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RDS ébresztőórás 
rádió E-Bench 
KH 2295

1. Rendeltetés

Az RDS ébresztőórás rádió kizárólagos rendel-
tetése …

Ú	URH/FM rádióadók vétele

Ú	ébresztőóra

Ú	helyhez kötött használat zárt helyiségekben

Ú	magánjellegű, nem kereskedelmi használat.

2. Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás: 
230 V ~ / 50 Hz, 5 W
Vételtartomány URH/FM: 
87,5 - 108,5 MHz

3. Biztonsági irányelvek

 Az első használat előtt figyelmesen olvassa 
el a használati útmutatót és őrizze meg arra 
az esetre, ha később kérdései merülnének fel. 
Amennyiben továbbadja a készüléket másnak, 
mellékelje a kezelési útmutatót is.

† Veszély!

Ha pára/víz jut be az RDS ébresztőórás rádi-
óba, …

Ú	fennáll az áramütés veszélye!

Ú	a készülék javíthatatlanul megsérül!

Ezért:

Ne használja és ne tárolja az RDS ébresztőórás 
rádiót …

Ú	párás környezetben! 

Ú	víz közvetlen közelében! Soha ne tegye ki ezen 
kívül az RDS ébresztőórás rádiót fröccsenő 
víz vagy eső hatásának.

Ú	Ne tegyen vízzel töltött edényt az RDS  
ébresztőórás rádióra!

Az erős hőhatás az RDS ébresztőórás rádió túl-
melegedéshez és a műanyag elemek megolvadá-
sához vezethet. Így az RDS ébresztőórás rádió 
javíthatatlanul megsérülhet, zen kívül tűzve-
szély alakul ki! Ezért:

Ú	Ne helyezze az RDS ébresztőórás rádiót hő-
források közvetlen közelébe.

Ú	Ne tegyen nyílt tűzforrást – pl. égő gyertyát 
– az RDS ébresztőórás rádióra!

Ú Ne takarja le az RDS ébresztőórás rádió 
szellőzőnyílásait! Ezért ne tegye az RDS 
ébresztőórás rádiót takaróra, egyéb tex-
tilanyagra stb. sem. Ügyeljen arra, hogy a 
szellőzőnyílások és a fal vagy a nagyobb tár-
gyak között legalább 10 cm távolság maradjon.

Ú Ne használja és ne tárolja az RDS ébresztő-
órás rádiót poros környezetben. Ellenkező 
esetben por juthat be az RDS ébresztőórás 
rádióba. Amennyiben nagyobb mennyiségű 
por hatol be az RDS ébresztőórás rádióba, 
az túlhevülhet és javíthatatlanul megsérülhet. 
Tűzveszély áll fenn!

Soha ne próbálja meg a hibás hálózati kábelt 
egymaga megszerelni! Ez esetben áramütés  
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veszélye állhat fenn! Forduljon ehelyett a  
Magyarországon illetékes szervizpartnerünkhöz. 
Szervizpartnereink elérhetőségi adatait a garan-
ciajegyen találja meg. A garanciajegyet a készü-
lékhez mellékeltük.

† Veszély!

Zivatar esetén az elektromos hálózatra csatla-
koztatott készülékek meghibásodhatnak.  
Ezért:

Ú Zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati 
dugaszt az aljzatból.

Ú Az aljzat legyen lehetőleg a készülék közelében, 
könnyen hozzáférhető helyen, hogy veszély 
esetén a hálózati dugaszt gyorsan ki lehessen 
húzni.

™ Vigyázat!

A hálózati dugaszoló aljzat, amelyre az RDS éb-
resztőórás rádiót csatlakoztatja, mindig legyen 
jól hozzáférhető. Ebben az esetben a hálózati 
dugaszt műszaki probléma esetén azonnal  
kihúzhatja. 

Ha leejti az RDS ébresztőórás rádiót, az javítha-
tatlanul megsérülhet! Az RDS ébresztőórás rá-
diót ezért tegye mindig szilárd, sík, csúszásmen-
tes alapra.

Az RDS ébresztőórás rádió helyének kiválasz-
tásakor ügyeljen arra: a modern bútorok egész 
sor lakkal, polítúrral ill. felületi réteggel lehet-
nek kezelve. Lehetséges, hogy ezek megtámadják 
az RDS ébresztőórás rádió lábait. Ekkor a bú-
tor felületén olyan maradványok keletkezhetnek, 
amelyek esetleg már nem távolíthatók el Kétség 
esetén védje a bútor felületét úgy, hogy a RDS 
ébresztőórás rádió alá megfelelő anyagot tesz.

ô Tanács:

Azokért károkért nem vállalunk felelősséget, 
melyek …

Ú az RDS ébresztőórás rádió burkolatának  
kinyitásával

Ú nem szakképzett szakember által végzett  
javítási kísérletből

Ú az RDS ébresztőórás rádió nem rendeltetés-
szerű felhasználásából

keletkeznek.

Az RDS ébresztőórás rádió bekapcsolva felme-
legszik. Ez nem ok az aggodalomra és nem jelent 
műszaki hibát.

4. A készlet tartalma

Ú RDS ébresztőórás rádió KH 2295

Ú kezelési útmutató

Ú garanciajegy
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q  „Earphone“ fejhallgató-aljzat 3,5 mm-es  
jackdugós fejhallgató csatlakoztatására 

w	üzemállapot-kijelző

e  „SNOOZE“ gomb  
az ébresztő jelzés rövid idejű megszakításához

r  „Volume“ hangerőszabályzó

t  „NAP Timer“ gomb 
a szieszta-időzítő beállításának aktiválásához

y  „Sleep“ gomb 
az elalvás-időzítő programozásának aktivá-
lásához

u   gomb 
bal navigációs gomb az RDS ébresztőórás 
rádió különféle beállításaihoz

i   gomb 
jobb navigációs gomb az RDS ébresztőórás 
rádió különféle beállításaihoz

o   gomb 
navigációs gomb „le“ az RDS ébresztőórás  
rádió különféle beállításaihoz

a   gomb 
navigációs gomb „fel“ az RDS ébresztőórás 
rádió különféle beállításaihoz

s  „POWER On/Off “ gomb: 
a)  az RDS ébresztőórás rádió bekapcsolásához 

készenléti üzemmódból
 b)  az RDS ébresztőórás rádió kikapcsolásához 

készenléti üzemmódba
 c)  az ébresztési folyamat kikapcsolásához

1@ kijelző

1#  „Group WEC“ gomb
 a)  az ébresztési készenlét kikapcsolásához 

hétvégén
 b)  programhely-csoport kiválasztásához

1$  „Memory“ gomb
 a)  az éppen beállított rádióadó beprogramo-

zásához egy programhelyre
 b)  a pontos idő beállításainak aktiválásához 

és eltárolásához

1%  „4/9“ gomb 
a) programhelyek választásához

 b)  időpont-emlékeztetők memóriahelyeinek  
kiválasztásához

1^  „3/8“ gomb 
funkciók mint a „4/9“ h gombnál

k  „2/7“ gomb 
funkciók mint a „4/9“ h gombnál

l  „1/6“ gomb 
funkciók mint a „4/9“ h gombnál

;  „0/5“ gomb 
funkciók mint a „4/9“ h gombnál

2)  „AL2“ gomb 
2 ébresztési idő 2 programozásának aktivá-
lásához

2!  „AL1“ gomb
 a) az 1 ébresztési idő 1 programozásának akti-

válásához
 b)  a tárolt rádióadók bemutató funkciójának 

aktiválásához

2@ érzékelő az automatikus fényességszabályo-
záshoz

2#  hálózati kábel

2$  URH/FM-huzalantenna 
az URH/FM rádióadók vételéhez

2%		„Reset“ gomb 
a kiszállítási állapot helyreállításához

5.  Kezelőelemek és kijelzők
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6. Az RDS ébresztőórás rádió 
üzemkészségének előkészítése

1  Óvatosan vegye ki az RDS ébresztőórás  
rádiót a dobozból.

|  Figyelem! 

Ne ejtse le az RDS ébresztőórás rádiót! Ellenkező 
esetben a készülék javíthatatlanul megsérülhet.

2  Az RDS ébresztőórás rádiót sík, nem karco-
lódó és csúszásmentes helyre tegye.

Az RDS ébresztőórás rádió hátoldalán a lábak 
három fokozatban állíthatók be. Az RDS éb-
resztőórás rádió dőlésszögét kívánsága sze-
rint állíthatja be. Ügyeljen azonban arra, 
hogy mindkét beállító láb mindig ugyan-
olyan magasságra legyen állítva. Ellenkező 
esetben az RDS ébresztőórás rádió nem áll 
biztosan, ezért leeshet.

3  Csévélje ki a hálózati kábelt 2# annak teljes 
hosszában. Dugja be ezután azt egy duga-
szaljzatba. A kijelző d világít. Az automati-
kus adókeresés elindul, ez a kijelzőn a frek-
venciák futásán látható d. Ez mintegy 30 
másodpercig tart.

Ezt követően az RDS ébresztőórás rádió üzem-
kész.

7. A dátum és a pontos idő 
beállítása

7.1 A dátum és a pontos idő 
automatikus beállítása

Az RDS ébresztőórás rádió automatikus idő- és 
dátumbeállítással rendelkezik az RDS útján. Ez 
kijavítja a járás pontatlanságait, akárcsak a nyá-
riról téli időszámításra való váltást (és fordítva is).

ô  Megjegyzés: 

Az RDS jelentése „Radio Data System“. Ez a 
rendszer kiegészítő információt továbbít a rá-
dióműsor mellett. Kiegészítő információ például 
az adó neve, ami RDS-rádióadók vételekor a ve-
vőkészülék kijelzőjén megjelenik. Az RDS éb-
resztőórás rádió az RDS-t ezen kívül az időjelzés 
fogadására használja a dátum és a pontos idő 
automatikus beállításához.

A hálózati dugasz bedugásakor az RDS ébresztő-
órás rádió rádiója be van kapcsolva. Az automa-
tikus adókeresés elindul néhány másodpercre, 
ezt a rádiófrekvenciáknak a kijelzőn d látható 
futása jelzi. A kijelzőn d a dátum: „01-01-07“ 
és a pontos idő: „0:00“ jelenik meg. Néhány má-
sodperc múlva a pontos idő kijelzője az „1:00“ és 
„1:59“ értéken át a „2:00“ értékre vált. Az adóke-
resés újraindul; az ébresztőórás rádió órája most 
megkísérli az RDS-en át a pontos idő és a dátum- 
információ vételét. Ennek során a kijelzőn vil-
log az óra-szimbólum, amíg erős RDS-jel vétele 
lehetővé nem válik. Ez eltarthat néhány percig. 
Idő- és dátuminformáció fogadása után a rádió 
először kikapcsol. A kijelzőn ezután az aktuális 
dátum és az aktuális pontos idő jelenik meg.

ô  Megjegyzés: 

A dátum mindig csak kikapcsolt rádió esetén 
látható a kijelzőn.

Néhány másodperc múlva újra elindul az auto-
matikus adókeresés. A rádió ennek során vé-
gigpásztázza a frekvenciatartományt, fogható 
URH/FM-rádióadókat keresve, és azokat au-
tomatikusan rögzített programhelyekre teszi. 
Eközben a kijelzőn d ismét villog az óra-  
szimbólum.

Amint a frekvenciasáv teljes pásztázása megtör-
tént, a rádió bekapcsolva marad; ekkor a legutol-
jára tárolt rádióadó hallható a készüléken. 

Ha a pontos időre és a dátumra vonatkozó infor-
mációk RDS útján nem vehetők, akkor …
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Ú az óra az előre beállított időponttól: „2:00“ jár 

Ú a dátumkijelzés az előre beállított „01-01-07“ 
dátumtól kezdődik. 

