FRA 200
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RADIO MW/FM Z BUDZIKIEM
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje
Pozbywanie się urządzeń elektrycznych
Ten znak na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że zużytego czy
uszkodzonego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu
zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się utylizację urządzenia zgodną z
zasadami ochrony środowiska. Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń
elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy
sprzedaży.

Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego, nie zdejmować obudowy (ani
tyłu) urządzenia. W jego środku nie znajdują się żadne części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić
wykwalifikowanym pracownikom.
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SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy
ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz produktu niebezpiecznych,
nieizolowanych elementów pod napięciem, które może być wystarczająco wysokie by
powodować ryzyko porażenia człowieka.

SYMBOL WYKRZYKNIKA w trójkącie równobocznym, służy zwróceniu uwagi
użytkownika na fakt, że instrukcja obsługi zawiera bardzo istotne dla bezpieczeństwa
informacje dotyczące obsługi, utrzymania i serwisowania urządzenia.
Znaki znajdują się na spodzie obudowy

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
NIE UŻYWAĆ WTYCZKI URZĄDZENIA Z PRZEDŁUŻACZEM,
ROZGAŁĘZIACZEM CZY INNYM GNIAZDEM, BEZ ZAPEWNIENIA PEŁNEGO
WSUNIĘCIA WTYCZKI DO GNIAZDA ZASILAJĄCEGO, TAK BY BOLCE WTYCZKI
W PEŁNI WESZŁY DO GNIAZDKA.

Informacja: producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia sygnału radiowego lub
telewizyjnego spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami sprzętu. Tego typu modyfikacje
mogą uniemożliwić używanie urządzenia.
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Przewodnik bezpiecznego użytkowania
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1.) Przeczytać niniejsze instrukcje.
2.) Zachować niniejsze instrukcje.
3.) Zwrócić uwagę na ostrzeżenia.
4.) Przestrzegać wszystkich instrukcji.
5.) Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
6.) Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
7.) Nie zastawiać ani nie blokować jakichkolwiek otworów wentylacyjnych. Instalować i
umieszczać zgodnie ze wskazówkami producenta.
8.) Nie stawiać w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła takich jak kaloryfery, termowentylatory,
piecyki czy inne urządzenia (w tym wzmacniacze).
9.) Chronić przewód elektryczny przed przypadkowym nadepnięciem, zagięciem lub
przytrzaśnięciem, szczególnie w okolicy wtyczki oraz wyjścia przewodu z urządzenia.
10.) Używać wyłącznie części dodatkowych i akcesoriów polecanych przez producenta.
11.) Odłączać urządzenie od źródła zasilania w przypadku dłuższego nieużywania a także podczas
burzy.
12.) Wszystkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Naprawa
serwisowa jest niezbędna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład
przez uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, kiedy wylał się na nie płyn albo do środka
wpadły jakieś przedmioty, po wystawieniu urządzenia na deszcz lub działanie wilgoci, upuszczeniu
a także w innych sytuacjach w których urządzenie nie działa w sposób właściwy.
13) Nie przeciążać gniazda zasilania. Używać źródeł zasilania wyłącznie w sposób zalecany.
14.) Używać części wymiennych w sposób określony przez producenta.
15.) Produkt może zostać zamontowany na ścianie wyłącznie jeśli jest to zalecane przez
producenta.
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Przewodnik bezpiecznego użytkowania
16.) W czasie wykonywania prac serwisowych lub napraw sprzętu, należy poprosić pracowników
serwisu o sprawdzenie bezpieczeństwa korzystania z produktu.

17.) Źródła zasilania urządzenia muszą odpowiadać parametrom zasilania opisanym na tabliczce
znamionowej. W przypadku wątpliwości co do rodzaju zasilania, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym. W przypadku urządzeń zasilanych bateriami
lub z innych źródeł, należy przestrzegać wskazań zawartych w instrukcji obsługi.
18.) Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez jego otwory, mogą one bowiem
zetknąć się z miejscami pozostającymi pod napięciem co może skutkować pożarem lub porażeniem
elektrycznym. Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z płynami w jakiejkolwiek postaci.
19.) Nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ zdjęcie obudowy
sprowadza ryzyko porażenia elektrycznego lub innych obrażeń. Wszystkie czynności serwisowe
należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Informacja: Podczas dłuższego użytkowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalny
objaw, który nie wpływa na działanie sprzętu.
Utrzymanie i konserwacja


Unikać umieszczania urządzenia w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub blisko źródeł ciepła (piecyki elektryczne etc.), stawiania na
innych wydzielających ciepło sprzętach RTV oraz w miejscach wilgotnych, ze słabą
wentylacją i zakurzonych a także w miejscach w których występują stałe wibracje.



Nie używać do czyszczenia chemicznych rozpuszczalników, mogą one bowiem zniszczyć
wykończenie obudowy. Używać suchej miękkiej ściereczki.



Przed włączeniem urządzenia upewnić się że wszystkie kable łączące oraz przewód
zasilający zostały prawidłowo zainstalowane.



