημα για να απενεργοποιήσετε το 
ραδιόφωνο.
2. Πιέστε σύντομα   ή   για χειροκίνητο συντονισμό της ραδιοσυχνότητας ανά 0,1MHz. Πατήστε παρατεταμένα  

 ή   για αυτόματη σάρωση του διαθέσιμου σταθμού.
3. Πατήστε μία φορά το VOL, στην οθόνη θα εμφανιστεί το “L06” (προεπιλεγμένη ένταση), πατήστε   ή   για 
προσαρμογή έντασης εξόδου από L00 (απενεργοποιημένος ήχος) έως L15 (μέγιστος).
4. Μη αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματη σάρωση του αγαπημένου σας σταθμού. πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το SET μέχρι να αναβοσβήσει το “P01” στην οθόνη Πατήστε   ή   για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό 
προεπιλεγμένου σταθμού μεταξύP01 ~ P10;Πατήστε SET ξανά για να αποθηκεύσετε το σταθμό. Η μονάδα μπορεί 
να αποθηκεύσει έως και 10 προεπιλεγμένους σταθμούς.
5. Για να πάρετε τον προεπιλεγμένο σταθμό για ακρόαση, πατήστε σύντομα το SET
6. Όταν αποθηκεύετε έναν νέο σταθμό στον ίδιο προεπιλεγμένο αριθμό, τον προηγούμενο προεπιλεγμένο 
σταθμό θα παρακαμφθεί.

Παρατήρηση: κρατήστε το ραδιόφωνο σας μακριά από λαμπτήρες φθορίου ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
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Sleep
        1. At Radio mode, press and hold RADIO/SLEEP to activate the sleep mode, and the 
                 sleep LED will light on. Short press the RADIO/SLEEP repeatedly to adjust the sleep 
                  timer between 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF. 
        2. When the display changes back to show the time, press and hold RADIO/SLEEP to 
                 show the sleep remained time. 
        3. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off automatically. 
        4. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press            once.

Trouble shooting
If your clock radio displays irrelevant time or does not function properly, which may be c aused 
by electro-static discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC 
power (and remove the backup battery) and leave it for few minutes before powering it up 
again. The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again. 

Specification 

Power source:                                                   DC IN 5V/300mA
FM frequency:                                                  87.5~108MHz
Power consumption:                                    1.5W
Standby power consumption:                   <1W

Default settings:
Time format  24 hour 
Time    0:00
Alarm 1 and 2  6:00
Volume    L6 (Level 6)
Snooze duration   05 (5 minutes)
(The above spec may update with out prior notice)

Competence Center Audio
2N-Everpol Sp.z o.o.

w przypadku pytań lub problemów
prosimy o konkakt z naszym serwisem.
ln case of questions or problems
please contact our service.
Tel.00 48 22 331 99 53
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl
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Ύπνος

1. Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το RADIO / SLEEP για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία αναστολής καιη λυχνία ύπνου θα ανάψει. Πατήστε σύντομα το RADIO / SLEEP επανειλημμένα για να 
ρυθμίσετε τον ύπνο
χρονόμετρο μεταξύ 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ή OFF.
2. Όταν η οθόνη αλλάξει ξανά για να δείξει την ώρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το RADIO / SLEEP για να 
δείτε τον εναπομείναντα χρόνο ύπνου.
3. Το ραδιόφωνο θα αναπαράγεται για τον προγραμματισμένο χρόνο ύπνου και θα κλείσει αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πριν παρέλθει ο χρόνος ύπνου, πατήστε μία φορά .

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το ραδιόφωνο του ρολογιού σας εμφανίζει άσχετο χρόνο ή δεν λειτουργεί σωστά, κάτι που μπορεί 
να προκληθεί με ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή άλλες παρεμβολές, αποσυνδέστε την υποδοχή DC για να 
αποσυνδέσετε το AC τροφοδοτικό (και αφαιρέστε την εφεδρική μπαταρία) και αφήστε την για λίγα λεπτά πριν 
την ενεργοποιήσετε πάλι. Το ραδιόφωνο ρολογιού θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και πρέπει να το 
ρυθμίσετε ξανά.

Προδιαγραφές
Πηγή ισχύος: DC IN 5V / 300mA
Συχνότητα FM: 87,5 ~ 108MHz
Κατανάλωση ισχύος: 1,5W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: <1W

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
Μορφή ώρας             24 ώρες
Ώρα                              0:00
Συναγερμός 1 και 2 6:00
Τόμος                            L6 (Επίπεδο 6)
Διάρκεια αναβολής   05 (5 λεπτά)
(Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να ενημερωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)