Ebben az esetben …

Ú kézzel kereshet egy RDS-rádióadót. Ezt a 
8.1.2 „Rádióadók kézi beállítása és tárolása“ 
fejezetben ismertetjük.

Ú kiválaszthat egy RDS-rádióadót az automa-
tikusan rögzített programhelyen tárolt rá-
dióadók közül. Ezt a 8.1.3 „Tárolt rádióadók 
kiválasztása“ fejezet adja meg.

Ú alternatívaként a pontos időt és a dátu-
mot kézzel is beállíthatja. Ezt a 7.2 „Dátum 
és pontos idő kézi beállítása“ fejezet tartal-
mazza.

7.2 A dátum és a pontos idő kézi 
beállítása

ô  Megjegyzés: 

A kézi beállítást a készülék automatikusan  
korrigálja, amint rádió üzemmódban RDS-rá-
dióadót vesz.

ô  Megjegyzés: 

A 2 ... 9 lépések megtételére egyenként kb. 10 
másodperc ideje van. Egyéb esetben újra az  
1. lépésnél kell elkezdenie.

1  Kapcsolja ki az RDS ébresztőórás rádiót a  
„POWER On/Off“	gomb s megnyomásával.

2  Nyomja meg egyszer a „Memory“ gombot g. 
A kijelzőn d villog az órakijelzés. 

3  Állítsa be az órakijelzést a  o ill.  a 
gombok megnyomásával. Ezután nyomja 
meg a  i gombot, hogy a perckijelzésre 
váltson. Ekkor villog a perckijelzés.

4  Állítsa be a perckijelzést a  o ill.  a 
gombok megnyomásával. 

5  Nyomja meg egyszer a „Memory“ gom-
bot g. A kijelzőn d villog a dátum napki-
jelzése. Állítsa be a napkijelzést a  o ill. 

 a gombok megnyomásával. A hét nap-
jának megadása a dátumkijelzés előtt ekkor 
automatikusan a beállított naphoz illeszke-
dik. A kijelzőn d látható angol rövidítések a 
hét következő napjait jelentik:

MON æ hétfő
TUE æ kedd
WED æ szerda
THU æ csütörtök
FRI æ péntek
SAT æ szombat
SUN æ vasárnap

6  Ezután nyomja meg a  gombot i, hogy 
a hónapkijelzésre váltson. Ekkor villog a 
hónapkijelzés.

7  Állítsa be a hónapkijelzést a  o ill.  a 
gombok megnyomásával.

8  Ezután nyomja meg a  gombot i, hogy 
az évkijelzésre váltson. Ekkor villog az 
évkijelzés.

9  Állítsa be az évkijelzést a  o ill.  a 
gombok megnyomásával. 

10  Nyomja meg még egyszer a „Memory“ gom-
bot g. A kijelzőn d „24HR“ villog. A 24HR 
azt a 24 órás kijelzést jelenti, ami a legtöbb 
európai/ázsiai országban használatos.

A 12 órás (AM/PM) kijelzésre váltáshoz, ami az 
USA-ban szokásos: Nyomja meg egyszer a  o 
ill.  a gombot. A kijelzőn d villog a „12HR“, 
a pontos idő ezután a 12 órás kijelzési formá-
tumban látható. 

A  o ill.  a gombbal válthat a két kijelzési 
formátum között.
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11  Amikor a kívánt kijelzési formátum villog a 
kijelzőn d: Várjon mintegy 10 másodpercet 
gombnyomás nélkül. A kijelző d visszatér a 
normál kijelzési állapotba; a pontos idő ez-
után a kívánt kijelzési formátumban látható. 
A dátum csak kikapcsolt rádió esetén jelenik 
meg.

8 Az RDS ébresztőórás rádió 
használata

8.1  Az RDS ébresztőórás rádió 
rádiórészének használata

Az RDS ébresztőórás rádió automatikus adóke-
reső funkcióval és automatikus tárolófunkcióval 
rendelkezik. Az adókeresés automatikusan in-
dul, amint az RDS ébresztőórás rádiót az elekt-
romos hálózatra csatlakoztatja. Ha az automa-
tikus adókeresést későbbi időpontban kívánja 
használni:

8.1.1 Az automatikus adókeresés használata

Tartsa bekapcsolt rádió esetén a „Memory“ 
gombot g kb. 3 másodpercig lenyomva. Az au-
tomatikus adólejátszás elindul; a kielégítő vé-
telű adókat a készülék automatikusan a rögzített 
programhelyekre tárolja el.

8.1.2. A rádióadók kézi beállítása és tárolása

Ha más ill. az automatikusan eltároltak mellett 
kiegészítő rádióadókat kíván eltárolni a prog-
ramhelyeken:

1  Keressen a  o ill.  a gombokkal egy 
rádióadót. Minden gombnyomással 50 kHz-
es lépésekben módosítja az aktuális frekven-
ciát.

Alternatív módon rövid ideig lenyomva is tart-
hatja a  o ill.  a gombokat; ezzel elindítva 
a kézi adókeresést. Amikor kielégítő térerejű 
adót fog a készülék, az adókeresés leáll.

Ha a kívánt rádióadó hallható, akkor azt az 50 
rögzített programhely egyikére tárolhatja. Eh-
hez:

ô Tanács: 

A 2 ... 4 lépések megtételére egyenként kb. 5  
másodperc ideje van. Egyéb esetben újra az  
2. lépésnél kell elkezdenie.

2  Nyomja meg egyszer a „Memory“ gombot g. 
A kijelzőn d egy kétjegyű programhelyszám 
és „GROUP“ jelenik meg, az óra-szimbólum 
és „MEM“ villog. A beállított adó program-
hely-számának kiválasztásához:

3  Válassza ki először a két jegyű programhely-
szám első jegyének számát. Nyomja meg eh-
hez ismételten a „Group WEC“ f gombot. 
Amint a programhely első jegyének kívánt 
számjegye a kijelzőn d megjelenik:

4   Válassza ki a két jegyű programhelyszám 
második jegyének számát. Nyomja meg eh-
hez ismételten a „0/5“ ... „4/9“ gombokat. A 
gomboknak itt a következő funkciójuk van:

Ú „0/5“ gomb ; – a 0 ill. 5 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „1/6“ gomb l – az 1 ill. 6 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „2/7“ gomb k – a 2 ill. 7 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „3/8“ gomb j – a 3 ill. 8 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „4/9“ gomb h – a 4 ill. 9 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

  Amikor megjelenik a kívánt programhely-
szám a beállított rádióadóhoz a kijelzőn d: 

5  Nyomja meg újra egyszer a „Memory“ gom-
bot g. A kijelzőn d a programhelyszám je-
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lenik meg a frekvencia mellett, a „MEM“ 
nem villog tovább. RDS-rádióadók esetébe 
a frekvencia és a programhely helyett az adó 
neve és kiegészítésként az RDS-logó látható. 
Ahhoz, hogy RDS-rádióadók vétele köz-
ben megjelenjen azok frekvenciája és prog-
ramhelye: Nyomja meg egyszer a „Memory“ 
gombot g. A beállított rádióadó frekvenci-
ája és programhelye ezután mintegy 5 má-
sodpercre megjelenik a kijelzőn d.

A rádióadó ezzel el van tárolva a kijelzett prog-
ramhelyen.

8.1.3 A tárolt rádióadók kiválasztása

Válasszon ki egy RDS-rádióadót az automati-
kusan rögzített programhelyen tárolt rádióadók 
közül. Összesen 50 fix programhely van, az első 
a programhely 10, az utolsó a programhely 59.

Amennyiben szeretne időjelzést fogni a pontos 
idő és a dátum automatikus beállításához: Válas-
szon ki egy RDS-rádióadót, ami az RDS-logóról 
ismerhető fel a kijelzőn d.

A rádióadó programhelyének kiválasztásához:

1   Válassza ki először a kívánt rádióadó prog-
ramhelyszámának első jegyét. Nyomja meg 
ehhez ismételten a „Group WEC“ gombot f. 
Amint a programhely első jegyének kívánt 
számjegye a kijelzőn d megjelenik:

2   Válassza ki a két jegyű programhelyszám 
második jegyének számát. Nyomja meg eh-
hez ismételten a „0/5“ ... „4/9“ gombokat. A 
gomboknak itt a következő funkciójuk van:

Ú „0/5“ gomb ; – a 0 ill. 5 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „1/6“ gomb l – az 1 ill. 6 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „2/7“ gomb k – a 2 ill. 7 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „3/8“ gomb j – a 3 ill. 8 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

Ú „4/9“ gomb h – a 4 ill. 9 kiválasztása  
a programhely második számjegyeként

A kiválasztott programhelyen tárolt rádió-
adó most hallható. A kijelzőn d a rádióadó 
programhelyszáma jelenik meg a frekven-
ciakijelzés mellett. RDS-rádióadó beállítása-
kor a frekvencia és a programhelyszám he-
lyett néhány másodperc múlva az adó neve 
jelenik meg. Ahhoz, hogy RDS-rádióadók 
vétele közben megjelenjen azok frekvenci-
ája és programhelye: Nyomja meg egyszer a 
„Memory“ gombot g. A beállított rádióadó 
frekvenciája és programhelye most mintegy 
5 másodpercre megjelenik a kijelzőn d.

Példa:
A 26 programhelyen tárolt rádióadó kiválasztá-
sához:

1  Nyomja meg ismételten a „Group WEC“ 
gombot f. Amint a kijelzőn d a 20 (20 ... 
29) programhelycsoport egy rádióadója jele-
nik meg:

2  Nyomja meg ismételten az „1/6“ gombot l, 
amíg a kijelzőn d a 26 programhely nem  
jelenik meg.

8.1.4 Bemutató funkció használata a tárolt 
rádióadóknál

A bemutató funkcióval áttekintést kaphat az  
összes tárolt rádióadóról. Ehhez:

1  Bekapcsolt rádiónál tartsa nyomva az „AL1“ 
gombot 2!. Egymás után az aktuális prog-
ramhelycsoport összes tárolt rádióadója 
mintegy 5 másodpercre megszólal. A kijel-
zőn d az éppen játszott rádióadó program-
helyszáma jelenik meg. Ha más program-
helycsoportok adóit szeretné kipróbálni:
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2 Nyomja meg egyszer a „Group WEC“ gom-
bot f a programhelycsoport váltásához.

3  A bemutató funkció kikapcsolásához:  
Kapcsolja ki a rádiót a „POWER On/Off “  
gombbal s.

8.1.5 A hangerő beállítása

A „Volume“ hangerőszabályzóval r állíthatja be 
a rádió hangerejét. 

1  A hangerő növeléséhez: Forgassa a „Volume“ 
hangerőszabályzót r jobbra a ‚ szimbólum 
irányába.

2  A hangerő csökkentéséhez: Forgassa a „Vo-
lume“ hangerőszabályzót r balra a „ szim-
bólum irányába.

A hangerőszabályzó forgatásakor az aktuális 
hangerő rövid időre megjelenik a kijelzőn d.  
A maximális hangerőt ekkor „V30“ jelzi, a mini-
mális (elnémítás) hangerőt a „V00“.

8.1.6 URH/FM-adók vételének javítása

Az RDS ébresztőórás rádió huzalantennával 2$ 
rendelkezik az URH/FM frekvenciatartomány-
hoz. Az URH/FM-adók vételének javításához:

Tartsa a huzalantenna végét - lassan - különböző 
irányokba. Amikor ilyen módon a beállított rá-
dióadó jó vétele sikerül: Rögzítse a huzalantennát 
ebben a pozícióban, például ragasztószalaggal.