Przy przenoszeniu urządzenia odłączyć przewód zasilający oraz przewody podłączone do
innych urządzeń.
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Wskaźniki i części sterujące
1. Wskaźnik trybu uśpienia
2. Wskaźnik trybu weekendowego
3. Wskaźnik alarmu 1
4. Wskaźnik alarmu 2
5. Przycisk włączania urządzenia/wyłączania alarmu (POWER / ALARM RESET)
6. Przycisk ustawień zegara ( C-ADJ)
7. Przycisk trybu uśpienia (SLEEP)
8. Ustawienia czasu „UP”
9. Ustawienia czasu „DOWN”
10. Przycisk alarmu 1
11. Przycisk alarmu 2
12. Przycisk drzemki/Trybu Weekendowego
13. Przycisk wyświetlacza

14. Strojenie
15. Przełącznik pasma ( BAND)
16. Regulacja głośności
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Wyświetlacz LED

Instalacja baterii podtrzymujących

Podtrzymanie pamięci
Włożyć dwie baterie R03S/ AAA 1,5V lub równoważne do komory baterii w dnie urządzenia.
Baterie są wykorzystywane jako podtrzymanie pamięci głównego procesora urządzenia.
Informacja: Baterie należy wymieniać co sześć miesięcy lub po każdej dłuższej przerwie w
dostawie prądu, w wyniku której nastąpiło zużycie baterii.
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Ustawianie czasu
1. Po pierwszym włączeniu urządzenia do źródła zasilania przejdzie ono w stan czuwania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawień zegara C-ADJ dłużej niż przez 2 sekundy, na
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godziny. Naciskać przyciski ustawienia czasu „Up”
lub „Down” by ustawić godzinę.
3. Nacisnąć przycisk ustawień zegara C-ADJ by zatwierdzić ustawioną godzinę. Na
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik minut. Naciskać przyciski ustawienia czasu „Up” lub
„Down” by ustawić minuty.
4. Nacisnąć przycisk ustawień zegara C-ADJ by zatwierdzić ustawione minuty. Zacznie migać
wskaźnik dnia tygodnia „d1”. Naciskać przyciski ustawienia czasu „Up” lub „Down” by
ustawić dzień tygodnia (d1 to poniedziałek a d7 - niedziela).
5. Nacisnąć przycisk ustawień zegara C-ADJ by zatwierdzić dzień tygodnia.

Słuchanie radia

Informacje o strojeniu
Urządzenie ma zwykły analogowy system strojenia MW/FM. W przeciwieństwie do systemów
cyfrowych nie zatrzymuje się on automatycznie na dokładnej częstotliwości stacji. Jednakże
zamiast skali i wskaźnika starego typu w urządzeniu został umieszczony cyfrowy wyświetlacz
częstotliwości, by można było łatwiej wybrać dokładną wartość. Nie należy się przejmować jeśli
dokładne dostrojenie stacji nie będzie łatwe, zwłaszcza w paśmie MW.
Powoli obracać pokrętło strojenia (TUNING) do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się
częstotliwość pożądanej stacji i zakończyć w momencie uzyskania najsilniejszego sygnału, nawet
jeśli nie pokrywa się on dokładnie ze znaną częstotliwością.
Używanie radia
Nacisnąć przycisk POWER / ALARM RESET by włączyć radio.
1. Wyświetlacz pokaże częstotliwość radiową.
2. Nacisnąć przycisk BAND by wybrać pasmo MW lub FM (na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik wybranego pasma)
3. Wybrać pożądaną stację radiową przy pomocy pokrętła strojenia TUNING. Na wyświetlaczu
pojawi się dokładna częstotliwość wybranej stacji. Po 10 sekundach wyświetlacz wróci do
pokazywania czasu.
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Słuchanie radia

ANTENA
FM
W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru pasma FM odbiornik został wyposażony w antenę
znajdującą się z tyłu urządzenia. Rozłożyć antenę i poruszać nią wokół by znaleźć położenie
zapewniające najlepszy odbiór.
MW
Antena MW znajduje się we wnętrzu obudowy. W celu uzyskania lepszego odbioru należy lekko
przesuwać lub poruszać całym odbiornikiem.
Funkcja uśpienia
Urządzenie posiada funkcję przechodzenia w stań uśpienia. Pozwala ona na zaprogramowanie
odbiornika tak, by wyłączył się po określonej liczbie minut (maksimum 90 min.).
1. Podczas działania radia, nacisnąć przycisk SLEEP by włączyć funkcję uśpienia. Zaświeci
się wskaźnik trybu uśpienia.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SLEEP przez więcej niż 2 sekundy by wybrać pożądany
czas przejścia w tryb uśpienia kolejno zaczynając od 90, 80, 70 ... aż do 1 minuty.