8.2 Az ébresztési funkció használata

8.2.1 Ébresztési idők programozása

Az RDS ébresztőórás rádió két, egymástól füg-
getlenül programozható ébresztési idővel ren-
delkezik: AL1 és AL2. Az ébresztési idő progra-
mozásához:

1  Ha az RDS ébresztőórás rádió be van  
kapcsolva: Kapcsolja ki először a rádiót a 

„POWER On/Off “ gombbal s. Tartsa az 
„AL1“ gombot 2! mintegy két másodpercre 
nyomva. A kijelzőn d megjelenik:

Ú „ALARM“

Ú az ébresztési idő 1 szimbóluma 

Ú az aktuálisan beállított ébresztési idő AL1

Ú a következő nap nevének rövidítése, amelyre 
az ébresztési funkciót be kívánja kapcsolni. 
A kijelzőn d látható angol rövidítések a hét 
következő napjait jelentik:

MON æ hétfő
TUE æ kedd
WED æ szerda
THU æ csütörtök
FRI æ péntek
SAT æ szombat
SUN æ vasárnap

ô  Megjegyzés: 

A 2 ... 7 lépések megtételére egyenként kb. 10 
másodperc ideje van. Egyéb esetben újra az  
2. lépésnél kell elkezdenie.

2  Nyomja meg ismét az „AL1“ gombot 2!. A 
kijelző d alsó peremén ekkor a hét minden 
napjának angol rövidítése jelenik meg.

3  Nyomja meg újra a  gombot i. Az 
ébresztési idő óra-kijelzése elkezd villogni.

4  Állítsa be az óra-kijelzést a kívánt ébresztési 
időpontra. Nyomja meg ehhez a  o ill. 

 a gombokat.

5  Ezután nyomja meg újra a  gombot i, 
hogy a perckijelzésre váltson. Az ébresztési 
idő perc-kijelzése elkezd villogni.

6  Állítsa be a perc-kijelzést a kívánt ébresztési 
időpontra. Nyomja meg ehhez a  o ill. 

 a gombokat.
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7  Ezután nyomja meg a  gombot i, hogy 
a hét napjainak kiválasztására váltson. A 
kijelzőn d villog az „ON“ és a „MON“. Itt a 
beállított ébresztési időt a hét összes napjára 
egyenként aktiválhatja ill. kapcsolhatja ki:

Ú A  u ill.  i gombok 
megnyomásával válthat a hét napjai között. 
A kijelzőn d villog az éppen kiválasztott 
nap.

Ú A  o ill.  a gombok megnyomásával 
válthat az éppen kiválasztott nap „ON“ és 
„OFF“ beállítása között. Az éppen kiválasz-
tott beállítás villog a kijelzőn d. Az „ON“ 
beállításban az ébresztőóra a kiválasztott na-
pon a beállított ébresztési időpontban kap-
csolódik be. Az „OFF“ beállításban az éb-
resztőóra a kiválasztott napon nem kapcsol 
be.

Ezután a kívánt ébresztési módot kell beállítani. 
Három ébresztési módból választhat:

Ú Rádió ébresztési mód: A beállított ébresztési 
időpontban a kiválasztott napokon ébresztő 
jelzésként bekapcsol a rádió. Ekkor a leg-
utoljára beállított rádióadó hallható a készü-
léken. A rádió 60 percig marad bekapcsolva.

Ú Riasztáshang ébresztési mód: A beállított  
ébresztési időpontban a kiválasztott napokon 
ébresztő jelzésként riasztási hang kapcsoló-
dik be. A riasztási hang hangereje ennek  
során növekszik. A riasztási hang 10 percig 
marad bekapcsolva. 

Ú Riasztási hang és rádió ébresztési mód:  
A beállított ébresztési időpontban a ki-
választott napokon ébresztő jelzésként 10 
percre riasztási hang kapcsolódik be. A ri-
asztási hang hangereje ennek során növek-
szik. Ezt követően 10 percre a rádió kapcsol 
be. Ekkor a legutoljára beállított rádióadó 
hallható a készüléken.

Az éppen kiválasztott ébresztési mód a kijelzőn 
d az alábbi szimbólumokkal jelenik meg:

Ú  ill.  az RDS-rádió ébresztéshez

Ú  ill.  a riasztási hang ébresztésre

Ú   ill.   a riasztási hang 
és rádióébresztés ébresztésre

Az ébresztési mód beállításához:

8  Nyomja meg egyszer az „AL1“ gombot 2!. A 
kijelzőn d villog az RDS ébresztőórás rádió 
szimbólum  a rádió ébresztési módhoz. 
Nyomja meg a  o ill.  a gombot az 
ébresztési módok közötti váltáshoz. 

9  Amikor kiválasztotta a kívánt ébresztési  
módot: Nyomja meg egyszer az „AL1“ gom-
bot 2!. Az ébresztési idő 1 beállításai ezzel el 
vannak tárolva.

Az RDS ébresztőórás rádió most ébresztési  
készenlétben van; a kijelzőn d egy idő múlva 
megjelenik:

Ú „ALARM“

Ú a beállított ébresztési mód szimbóluma

Ú a beállított ébresztési idő

Ú a következő nap nevének rövidítése, amelyre 
az ébresztési funkciót be kívánja kapcsolni.

Amennyiben második ébresztési időt (AL2) sze-
retne programozni: Kövesse az ebben a fejezet-
ben megadott 1 ... 9 lépéseket. Az 1, 2, 8 és 9 lé-
péseknél azonban az „AL2“ gombot 2) nyomja 
meg az „AL1“ gomb 2! helyett.

8.2.2 Ébresztési készenlét be-kikapcsolása

Az ébresztési készenlét kikapcsolásához:  
Kikapcsolt rádió mellett tartsa lenyomva a …
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Ú az „AL1“ 2! az ébresztési idő 1 kikapcsolásá-
hoz

Ú „AL2“ 2) az ébresztési idő 2 kikapcsolásához

gombot. A kijelzőn eltűnik az alábbiak kijelzése …

Ú „ALARM“

Ú a beállított ébresztési mód szimbóluma

Ú a beállított ébresztési idő

Ú a következő nap nevének rövidítése, amelyre 
az ébresztési funkciót be kívánja kapcsolni.

Az ébresztési készenlét ismételt bekapcsolásához: 
Tartsa ismét nyomva az „AL1“ gombot 2! ill. az 
„AL2“ gombot 2). 

8.2.3 Ébresztési folyamat befejezése

Az ébresztési folyamat befejezéséhez, amikor  
az ébresztési jelzés megszólal: Nyomja meg a 
„POWER On/Off “ gombot s.

8.2.4 A szundítás-funkció (ébresztés megsza-
kítása) használata

Az ébresztési jelzést a „SNOOZE“ gomb e egy-
szeri megnyomásával megszakíthatja. Az üzem-
állapot-kijelzés w ekkor elkezd villogni. Kb. 9 
perc múlva újra megszólal az ébresztési jelzés. 
Ha ismét szeretné megszakítani az ébresztési 
jelzést, akkor nyomja meg ismét a „SNOOZE“ 
gombot e. Az ébresztési jelzés tetszőlegesen 
gyakran szakítható meg.

ô Tanács: 

Az ébresztés megszakítása mindhárom ébresztési 
módnál működik. A „rádió és riasztási hang“ 
ébresztési módnál a „SNOOZE“ gomb e meg-
nyomásával a riasztási hang megszakad. Kb. 9 
perc múlva újra megszólal a hang. Ha a riasz-
tási hangot nem szakítja meg, akkor az mint-
egy 10 percig szól. Ezt követően a rádió kapcsol 

be ébresztési jelzésként. Ha most megnyomja a 
„SNOOZE“ gombot e, akkor a rádió kikapcsol. 
Mintegy 9 perc múlva azonban újra megszólal a 
riasztási hang.

8.2.5 Az ébresztési funkció kikapcsolása a 
hétvégére

Az ébresztési funkció hétvégi kikapcsolásához: 

1  Nyomja meg kikapcsolt rádió mellett a 
„Group WEC“ gombot f. A kijelzőn d 
„WEC“ jelenik meg. Az ébresztési funkció 
ezzel a hétvégére ki van kapcsolva.

2  Ahhoz, hogy az ébresztési funkciókat a hét-
végére újra bekapcsolja: Nyomja meg ismét 
egyszer a „Group WEC“ gombot f. A kijel-
zőn d elalszik a „WEC“ kijelzés.

8.3 Az RDS ébresztőórás rádió időzítő 
funkcióinak használata

8.3.1 Az elalvás-időzítő programozása

Bekapcsolt elalvás-időzítő esetén a rádió a prog-
ramozott időszak lejártakor automatikusan ki-
kapcsol. Ez ajánlható akkor, ha például az elal-
váshoz szívesen hallgat zenét.

Az elalvás-időzítő programozásához:

1  Nyomja meg egyszer a „Sleep“ gombot y. 
Ha a „Sleep“ gombot y kikapcsolt rádió 
mellett nyomja meg, akkor az bekapcsol.  
A kijelzőn d villog az ágy-szimbólum, a 
„60“ ágy-szimbólum, valamint az óra-szim-
bólum. 

2  Állítsa be a kívánt időpontot a rádió kikap-
csolásáig. 0 és 120 perc közötti időszakok 
állnak rendelkezésre. Nyomja meg ehhez a 

 o ill.  a gombot. A gombok min-
den megnyomása 10 perccel növeli a kijel-
zett időtartamot. Ha időszaknak a „00“-t vá-
lasztja, akkor a rádió gombnyomás nélkül 
néhány másodperc múlva kikapcsol.
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3  Nyomja meg újra a „Sleep“ gombot y a  
beállítás nyugtázásához. A rádió most a  
beállított időszak lejártával automatiku-
san kikapcsol. Az automatikus kikapcsolásig 
fennmaradó idő a kijelzőn d látható.

4  Az elalvás-időzítő kikapcsolásához: Tartsa 
nyomva a „Sleep“ gombot y, amíg a rádió 
kikapcsol. Az ágy-szimbólum és az időszak 
kijelzése eltűnnek.

8.3.2 Időpont-időzítő („Special Day Alert“) 
programozása 

Az időpont-időzítő fontos időpontokra képes 
emlékeztetni Önt. Az RDS ébresztőórás rádió öt 
memóriahelyet („SDA1“ ... „SDA0“) kínál a ha-
táridőkhöz. Az időpont-időzítő programozásához:

ô Tanács: 

Az 1 ... 8 lépések megtételére egyenként kb. 10 
másodperc ideje van. Egyéb esetben újra az  
1. lépésnél kell elkezdenie.

1  Nyomja meg kikapcsolt rádió mellett négy-
szer a „Memory“ gombot g. A kijelzőn  
d most felváltva villog a dátumkijelzés:  
„31-12-06“ és az „SDA1“. 

2  Nyomja meg egyszer a  i gombot.  
A kijelzőn d villog a „31“ napkijelzés.

3  Állítsa be a kívánt napot az  o ill.  a 
gombok megnyomásával. A hét napjára vo-
natkozó adat ekkor automatikusan illeszke-
dik a beállított naphoz.

4 Nyomja meg ismét egyszer a  i 
gombot. A kijelzőn d villog a „12“ 
hónapkijelzés.

5 Állítsa be a kívánt hónapot az  o ill.  
a gombok megnyomásával. A hét napjára 
vonatkozó adat ekkor automatikusan illesz-
kedik a beállított hónaphoz.

6 Nyomja meg ismét egyszer a  gombot i.  
A kijelzőn d villog a „06“ évkijelzés.

7  Állítsa be a kívánt évet a  o ill.  a 
gombok megnyomásával.

8  Nyomja meg egyszer a „Memory“ gombot g  
a beállítások megerősítéséhez. 

A kiválasztott dátum szerinti napon az RDS éb-
resztőórás rádió riasztási hangja emlékezteti a 
programozott időpontra. Az emlékeztetés órán-
ként hallható 8:00 és 23:00 óra között. A riasz-
tási hang minden alkalommal 10 percig marad 
bekapcsolva. A riasztási hang megszakításához: 
Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. A riasz-
tási hang csak a legközelebbi egész órában (és az 
adott nap minden további egész órájában) hall-
ható ismét.

Kiegészítő időpont-emlékeztetők programozá-
sához:

Kövesse az ebben a fejezetben megadott 1 ... 8  
lépéseket. A 2. lépés végrehajtása előtt azonban 
egyszer nyomja meg …

Ú a „2/7“ gombot k az időpontok második 
memóriahelyének („SDA2“) kiválasztásá-
hoz.

Ú a „3/8“ gombot j az időpontok harmadik 
memóriahelyének („SDA3“) kiválasztásához.

Ú a „4/9“ gombot h az időpontok negyedik 
memóriahelyének („SDA4“) kiválasztásához.

Ú a „0/5“ gombot ; az időpontok ötödik me-
móriahelyének („SDA0“) kiválasztásához.

Az éppen kiválasztott memóriahely ezután villog 
a „31-12-06“ dátumkijelzéssel váltva a kijelzőn d.

Ezt követően a további lépésekkel a leírtak szerint 
folytassa.
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8.3.3 Szieszta időzítő („Nap Timer“) progra-
mozása

Az úgynevezett „szieszta időzítővel“ rövid időn 
belül ébresztheti vagy időpontra emlékeztetheti 
magát. 0 és 120 perc közötti időszakot progra-
mozhat az emlékeztető riasztás bekapcsolásáig. 
A szieszta-időzítő programozásához:

1  Nyomja meg egyszer a „NAP Timer“ gom-
bot t. A kijelzőn d villog a „NAP“ és a 
„60“.

2  Állítsa be a kívánt időpontot az emlékeztető 
riasztás bekapcsolásáig. 0 és 120 perc közötti 
időszakok állnak rendelkezésre. Nyomja 
meg ehhez a  o ill.  a gombot.  
A gombok minden megnyomása 10 perc-
cel növeli vagy csökkenti a kijelzett időtar-
tamot.

3  Nyomja meg még egyszer a „NAP Timer“  
gombot t a beállítás megerősítéséhez.

Az emlékeztető riasztás most a kiválasztott idő-
szak leteltekor következik be. Az emlékeztető  
riasztásig fennmaradó idő és a „NAP“ a kijelzőn 
d látható. Az emlékeztető riasztás bekapcsolá-
sáig villog az üzemállapot-kijelző w.

4  A szieszta-időzítő kikapcsolásához: Tartsa 
lenyomva a „NAP Timer“ gombot t; a 
„NAP“ és az időszak kijelzése eltűnnek a  
kijelzőről d.

9. A kijelző fényességének 
beállítása

A kijelző d fényessége két fokozatban állítható 
be. Ez mind bekapcsolt, mind kikapcsolt rádió 
esetén működik. Ehhez:

1 Tartsa a „SNOOZE“ gombot e mintegy há-
rom másodpercig nyomva, amíg nem csök-
ken a kijelző fényessége.

2 A kijelzőfényesség növeléséhez: Tartsa a 
„SNOOZE“ gombot e újra mintegy három 
másodpercig nyomva.

10. Az RDS ébresztőórás rádió 
visszaállítása a gyári 
beállításokra

Az RDS ébresztőórás rádió gyári beállításokra 
való visszaállításához és az összes végrehajtott 
beállítás törléséhez:

1 Fordítsa meg az RDS ébresztőórás rádiót 
úgy, hogy alja mutasson Ön felé.

2 Nyomja meg egy tollal (vagy más vékony, 
hegyes tárggyal) a „Reset“ gombot 2%. A ki-
jelző néhány másodpercre kialszik, ezután 
elindul az automatikus adókeresés. Az RDS 
ébresztőórás rádió ezzel vissza van állítva a 
gyári beállításokra.

11. Gombzár bekapcsolása

Az RDS ébresztőórás rádió nem szándékos ke-
zelésének elkerülésére bekapcsolhatja a gombzá-
rat. Ez mind bekapcsolt, mind kikapcsolt rádió 
esetén működik. Ehhez:

1  Tartsa nyomva a  gombot u, amíg a 
kijelzőn d „LOCK“ jelenik meg. A gombzár 
ezzel be van kapcsolva. A gombzár az összes 
gomb kezelését tiltja; ez alól csak a  u 
(a gombzár kikapcsolásához) és a 
„SNOOZE“ e gomb kivétel.

2 A gombzár kikapcsolásához: Tartsa nyomva 
a  gombot u, amíg a kijelzőn d 
„UNLOCK“ jelenik meg.
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12. Fejhallgató csatlakoztatása 
az RDS ébresztőórás rádióra

Ha fejhallgatót szeretne csatlakoztatni az RDS 
ébresztőórás rádióra: Dugja bele a fejhallgató  
3,5 mm-es jack-dugaszát az „Earphone“ fejhall-
gató-aljzatba. Az RDS ébresztőórás rádió hang-
szórója a fejhallgató csatlakoztatásakor auto-
matikusan lekapcsol. A fejhallgató hangerejét a 
„Volume“ hangerőszabályzóval r állítsa be.

† Veszély!

Túl gyakori és hangos zenehallgatás a 
fejhallgatóval halláskárosodáshoz vezet.

13. Az RDS ébresztőórás rádió 
tisztítása

Az RDS ébresztőórás rádió burkolatát kizárólag 
kissé nedves kendővel tisztítsa. A kijelző össze-
karcolódhat, ha száraz kendővel tisztítja. Makacs 
szennyeződések esetén tegyen néhány csepp 
karcmentes mosogatószert a nedves kendőre. 

| Figyelem: 

Ügyeljen arra, hogy a tisztításnál ne jusson ned-
vesség az RDS ébresztőórás rádióba! Ez esetben 
áramütés veszélye állhat fenn!

14. Működési zavarok 
elhárítása

14.1 Az RDS ébresztőórás rádió nem 
mutat működést

A  Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel 2# helyesen 
van-e bedugva egy dugaszaljzatba.

B  Ellenőrizze, hogy az aljzatban, ahova a háló-
zati kábelt dugta, van-e áram. Ehhez csatla-
koztasson egy másik, működőképes elektro-
mos készüléket ebbe az aljzatba.

C  Ellenőrizze, hogy esetleg bekapcsolva van-e 
az RDS ébresztőórás rádió gombzára. Ehhez 
nézze meg a 11. „A gombzár bekapcsolása“ 
fejezetet.

D  Válassza le az RDS ébresztőórás rádiót a  
villamos hálózatról. Várjon néhány másod-
percet, majd dugja be újra a hálózati kábelt 
az aljzatba. Ellenőrizze, hogy a működési  
zavar továbbra is fennáll-e.

ô Tanács:

Ügyeljen arra, hogy eközben az RDS ébresztő-
órás rádió korábban elvégzett módosításai el-
vésznek. 

14.2 Nincs vagy rossz az URH/FM 
rádióadók vétele

A Végezze el a 8.1.6 „URH/FM-adók vételének 
javítása" fejezetben leírt lépéseket

B Keressen egy megfelelő adót jobb vétellel. 
Ennek ismertetése az alábbi fejezetekben  
található:

Ú 8.1.1 „Az automatikus adókeresés használata“

Ú 8.1.2 „A rádióadók kézi beállítása és táro-
lása“

Ú 8.1.3 „A tárolt rádióadók kiválasztása“

14.3 Nincs hang

A  Növelje a „Volume“ hangerőszabályzó r 
jobbra forgatásával a hangerőt.

B  Ellenőrizze, hogy van-e fejhallgató csatla-
koztatva az RDS ébresztőórás rádióra.  
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Ebben az esetben az RDS ébresztőórás rádió 
hangszórója nem szól.

14.4 Egyéb működési zavarok

Forduljon az országában illetékes szervizpartne-
rünkhöz, amennyiben …

Ú a 14. „Működési zavarok elhárítása“ fejezet-
ben megnevezett működési zavarok a leírt 
módon nem háríthatók el, vagy

Ú az RDS ébresztőórás rádió használata során 
egyéb működési zavar lép fel.

Szervizpartnereink elérhetőségi adatait a garan-
ciajegyen találja meg. A garanciajegyet a készü-
lékhez mellékeltük.

† Veszély! 

Soha ne próbálja meg a hibás hálózati kábelt 
egymaga megszerelni! Ez esetben áramütés ve-
szélye állhat fenn! Forduljon ehelyett a Magyar-
országon illetékes szervizpartnerünkhöz.

| Figyelmeztetés!

Az RDS ébresztőórás rádió nem tartalmaz a fel-
használó által karbantartható elemeket. Amen-
nyiben kinyitja az RDS ébresztőórás rádió bur-
kolatát, úgy megszűnik a garancia! Javítás 
esetén forduljon az országában illetékes szerviz-
partnerünkhöz.

ô Tanács:

Azokért károkért nem vállalunk felelősséget, 
melyek …

Ú az RDS ébresztőórás rádió burkolatának  
kinyitásával

Ú nem szakképzett szakember által végzett  
javítási kísérletből

Ú az RDS ébresztőórás rádió nem rendeltetés-
szerű felhasználásából

keletkeznek.

15. Eltávolítás

 Semmi esetre se dobja a készüléket  
a háztartási hulladékba.

A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő 
helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél 
tudja kidobni.

Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonat-
kozó előírásokat. Ha kérdése merülne fel, vegye 
fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.

16. Garancia & szerviz

A garanciafeltételeket és a szervízcímeket a  
garancia-mellékletben találja.

17. Importőr

Kompernaß GmbH 
Burgstraße 21 
D-44867 Bochum 
www.kompernass.com
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Radio RDS  
z budzikiem  

E-Bench KH 2295

1. Przeznaczenie

Radio RDS z budzikiem jest wyłącznie przezna-
czone

Ú	do odbioru stacji radiowych nadających  
w zakresie UKF/FM

Ú	do budzenia

Ú	do stacjonarnego używania w zamkniętych 
pomieszczeniach

Ú	do użytku prywatnego, a nie w celach zwią-
zanych z działalnością gospodarczą.

2. Dane techniczne

Przyłącze sieciowe: 
230 V ~ / 50 Hz, 5 W
Zakres odbioru fal UKF/FM:  
od 87,5 do 108,5 MHz

3. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

 Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z in-
strukcją obsługi i zachowaj ją w celu później-
szego wykorzystania. Przekazując urządzenie 
osobom trzecim, udostępnij im także niniejszą 
instrukcję obsługi.

† Niebezpieczeństwo!

Gdy do radia RDS z budzikiem dostanie się  
wilgoć/woda,

Ú	powstaje zagrożenie porażenia prądem  
elektrycznym!

Ú istnieje możliwość uszkodzenia urządzenia, 
którego nie będzie można naprawić!

Dlatego:

Radia RDS z budzikiem nie należy używać ani 
przechowywać

Ú w wilgotnym środowisku! 

Ú w bezpośrednim sąsiedztwie wody! Ponadto 
radia z budzikiem nigdy nie należy zosta-
wiać na deszczu ani spryskiwać go wodą.

Ú Na radiu RDS z budzikiem nie ustawiaj 
żadnych pojemników z wodą!