3. Aby wyłączyć przejście w tryb uśpienia nacisnąć przycisk SLEEP. Wskaźnik trybu uśpienia
zgaśnie.
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Ustawianie alarmów

Ustawianie alarmu
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ALARM 1 przez czas dłuższy niż 2 sekundy, zacznie
migać wskaźnik ALARM1 oraz wskaźnik godziny. Naciskać przyciski ustawienia czasu
„Up” lub „Down” by ustawić godzinę alarmu.
2. Nacisnąć przycisk ALARM 1 by zatwierdzić ustawioną godzinę. Na wyświetlaczu zacznie
migać wskaźnik ALARM1 oraz wskaźnik minut. Naciskać przyciski ustawienia czasu „Up”
lub „Down” by ustawić minuty. Ponownie nacisnąć ALARM 1 by zatwierdzić ustawienia
minut.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ALARM 2 przez czas dłuższy niż 2 sekundy, zacznie
migać wskaźnik ALARM2 oraz wskaźnik godziny. Naciskać przyciski ustawienia czasu
„Up” lub „Down” by ustawić godzinę alarmu.
4. Nacisnąć przycisk ALARM 2 by zatwierdzić ustawioną godzinę. Na wyświetlaczu zacznie
migać wskaźnik ALARM2 oraz wskaźnik minut. Naciskać przyciski ustawienia czasu „Up”
lub „Down” by ustawić minuty. Ponownie nacisnąć ALARM 2 by zatwierdzić ustawienia
minut dla tego alarmu.

Ustawianie dźwięku alarmu 1 i alarmu 2
Nacisnąć przycisk ALARM 1 lub ALARM 2 by ustawić dźwięk alarmu.
1. Wcisnąć jednokrotnie przycisk ALARM 1, zapali się czerwony wskaźnik ALARM 1 i
zostanie ustawiony sygnał dźwiękowy.
2. Wcisnąć ponownie przycisk ALARM 1, zapali się żółty wskaźnik ALARM 1 i zostanie
ustawiony sygnał alarmu radio.
3. Aby wyłączyć ALARM 1 wcisnąć ponownie przycisk ALARM 1 , wskaźnik alarmu
zgaśnie.
4. Powtarzać powyższe kroki (1-3) w przypadku ustawień alarmu 2.
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Ustawianie alarmów

Zatrzymywanie i kasowanie alarmów.
Nacisnąć jednokrotnie przycisk POWER/ALARM RESET, by wyłączyć dźwięk ALARM 1 i
ALARM 2. Alarm aktywuje się ponownie po upływie 24 godzin.
Drzemka
Funkcja drzemki ( SNOOZE) czasowo wyłączy alarm na około 9 minut, można ją powtarzać w

ciągu jednej godziny w trybie alarmu.
Wyłączanie alarmu
Alarm aktywny (rozlega się dźwięk alarmu) – nacisnąć przycisk POWER/ALARM RESET lub
SNOOZE by wyłączyć dźwięk. Następnie naciskać przyciski ALARM 1 lub ALARM 2 do
momentu zgaszenia światełka wskaźnika alarmu.
Alarm nieaktywny - naciskać przyciski ALARM 1 lub ALARM 2 do momentu zgaszenia światełka
wskaźnika alarmu.
Tryb weekendowy
Kiedy alarm jest nieaktywny nacisnąć przycisk SNOOZE/ WEEKEND by włączyć lub wyłączyć
tryb weekendowy. Kiedy tryb zostanie włączony alarm nie będzie się uruchamiał w sobotę i
niedzielę nawet gdy będzie włączony i nadejdzie ustawiony czas budzenia.
Ustawianie trybu wyświetlacza
Po kolejnych naciśnięciach przycisku DISPLAY na wyświetlaczu pojawią się:
1. W trybie czuwania: dane alarmu 1 >> dane alarmu 2 >> zegar
2. Przy działaniu radia: częstotliwość >> dane alarmu 1 >> dane alarmu 2 >> przypomnienie czasu
przejścia w tryb uśpienia >>zegar
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WAŻNE
Żyły przewodu zasilania mają następujące kolory: niebieski – zero, brązowy – faza.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w wymagającą
wymianę wtyczkę odlewaną, należy ją odciąć i wyrzucić
do zasobnika na odpady elektryczne. Nowa wtyczka
powinna być zainstalowana zgodnie z niniejszym
rysunkiem.

Ponieważ kolory żył przewodu zasilania wychodzącego z urządzenia mogą nie odpowiadać
kolorowym oznaczeniom na wtyczce, należy postępować według poniższych wskazówek:
Żyła w kolorze niebieskim musi zostać podłączona do styku oznaczonego literą N lub w kolorze
czarnym. Żyła w kolorze brązowym musi zostać podłączona do styku oznaczonego literą L lub w
kolorze czerwonym.
Nie wykonywać żadnych podłączeń do uziemienia wtyczki.
Jeśli używana jest wtyczka 13 AMP (BS 1363) musi zostać zastosowany bezpiecznik 3 AMP , w
przypadku innego typu wtyczki należy zastosować bezpiecznik 3 lub 5 AMP, w samej wtyczce, w
zasilaczu lub na tablicy bezpiecznikowej.