Silne oddziaływanie energii cieplnej może być 
przyczyną przegrzania radia RDS z budzikiem 
oraz topienia się elementów z tworzywa sztucz-
nego. Może to doprowadzić do uszkodzenia ra-
dia RDS z budzikiem, którego to nie będzie 
można naprawić, a ponadto istnieje zagrożenie 
pożarem! Dlatego:

Ú Radia RDS z budzikiem nie ustawiaj w bez-
pośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Ú Na radiu RDS z budzikiem nie umieszczaj 
źródeł otwartego ognia, jak np. płonących 
świec!

Ú Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ra-
dia RDS z budzikiem! Ponadto, radia RDS z 
budzikiem nie kładź na kocach, materiałach 
tekstylnych, itp. Pamiętaj, aby otwory wen-
tylacyjne znajdowały się w odległości mini-
mum 10 cm od ścian lub większych przed-
miotów.
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Ú Nie używaj ani nie przechowuj radia RDS z 
budzikiem w zakurzonych pomieszczeniach. 
W przeciwnym razie kurz może przedostać 
się do środka radia RDS z budzikiem. Mocne 
zakurzenie wnętrza radia RDS z budzikiem 
może doprowadzić do jego przegrzania i po-
wstania uszkodzenia, którego nie będzie 
można naprawić. Istnieje zagrożenie pożarem!

Nie próbuj nigdy samodzielnie naprawiać 
uszkodzonego kabla sieciowego! Istnieje zagro-
żenie porażenia prądem elektrycznym! W ta-
kiej sytuacji zwróć się do naszego autoryzowa-
nego serwisu w Twoim kraju. Namiary na nasz 
autoryzowany serwis znajdują się w karcie gwa-
rancyjnej. Karta gwarancyjna jest załączona do 
urządzenia.

† Niebezpieczeństwo!

Podczas burzy urządzenia podłączone do sieci 
elektrycznej mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego:

Ú Podczas burzy zawsze wyciągaj wtyczkę sie-
ciową z gniazdka zasilania.

Ú Gniazdko zasilania powinno być umiesz-
czone w pobliżu urządzenia i powinien być 
do niego łatwy dostęp, aby w razie zagroże-
nia móc szybko wyciągnąć z niego wtyczkę 
sieciową.

™ Zachować ostrożność!

Do gniazdka zasilania, do którego jest podłą-
czone radio RDS z budzikiem, musi być cały 
czas łatwy dostęp. W ten sposób można szybko 
wyciągnąć z niego wtyczkę sieciową w przy-
padku technicznych problemów. 

Spadek radia RDS z budzikiem na ziemię może 
być przyczyną powstania uszkodzeń, których nie 
będzie można usunąć! Dlatego radio RDS  
z budzikiem należy zawsze ustawiać na twardej, 
równej i antypoślizgowej powierzchni.

Podczas wyboru miejsca ustawienia radia RDS 
z budzikiem należy pamiętać o tym, iż współ-
czesne meble mogą posiadać powłoki wykonane 
lakierem, politurą lub innymi substancjami. 
Jest niewykluczone, iż dojdzie do pewnej reakcji 
między powłoką a nóżkami radia RDS z budzi-
kiem. W takiej sytuacji na meblach mogą pozo-
stać ślady, które mogą być niezwykle trudne do 
usunięcia. Na wszelki wypadek należy osłaniać 
powierzchnię mebli, ustawiając radio RDS z bu-
dzikiem na podkładce.

ô Wskazówka:

Za szkody spowodowane

Ú otwarciem obudowy radia RDS z budzikiem

Ú naprawami przeprowadzanymi przez nie-
wykwalifikowane osoby,

Ú używaniem radia RDS z budzikiem nie-
zgodnie z przeznaczeniem

producent nie ponosi odpowiedzialności i nie są 
one objęte gwarancją.

Podczas działania radio RDS z budzikiem na-
grzewa się. Nie jest to powodem do niepokoju i 
nie świadczy o wystąpieniu usterki technicznej 
urządzenia.

4. Zakres dostawy

Ú Radio RDS z budzikiem KH 2295

Ú Instrukcja obsługi

Ú Karta gwarancyjna

�  |  24



q  Gniazdo słuchawkowe „Earphone” do podłą-
czenia słuchawek z wtyczką typu jack 3,5mm

w	Wskaźnik pracy

e  Przycisk „SNOOZE”  
służy do przerwania sygnału budzenia na 
krótką chwilę

r  Regulator głośności „Volume”

t  Przycisk „NAP Timer” 
służy do włączenia nastawienia wyłącznika 
czasowego drzemki poobiedniej

y  Przycisk „Sleep” 
służy do włączenia programowania wyłącz-
nika czasowego zasypiania

u  Przycisk  
Przycisk nawigacyjny do różnych ustawień 
radia RDS z budzikiem

i  Przycisk  
Przycisk nawigacyjny do różnych ustawień 
radia RDS z budzikiem

o  Przycisk  
Przycisk nawigacyjny w dół do różnych usta-
wień radia RDS z budzikiem

a  Przycisk  
Przycisk nawigacyjny do góry do różnych 
ustawień radia RDS z budzikiem

s  Przycisk „POWER On/Off ” (Wł./Wył.): 
a)  służy do włączania radia RDS z budzikiem 

z trybu gotowości
 b)  służy do przełączania radia RDS z budzi-

kiem w tryb gotowości
 c)  służy do wyłączenia budzika

1@ Wyświetlacz

1#  Przycisk „Group WEC”
 a)  służy do włączenia (wyłączenia) funkcji 

budzika na weekend
  b)  służy do wyboru grupy zaprogramowa-

nych stacji

1$  Przycisk „Memory”

 a)  służy do zaprogramowania aktualnie słu-
chanej stacji radiowej na danym miejscu  
w pamięci

 b)  służy do aktywacji i zapisywania do  
pamięci ustawień godziny

1%  Przycisk „4/9” 
a) służy do wyboru zaprogramowanych stacji

 b)  służy do wyboru miejsc w pamięci do wpisy-
wania terminów

1^  Przycisk „3/8” 
Funkcje analogiczne do przycisku „4/9” h

1&  Przycisk „2/7” 
Funkcje analogiczne do przycisku „4/9” h

1*  Przycisk „1/6” 
Funkcje analogiczne do przycisku „4/9” h

1(  Przycisk „0/5” 
Funkcje analogiczne do przycisku „4/9” h

2)  Przycisk „AL2” 
Służy do włączenia programowania czasu 
budzenia 2

2!  Przycisk „AL1”
 a)  służy do włączenia czasu budzenia 1
 b)  służy do włączenia funkcji krótkiego pod-

słuchu zaprogramowanej stacji

2@ Sensor samoczynnej regulacji jasności

2#  Kabel sieciowy

2$  Antena UKF/FM 
do odbioru stacji radiowych w zakresie UKF/
FM

2%		Przycisk „Reset”  
służy do przywrócenia ustawień domyślnych

5.  Elementy obsługi i wskaźniki
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6. Przygotowanie radia RDS  
z budzikiem do używania

1 Wyjmij radio RDS z budzikiem z opakowania.

| Uwaga! 

Uważaj, aby nie upuścić radia RDS z budzikiem 
na ziemię! W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia urządzenia, którego nie będzie 
można naprawić!

2  Postaw radio RDS z budzikiem na płaskiej, 
odpornej na zarysowania i antypoślizgowej 
powierzchni.

Wysokość nóżek umieszczonych z tyłu ra-
dia RDS z budzikiem można regulować trój-
stopniowo. W ten sposób można ustawić 
nachylenie radia RDS z budzikiem pod od-
powiednim kątem. Należy jednak pamiętać, 
aby obie nóżki były jednakowo wysunięte. 
W przeciwnym razie radio RDS z budzikiem 
nie będzie stabilne i może się przewrócić.

3  Rozwiń kabel sieciowy 2# na całą długość. 
Następnie podłącz go do gniazdka zasilania. 
Wyświetlacz d zapali się. Rozpocznie się 
automatyczne wyszukiwanie stacji, o czym 
informują zmieniające się wartości częstotli-
wości na wyświetlaczu d. Ten proces trwa 
około 30 sekund.

Poczym radio RDS z budzikiem można używać. 

7. Ustawienie daty i godziny

7.1 Automatyczne ustawienie daty  
i godziny

Zegar wbudowany w radiu RDS z budzikiem 
jest wyposażony w funkcję samoczynnego na-
stawiania godziny i daty za pomocą systemu 

RDS. Dzięki tej funkcji następuje wyrówna-
nie niedokładności wskazań zegara oraz prze-
stawienie z czasu letniego na zimowy (oraz od-
wrotnie).

 ô Wskazówka:

RDS jest skrótem od „Radio Data System” (ra-
diowy system danych). Jest to system służący 
do transmisji dodatkowych informacji podczas 
emisji programów radiowych. Jako informacja 
dodatkowa może przykładowa być traktowana 
nazwa stacji radiowej, która pojawia się na wy-
świetlaczu odbiornika wyposażonego w system 
RDS. Ponadto radio RDS z budzikiem korzysta 
z systemu RDS przy odbiorze sygnałów do auto-
matycznego ustawiania czasu i daty.

Po podłączeniu wtyczki sieciowej radio urządze-
nia jest włączone. Przez parę sekund trwa au-
tomatyczne wyszukiwanie stacji, o czym infor-
mują zmieniające się wartości częstotliwości na 
wyświetlaczu d. Poczym automatyczne wyszu-
kiwanie stacji kończy się; na wyświetlaczu d 
pojawi się data „01-01-07” oraz godzina „0:00”. 
Po paru sekundach wskazanie godziny zmie-
nia się na „1:00”, następnie na „1:59”, a w końcu 
na „2:00”. Wyszukiwanie stacji rozpoczyna się 
na nowo; zegar radia RDS z budzikiem próbuje 
ustawić godzinę oraz datę przy wykorzystaniu 
wiadomości odebranych z systemu RDS. W tym 
czasie na wyświetlaczu pulsuje symbol zegarka, 
aż do momentu uzyskania stabilnego odbioru 
sygnału RDS. Może to potrwać kilka minut. Po 
odebraniu informacji o dacie i godzinie radio 
wyłączy się. Na wyświetlaczu pojawi się infor-
macja o aktualnej godzinie oraz dacie.

 ô Wskazówka:

Z reguły data jest wyświetlana na wyświetlaczu 
tylko przy wyłączonym radio.

Po paru sekundach automatyczne wyszukiwanie 
stacji rozpocznie się na nowo. W tym czasie ra-
dio przeczesuje pasmo częstotliwości w poszuki-
waniu stacji nadających w zakresie UKF/FM  
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i zapisuje je stałych miejscach w pamięci odbior-
nika. W trakcie tego procesu na wyświetlaczu d 
ponownie pulsuje symbol zegarka.

Po przeszukaniu całego pasma częstotliwości ra-
dio pozostaje włączone; odbierana jest ostatnio 
wyszukana stacja radiowa. 

W przypadku niemożności ustawienia daty  
i godziny za pomocą systemu RDS

Ú wskazanie godziny zaczyna się zmieniać, 
począwszy od ustawionej wstępnie godziny 
„2:00” 

Ú jako data jest wyświetlane wstępne ustawie-
nie na „01-01-07”. 

W takim przypadku można

Ú ręcznie wyszukać stację radiową nadającą 
w systemie RDS. Jest to opisane w rozdziale 
8.1.2 „Ręczne wyszukiwanie stacji i progra-
mowanie”.

Ú wybrać stację radiową nadającą w systemie 
RDS spośród stacji radiowych zapisanych 
automatycznie na stałych miejscach w pa-
mięci odbiornika. Jest to opisane w rozdziale 
8.1.3 „Wybór zaprogramowanej stacji”.

Ú ustawić godzinę i datę ręcznie. Jest to opi-
sane poniżej w rozdziale 7.2 „Ręczne usta-
wianie daty i godziny”.

7.2 Ręczne ustawienie daty i godziny

 ô Wskazówka:

Ręczne ustawienia daty i godziny zostaną samo-
czynnie skorygowane, gdy radio będzie odbie-
rało stację nadającą w systemie RDS.

 ô Wskazówka:

Na wykonanie każdego kroku od 2 do 9 jest 
przeznaczonych ok. 10 sekund. W przeciwnym 
razie nastąpi powrót do kroku 1.

1  Naciśnij przycisk „POWER On/Off” s		
i wyłącz radio RDS z budzikiem.

2  Naciśnij jeden raz przycisk „Memory” g. 
Na wyświetlaczu d pulsuje wskazanie  
godziny. 

3 Ustaw godzinę za pomocą przycisków  o 
lub  a. Następnie naciśnij przycisk 
i, aby przejść do do wskazania minut.  
Wskazanie minut zaczyna pulsować.

4 Ustaw minuty za pomocą skówprzycisk 

 o lub  a. 

5  Naciśnij ponownie jeden raz przycisk  
„Memory” g. Na wyświetlaczu d pulsuje 
wskazanie dnia w polu daty. Ustaw dzień  
za pomocą przycisków o lub  a. Po 
ustawieniu daty wskazanie danego dnia ty-
godnia zostanie dopasowane samoczynnie. 
Skróty podane w języku angielskim na  
wyświetlaczu d oznaczają następujące dni 
tygodnia:

MON æ Poniedziałek
TUE æ Wtorek
WED æ Środa
THU æ Czwartek
FRI æ Piątek
SAT æ Sobota
SUN æ Niedziela

6  Następnie naciśnij przycisk  i, aby 
przejść do wskazania miesiąca. Wskazanie 
miesiąca zaczyna pulsować. 

7 Ustaw miesiąc za pomocą przycisków o 
lub  a.
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8  Następnie naciśnij przycisk i, aby 
przejść do wskazania roku. Wskazanie roku 
zaczyna pulsować.

9 Ustaw rok za pomocą przycisków  o lub
 a. 

10  Naciśnij ponownie jeden raz przycisk  
„Memory” g. Na wyświetlaczu d pulsuje 
wskazanie „24HR”. Oznaczenie „24HR”  
informuje, iż godzina jest wyświetlana  
w formacie 24-godzinnym, tak jak ma to 
miejsce w większości krajów europejskich 
(azjatyckich).

Aby przejść do formatu 12-godzinnego (AM/
PM), stosowanego w USA: naciśnij jeden raz 
przycisk o lub  a. Na wyświetlaczu d  
pulsuje oznaczenie „12HR”, a godzina jest wy-
świetlana w formacie 12-godzinnym. 

Format wyświetlania godziny można zmieniać 
za pomocą przycisku  o lub  a.

11  Gdy wybrany format godziny pulsuje na  
wyświetlaczu d: poczekaj około 10 sekund 
bez naciskania przycisku. Wyświetlacz d 
powraca do normalnego stanu; godzina jest 
wyświetlana w wybranym formacie. Data 
pojawia się na wyświetlaczu tylko przy wy-
łączonym radio.

8. Używanie radia RDS  
z budzikiem

8.1 Używanie radia

Radio RDS z budzikiem jest wyposażone w au-
tomatyczne wyszukiwanie stacji z automatycz-
nym programowaniem. Procesu wyszukiwania 
rozpoczyna się od razu po podłączeniu radia 
RDS z budzikiem do prądu. Jeśli chcesz skorzystać 
z automatycznego wyszukiwania stacji później:

8.1.1 Automatyczne wyszukiwanie stacji

Gdy jest włączone radio, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk „Memory” g przez około trzy sekundy 
Automatyczne wyszukiwanie stacji zostanie roz-
poczęte; stacja radiowa o odpowiednim odbio-
rze zostanie automatycznie zaprogramowana na 
jednym ze stałych miejsc w pamięci odbiornika.

8.1.2 Ręczne wyszukiwanie stacji i progra-
mowanie

Jeśli chcesz zaprogramować inne lub dodatkowe 
stacje radiowe oprócz stacji zaprogramowanych 
automatycznie:

1 Wybierz za pomocą przycisku  o lub 
a stację radiową. Każde naciśnięcie przy-
cisku powoduje skokową zmianę aktualnej 
częstotliwości o 50 kHz.

Alternatywnie możesz nacisnąć i krótko przy-
trzymać przycisk  o lub  a; spowoduje to 
uruchomienie ręcznego wyszukiwania stacji. Po 
zlokalizowaniu stacji radiowej o odpowiednio 
mocnym sygnale proces wyszukiwania zostanie 
zatrzymany.

Jeśli znalazłeś właściwą stację radiową, możesz 
ją zaprogramować na jednym z 50 miejsc w pa-
mięci odbiornika. W tym celu:

ô Wskazówka: 

Na wykonanie każdego kroku od 2 do 4 jest 
przeznaczonych ok. 5 sekund. W przeciwnym 
razie nastąpi powrót do kroku 2.

2 Naciśnij jeden raz przycisk „Memory” g. 
Na wyświetlaczu d pojawi się dwucyfrowy 
numer miejsca w pamięci odbiornika oraz 
słowo „GROUP”, symbol zegara oraz słowo 
„MEM” pulsują. Aby określić numer miejsca 
w pamięci odbiornika dla ustawionej stacji 
radiowej:
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3 Wybierz najpierw pierwszą cyfrę w dwucy-
frowym numerze miejsca w pamięci odbior-
nika. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Group 
WEC” f. Po wyświetleniu wybranej cyfry 
na pierwszej pozycji numeru miejsca w pa-
mięci odbiornika na wyświetlaczu d:

4  Wybierz drugą cyfrę w dwucyfrowym nu-
merze miejsca w pamięci odbiornika.  
W tym celu naciśnij kilka razy przyciski od 
„0/5” do „4/9”. Do przycisków przypisane są 
następujące funkcje:

Ú Przycisk „0/5” ; służy do ustawienia 
cyfr 0 lub 5 jako drugiej cyfry miejsca  
w pamięci odbiornika

Ú Przycisk „1/6” l - służy do wyboru cyfr 
1 lub 6 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Ú Przycisk „2/7” k - służy do wyboru cyfr 
2 lub 7 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Ú Przycisk „3/8” j - służy do wyboru cyfr 
3 lub 8 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Ú Przycisk „4/9” h - służy do wyboru cyfr 
4 lub 9 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

 Gdy wybrany numer miejsca w pamięci od-
biornika dla danej stacji radiowej pojawi się 
na wyświetlaczu d: 

5 Naciśnij ponownie przycisk „Memory” g. 
Na wyświetlaczu d, obok wskazania czę-
stotliwości pojawi się numer miejsca w pa-
mięci odbiornika, oznaczenie „MEM” prze-
staje pulsować. W przypadku odbioru stacji 
nadających w systemie RDS zamiast czę-
stotliwości i numeru miejsca w pamięci od-
biornika zostanie wyświetlona nazwa stacji 
radiowej oraz logo RDS. Aby wyświetlić czę-
stotliwość i numer miejsca w pamięci od-

biornika przy odbiorze stacji nadających w 
systemie RDS: naciśnij jeden raz przycisk 
„Memory” g. Przez około 5 sekund na wy-
świetlaczu d pojawią się częstotliwość oraz 
miejsce w pamięci odbiornika dla danej sta-
cji radiowej.

Stacja radiowa została tym samym zaprogramo-
wana na wyświetlonym miejscu w pamięci od-
biornika.

8.1.3 Wybór zaprogramowanej stacji

Wybierz stację radiową nadającą w systemie 
RDS spośród stacji radiowych zaprogramowa-
nych automatycznie na miejscach w pamięci od-
biornika. Do dyspozycji jest w sumie 50 miejsc 
w pamięci odbiornika, ponumerowanych od 10 
do 59.

Jeśli chcesz odebrać sygnał do samoczynnego 
ustawienia godziny i daty: wybierz stację ra-
diową nadającą w systemie RDS, którą można 
rozpoznać po logo RDS, wyświetlonym na wy-
świetlaczu d.

Aby wybrać miejsce w pamięci odbiornika dla 
pewnej stacji radiowej:

1  Wybierz najpierw pierwszą cyfrę w dwucy-
frowym numerze miejsca w pamięci odbior-
nika, na którym zaprogramowana jest dana 
stacja. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Group 
WEC” f. Po wyświetleniu wybranej cyfry 
na pierwszej pozycji numeru miejsca w pa-
mięci odbiornika na wyświetlaczu d:

2  Wybierz drugą cyfrę w dwucyfrowym nu-
merze miejsca w pamięci odbiornika.  
W tym celu naciśnij kilka razy przyciski od 
„0/5” do „4/9”. Do przycisków przypisane są 
następujące funkcje:

Ú Przycisk „0/5” ; służy do ustawienia 
cyfr 0 lub 5 jako drugiej cyfry miejsca  
w pamięci odbiornika
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Ú Przycisk „1/6” l - służy do wyboru cyfr 
1 lub 6 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Ú Przycisk „2/7” k - służy do wyboru cyfr 
2 lub 7 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Ú Przycisk „3/8” j - służy do wyboru cyfr 
3 lub 8 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Ú Przycisk „4/9” h - służy do wyboru cyfr 
4 lub 9 jako drugiej cyfry miejsca w pa-
mięci odbiornika

Zostanie włączona stacja radiowa zaprogra-
mowana na wybranym miejscu w pamięci 
odbiornika. Na wyświetlaczu d, obok wska-
zania częstotliwości pojawi się numer miej-
sca w pamięci odbiornika przypisanego do 
danej stacji radiowej. Przy odbiorze sta-
cji nadającej w systemie RDS zamiast czę-
stotliwości i numeru miejsca w pamięci po-
jawi się po paru sekundach nazwa tej stacji. 
Aby wyświetlić częstotliwość i numer miej-
sca w pamięci odbiornika przy odbiorze sta-
cji nadających w systemie RDS: naciśnij je-
den raz przycisk „Memory” g. Przez około 
5 sekund na wyświetlaczu d pojawią się te-
raz częstotliwość oraz miejsce w pamięci od-
biornika dla danej stacji radiowej.

Przykład:
Aby wybrać stację radiową zaprogramowaną na 
miejscu nr 26 w pamięci odbiornika:

1  Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Group 
WEC” f. Po pojawieniu się na wyświetla-
czu d stacji radiowej z grupy zaprogramo-
wanych stacji oznaczonej liczbą 20 (od 20 
do 29):

2  Naciśnij kilkakrotnie przycisk „1/6” l, aż 
na wyświetlaczu d pojawi się miejsce w pa-
mięci odbiornika o numerze 26.

8.1.4 Funkcja krótkiego podsłuchu zaprogra-
mowanej stacji

Za pomocą funkcji krótkiego podsłuchu można 
mieć przegląd wszystkich zaprogramowanych 
stacji radiowych. W tym celu:

1  Gdy włączone jest radio, naciśnij i przytrzy-
maj przycisk „AL1” 2!. Wszystkie stacje ra-
diowe danej grupy zaprogramowanych sta-
cji zostaną włączone jedna po drugiej przez 
okres około 5 sekund. Na wyświetlaczu d 
pojawi się każdorazowo numer miejsca w 
pamięci odbiornika przypisanego do aktu-
alnie słuchanej stacji radiowej. Jeśli chcesz 
podsłuchać program nadawany przez stacje 
radiowe w innych zaprogramowanych gru-
pach:

2 Naciśnij jeden raz przycisk „Group WEC” 
f, aby zmienić grupę zaprogramowanych 
stacji.

3  Aby wyłączyć funkcję krótkiego podsłuchu: 
wyłącz radio, naciskając przycisk „POWER 
On/Off ” s.

8.1.5 Regulacja głośności

Za pomocą regulatora głośności „Volume” r 
można ustawić głośność radia. 

1  Aby zwiększyć głośność: obróć regulator 
głośności „Volume” r w prawą stronę  
w kierunku symbolu ‚.

2  Aby zmniejszyć głośność: obróć regulator 
głośności „Volume” r w lewą stronę w kie-
runku symbolu „.

Podczas obracania regulatora głośności na wy-
świetlaczu d pojawi się na chwilę wskazanie  
aktualnej głośności. Maksymalna głośność jest 
oznaczona jako „V30”, a minimalna (zupełne 
wyciszenie) jako „V00”.
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8.1.6 Poprawa odbioru stacji nadających  
w paśmie UKF/FM

Radio RDS z budzikiem posiada na wyposaże-
niu antenę 2$ do odbioru częstotliwości w pa-
śmie UKF/FM. Aby poprawić odbiór stacji na-
dających w paśmie UKF/FM:

Skieruj powoli końcówkę anteny w różnych kie-
runkach. Po znalezieniu w ten sposób dobrego 
odbioru ustawionej stacji radiowej: zamocuj an-
tenę w tej pozycji np. za pomocą taśmy klejącej.

8.2 Funkcja budzenia

8.2.1 Programowanie czasu pobudki

W radiu RDS z budzikiem można zaprogramo-
wać dwa niezależne od siebie czasy budzenia: 
AL1 i AL2. Aby zaprogramować czas budzenia:

1  Gdy radio RDS z budzikiem jest włączone: 
najpierw je wyłącz, naciskając przycisk  
„POWER On/Off ” s. Naciśnij przycisk 
„AL1” 2! i przytrzymaj go przez około 
dwóch sekund. Na wyświetlaczu d pojawią 
się:

Ú „ALARM"

Ú symbol pierwszego czasu pobudki 

Ú aktualnie ustawiony czas pobudki AL1

Ú skrót kolejnego dnia tygodnia, dla którego 
zostaje włączona funkcja budzenia. Skróty 
podane w języku angielskim na wyświetla-
czu d oznaczają następujące dni tygodnia:

MON æ Poniedziałek
TUE æ Wtorek
WED æ Środa
THU æ Czwartek
FRI æ Piątek
SAT æ Sobota
SUN æ Niedziela

 ô Wskazówka:

Na wykonanie każdego kroku od 2 do 7 jest 
przeznaczonych ok. 10 sekund. W przeciwnym 
razie nastąpi powrót do kroku 2.

2  Naciśnij ponownie przycisk „AL1” 2!. Przy 
dolnej krawędzi wyświetlacza d pojawią się 
angielskie skróty wszystkich siedmiu dni ty-
godnia.

3  Naciśnij ponownie przycisk  i. 
Wskazanie godziny czasu pobudki zaczyna 
pulsować.

4  Ustaw wybraną godzinę czasu pobudki.  
W tym celu naciśnij przycisk  o lub a.

5  Następnie naciśnij ponownie przycisk 
i, aby przejść do wskazania minut. 
Wskazanie minut czasu pobudki zaczyna 
pulsować.

6  Ustaw wybrane wskazanie minut dla czasu 
pobudki. W tym celu naciśnij przycisk  o 
lub  a.

7  Następnie naciśnij ponownie przycisk 
i, aby dokonać wyboru dnia tygodnia. Na 
wyświetlaczu d pulsują symbole „ON” i 
„MON”. W tym miejscu można włączyć  
lub wyłączyć ustawiony czas pobudki dla 
poszczególnych dni tygodnia:

Ú Naciśnięcie przycisku  u lub  i 
powoduje zmianę dnia tygodnia. Za każdym 
razem na wyświetlaczu d pulsuje wybrany 
dzień tygodnia.

Ú Naciśnięcie przycisku  o lub  a zmie-
nia ustawienie „ON” (Wł.) i „OFF” (Wył.) 
dla wybranego dnia tygodnia. Aktualne 
ustawienie pulsuje na wyświetlaczu d. Przy 
ustawieniu „ON” (Wł.) budzik włączy się  
w wybranym dniu tygodnia o ustalonym 
czasie pobudki. Przy ustawieniu „OFF” 
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(Wył.) budzik nie włączy się w danym dniu 
tygodnia.

Następnie należy ustawić sposób pobudki.  
Do wyboru są trzy sposoby:

Ú Budzenie radiem: w wybranych dniach ty-
godnia o ustawionym czasie pobudki jako 
jej sygnał włączy się radio. Przy czym zosta-
nie włączona ostatnio ustawiona stacja ra-
diowa. Radio będzie włączone przez 60 mi-
nut.

Ú Budzenie sygnałem dźwiękowym: w wybra-
nych dniach tygodnia o ustawionym czasie 
pobudki włączy się sygnał dźwiękowy. Przy 
czym jego siła będzie stopniowo wzrastała. 
Sygnał dźwiękowy będzie włączony przez  
10 minut. 

Ú Sygnał dźwiękowy i radio: w wybranych 
dniach tygodnia o ustawionym czasie po-
budki włączy się sygnał dźwiękowy na czas 
10 minut. Przy czym jego siła będzie stop-
niowo wzrastała. Następnie na 10 minut włą-
czy się radio. Przy czym zostanie włączona 
ostatnio ustawiona stacja radiowa.

Wybrany sposób pobudki jest przedstawiany na 
wyświetlaczu d przez następujące symbole:

Ú lub  dla pobudki radiem

Ú  lub  dla pobudki sygnałem 
dźwiękowym

Ú   lub   dla pobudki 
sygnałem dźwiękowym i radiem

Aby ustawić rodzaj pobudki:

8  Naciśnij jeden raz przycisk „AL1” 2!. Na 
wyświetlaczu d pulsuje znak radia RDS  
z budzikiem  symbolizujący budzenie 
radiem. Naciśnij przycisk o lub 	a,  
aby przełączać między sposobami budzenia.

9  Po ustawieniu wybranego sposobu budzenia: 
Naciśnij jeden raz przycisk „AL1” 2!. Usta-
wienia dla pierwszego czasu pobudki zostały 
wprowadzone do pamięci.

W radio RDS z budzikiem została włączona 
funkcja budzenia; po paru sekundach na wy-
świetlaczu d pojawiają się:

Ú „ALARM"

Ú symbol wybranego sposobu budzenia

Ú ustawiony czas pobudki

Ú skrót kolejnego dnia tygodnia, dla którego 
zostaje włączona funkcja budzenia.

Jeśli chcesz zaprogramować drugi czas budzenia 
(AL2): wykonaj kroki od 1 do 9 opisane w ni-
niejszym rozdziale. Jednakże w krokach 1, 2, 8 i 
9 naciśnij przycisk „AL2” 2) zamiast przycisku 
„AL1” 2!.

8.2.2 Włączanie / wyłączanie zaprogramowa-
nia budzika

Aby wyłączyć zaprogramowanie budzika: gdy 
radio jest wyłączone, naciśnij przycisk

Ú „AL1” 2! w celu wyłączenia pierwszego 
czasu pobudki

Ú „AL2” 2) w celu wyłączenia drugiego czasu 
pobudki

i przytrzymaj go. Na wyświetlaczu zgasną wska-
zania

Ú„ALARM”

Ú symbolu ustawionego sposobu budzenia

Ú ustawionej godziny pobudki

Ú skrótu kolejnego dnia tygodnia, dla którego 
zostaje włączona funkcja budzenia.
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Aby ponownie włączyć zaprogramowanie bu-
dzika: Naciśnij ponownie przycisk „AL1” 2! lub 
„AL2” 2) i przytrzymaj go. 

8.2.3 Wyłączenie budzika

Aby wyłączyć budzik podczas pobudki: naciśnij 
przycisk „POWER On/Off ” s.

8.2.4 Funkcja drzemki (przerwa w trakcie 
budzenia)

Poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku 
„SNOOZE” e można przerwać proces budze-
nia. Wskaźnik pracy w pulsuje. Po upływie 
około 9 minut sygnał budzenia rozlega się po-
nownie. Jeśli chcesz znowu przerwać sygnał bu-
dzenia, naciśnij ponownie jeden raz przycisk 
„SNOOZE” e. Sygnał budzenia można przery-
wać dowolną ilość razy.

ô Wskazówka: 

Przerwanie sygnału budzenia działa dla wszyst-
kich sposobów budzenia. Przy sposobie bu-
dzenia „Radio i sygnał dźwiękowy” naciśnię-
cie przycisku „SNOOZE” e przerywa sygnał 
dźwiękowy. Po upływie około 9 minut ten syg-
nał rozlega się ponownie. Jeśli nie zostanie on 
przerwany, rozbrzmiewa przez 10 minut.  
Następnie na 10 minut włączy się radio jako  
sygnał budzenia. Po naciśnięciu przycisku 
„SNOOZE" e radio zostanie wyłączone.  
Jednakże po upływie około 9 minut ponownie 
zabrzmi sygnał dźwiękowy.

8.2.5 Wyłączenie funkcji budzenia na weekend

Aby wyłączyć funkcję budzenia w czasie week-
endu: 

1  Gdy radio jest wyłączone, naciśnij jeden raz 
przycisk „Group WEC” f. Na wyświetla-
czu d pojawi się wskazanie „WEC”. Na czas 
weekendu funkcja budzenia została wyłą-
czona.

2  Aby ponownie włączyć funkcję budzenia na 
czas weekendu: naciśnij ponownie jeden raz 
przycisk „Group WEC” f. Na wyświetla-
czu d pojawi się wskazanie „WEC”.

8.3 Wyłączniki czasowe radia RDS  
z budzikiem

8.3.1 Programowanie wyłącznika czasowego 
zasypiania

Przy włączonym wyłączniku czasowym zasypia-
nia radio wyłączy się samoczynnie po upływie 
zaprogramowanego czasu. Z tej funkcji można 
przykładowo korzystać, gdy chce się zasypiać 
przy muzyce.

Aby zaprogramować wyłącznik czasowy zasypiania:

1  Naciśnij jeden raz przycisk „Sleep” y. Na-
ciśnięcie przycisku „Sleep” y, gdy radio jest 
wyłączone, powoduje jego włączenie. Na 
wyświetlaczu d pulsują symbol łóżka, liczba 
„60” oraz symbol zegarka. 

2  Ustaw czas, po którym radio powinno się 
wyłączyć. Zakres wyboru obejmuje od 0 
do 120 minut. W tym celu naciśnij przy-
cisk  o lub  a. Każdorazowe naciś-
nięcie na przycisk zwiększa lub zmniejsza 
nastawę okresu czasu o 10 minut. Przy wy-
braniu okresu czasu „00” radio wyłącza się 
po paru sekundach bez konieczności naci-
skania przycisku.

3  Naciśnij ponownie przycisk „Sleep” y, aby 
potwierdzić ustawienie. Po upływie ustawio-
nego okresu czasu radio samoczynnie się 
wyłączy. Czas pozostały do samoczynnego 
wyłączenia radia jest pokazywany na wy-
świetlaczu d.

4  Aby wyłączyć wyłącznik czasowy zasypiania: 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Sleep” y, 
aż radio się wyłączy. Symbol łóżka i wskaza-
nie okresu czasu znikną z wyświetlacza.
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8.3.2 Programowanie przypomnienia o ter-
minie („Special Day Alert”)

Za pomocą tej funkcji urządzenie może przypo-
minać o ważnych terminach. Radio RDS z bu-
dzikiem posiada możliwość zapisania pięciu 
terminów („SDA1” do „SDA0”). Aby zaprogra-
mować przypominanie o terminie:

ô Wskazówka: 

Na wykonanie każdego kroku od 1 do 8 jest 
przeznaczonych ok. 10 sekund. W przeciwnym 
razie nastąpi powrót do kroku 1.

1  Gdy radio jest wyłączone, naciśnij cztero-
krotnie przycisk „Memory” g. Na wyświet-
laczu d pulsują naprzemiennie wskazanie 
daty „31-12-06” oraz „SDA1”. 

2  Naciśnij jeden raz przycisk  i. Na 
wyświetlaczu d pulsuje wskazanie dnia „31”. 

3 Ustaw wybrany dzień za pomocą przycisk 
 o lub  a. Dzień tygodnia zostanie 

automatycznie dopasowany do ustawionej 
daty.

4 Naciśnij ponownie jeden raz przycisk  
i. Na wyświetlaczu d pulsuje wskazanie 
miesiąca „12”.

5 Ustaw wybrany miesiąc za pomocą przyci-
sku  o lub  a. Dzień tygodnia zosta-
nie automatycznie dopasowany do ustawio-
nej daty.

6 Naciśnij ponownie jeden raz przycisk  
i. Na wyświetlaczu d pulsuje wskazanie 
roku miesiąca „06”.

7 Ustaw rok za pomocą przycisku  o lub
 a.

8  Naciśnij jeden raz przycisk „Memory” g, 
aby potwierdzić ustawienia. 

W wybranym dniu radio RDS z budzikiem 
przypomni sygnałem dźwiękowym o zaprogra-
mowanym terminie. Sygnał dźwiękowy będzie 
przypominał o terminie co godzinę od 8:00 do 
23:00. Sygnał dźwiękowy będzie włączony przez 
10 minut. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy:  
naciśnij dowolny przycisk. Sygnał dźwiękowy 
rozlegnie się ponownie dopiero o następnej peł-
nej godzinie (i każdej kolejnej w danym dniu).

Aby zaprogramować dodatkowe terminy:

Wykonaj kroki od 1 do 8 opisane w niniejszym 
rozdziale. Jednakże przed krokiem 2 naciśnij  
jeden raz

Ú przycisk „2/7” k, aby wybrać drugie miejsce 
w pamięci terminów („SDA2”).

Ú przycisk „3/8” j, aby wybrać trzecie miejsce 
w pamięci terminów („SDA3”).

Ú przycisk „4/9” h, aby wybrać czwarte miej-
sce w pamięci terminów („SDA4”).

Ú przycisk „0/5” ;, aby wybrać piąte miejsce  
w pamięci terminów („SDA0”).

Wybrane miejsce pamięci pulsuje za każdym  
razem naprzemiennie ze wskazaniem daty  
„31-12-06” na wyświetlaczu d.

Następnie wykonaj kolejne kroki zgodnie z opi-
sem.

8.3.3 Programowanie wyłącznika czasowego 
dla drzemki poobiedniej („Nap Timer”)

Za pomocą tzw. wyłącznika czasowego dla 
drzemki poobiedniej można ustawiać niedaleki 
czas pobudki lub przypominać sobie o termi-
nach. Okres czasu, po którym rozlegnie się syg-
nał dźwiękowy przypomnienia, można zapro-
gramować w zakresie od 0 do 120 minut. Aby 
zaprogramować wyłącznik czasowy dla drzemki 
poobiedniej:
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1  Naciśnij jeden raz przycisk „NAP Timer” t. 
Na wyświetlczu d pulsują symbol „NAP” 
oraz liczba „60”.

2  Ustaw okres czasu, po którym powinien się 
włączyć sygnał przypomnienia.Zakres wy-
boru obejmuje od 0 do 120 minut. W tym 
celu naciśnij przycisk o lub  a. Każ-
dorazowe naciśnięcie na przycisk zwiększa 
lub zmniejsza nastawę okresu czasu o 10 mi-
nut.

3  Naciśnij ponownie jeden raz przycisk „NAP 
Timer” t, aby potwierdzić ustawienie.

Po upływie wybranego okresu czasu rozleg-
nie się sygnał dźwiękowy przypomnienia. Czas 
pozostały do włączenia sygnału dźwiękowego 
przypomnienia oraz symbol „NAP” są wyświet-
lane na wyświetlaczu d. Do chwili włączenia 
sygnału dźwiękowego przypomnienia pulsuje 
wskaźnik pracy w.

4  Aby wyłączyć wyłącznik czasowy dla 
drzemki poobiedniej: naciśnij i przytrzymaj 
przycisk „NAP Timer” t; symbol „NAP” 
oraz wskazanie okresu czasu znikną z wy-
świetlacza d.

9. Ustawienie jasności 
wyświetlacza

Jasność wyświetlacza d można regulować dwu-
stopniowo. Można to robić zarówno przy włą-
czonym jak i wyłączonym radio. W tym celu:

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SNOOZE" e 
przez około 3 sekundy, aż jasność wyświetlacza 
się zmniejszy.

2 Aby zwiększyć jasność wyświetlacza: naciś-
nij ponownie i przytrzymaj przycisk  
„SNOOZE” e przez około 3 sekundy.

10. Przywracanie ustawień 
fabrycznych w radiu RDS  
z budzikiem

Aby przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne) 
i wykasować wszystkie dokonane ustawienia:

1 Obróć radio RDS z budzikiem do góry 
dnem.

2 Naciśnij za pomocą długopisu (lub innego 
ostro zakończonego przedmiotu) przycisk 
„Reset” 2%. Wyświetlacz zgaśnie na parę se-
kund, poczym rozpocznie się automatyczne 
wyszukiwanie stacji. W radiu RDS z budzi-
kiem przywrócono ustawienia domyślne.

11. Włączenie blokady 
przycisków

Aby wykluczyć przypadkowe naciskanie przy-
cisków radia RDS z budzikiem można włączyć 
blokadę przycisków. Można to robić zarówno 
przy włączonym jak i wyłączonym radio.  
W tym celu:

1  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  u,  
aż na wyświetlaczu d pojawi się słowo 
„LOCK”. Blokada przycisków jest tym 
samym włączona. Za pomocą blokady 
przycisków blokowane są wszystkie 
przyciski; wyjątek stanowią tylko przycisk 

 u (służący do wyłączenia blokady 
przycisków) oraz „SNOOZE” e.

2 Aby wyłączyć blokadę przycisków:  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  u, aż na 
wyświetlaczu d pojawi się słowo „UNLOCK”.
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12. Podłączenie słuchawek do 
radia RDS z budzikiem

W przypadku podłączania słuchawek do radia 
RDS z budzikiem: włóż wtyczkę typu jack 3,5mm 
słuchawek do gniazda słuchawkowego „Earphone” 
q. Po podłączeniu słuchawek nastąpi automa-
tyczne wyłączenie głośnika radia RDS z budzi-
kiem. Głośność dźwięku w słuchawkach można 
uregulować za pomocą regulatora głośności 
„Volume” r.

† Uwaga!

Częste i glośne słuchanie muzyki przez 
słuchawki może doprowadzić do wady 

słuchu.

13. Czyszczenie radia RDS  
z budzikiem

Obudowę oraz wyświetlacz radia RDS z budzi-
kiem należy czyścić wyłącznie za pomocą lekko 
wilgotnej szmatki. Używanie do czyszczenia su-
chej szmatki może doprowadzić do porysowania 
wyświetlacza. W przypadku silnych zanieczysz-
czeń na wilgotną szmatkę nalać kilka kropli ła-
godnego środka czyszczącego. 

| Uwaga: 

Należy uważać, aby w trakcie czyszczenia do ra-
dia RDS z budzikiem nie przedostała się wilgoć! 
W przeciwnym wypadku powstaje zagrożenie 
porażenia prądem elektrycznym!

14. Usuwanie usterek

14.1 Radio RDS z budzikiem nie działa

A  Sprawdź, czy kabel sieciowy 2# jest dobrze 
włożony do gniazdka zasilania.

B  Sprawdź, czy w gniazdku zasilania, do któ-
rego podłączony jest kabel sieciowy, znaj-
duje się napięcie. W tym celu podłącz do 
gniazdka zasilania inne, sprawne urządzenie 
elektryczne.

C  Sprawdź, czy w radiu RDS z budzikiem nie 
jest włączona blokada przycisków. W tym 
celu patrz rozdział 11. „Włączenie blokady 
przycisków”.

D  Odłącz radio RDS z budzikiem od prądu. 
Po paru sekundach ponownie podłącz kabel 
sieciowy do gniazdka zasilania. Sprawdź, czy 
usterka występuje nadal.

ô Wskazówka: 

Pamiętaj, iż powoduje to utratę dokonanych 
ustawień radia RDS z budzikiem. 

14.2 Brak odbioru lub słaby odbiór 
stacji radiowych w zakresie UKF/FM

A Wykonaj kroki opisane w rozdziale 8.1.6 
„Poprawa odbioru stacji nadających w za-
kresie UKF/FM”.

B Wyszukaj stację radiową o lepszym odbio-
rze. Opis jest zawarty w rozdziałach:

Ú 8.1.1 „Automatyczne wyszukiwanie stacji”

Ú 8.1.2 „Ręczne wyszukiwanie stacji i progra-
mowanie”

Ú 8.1.3 „Wybór zaprogramowanych stacji”
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14.3 Brak dźwięku

A	 	Zwiększ	głośność,	obracając	regulator	głoś-
ności	„Volume”	r	w	prawą	stronę.

B	 	Sprawdź,	czy	do	radia	RDS	z	budzikiem	są	
podłączone	słuchawki.	W	takim	przypadku	
z	głośnika	radia	RDS	z	budzikiem	nie	będzie	
wydobywał	się	żaden	dźwięk.

14.4 Inne usterki

W	poniższych	przypadkach	zwróć	się	do	na-
szego	autoryzowanego	serwisu	w	Twoim	kraju

Ú	 Usterki	opisane	w	rozdziale	14.	„Usuwanie	
usterek”	nie	dają	się	naprawić	przy	postępo-
waniu	zgodnie	z	opisem	lub

Ú	 Podczas	używania	radia	RDS	z	budzikiem	
występują	inne	usterki.

Namiary	na	nasz	autoryzowany	serwis	znajdują	
się	w	karcie	gwarancyjnej.	Karta	gwarancyjna	
jest	załączona	do	urządzenia.

† Niebezpieczeństwo! 

Nie próbuj nigdy samodzielnie naprawiać 
uszkodzonego kabla sieciowego! Istnieje zagro-
żenie porażenia prądem elektrycznym! W takiej 
sytuacji zwróć się do naszego autoryzowanego 
serwisu w Twoim kraju.

| Ostrzeżenie!

Radio z budzikiem RDS nie zawiera żadnych 
części, których konserwację mógłby wykony-
wać użytkownik. Otwarcie obudowy radia RDS 
z budzikiem prowadzi do utraty gwarancji! Na-
prawy należy wykonywać w naszym autoryzo-
wanym serwisie w Twoim kraju.

ô Wskazówka:

Za szkody spowodowane …

Ú otwarciem obudowy radia RDS z budzikiem

Ú  naprawami przeprowadzanymi przez 	
niewykwalifikowane osoby

Ú używaniem radia RDS z budzikiem nie-
zgodnie z przeznaczeniem

producent nie ponosi odpowiedzialności i gwa-
rancja ich nie obejmuje!

15.	Utylizacja

W żadnym przypadku nie należy 
wyrzucać urządzenia do normalnych 
śmieci domowych.

Urządzenie	należy	usuwać	poprzez	licencjono-
wane	zakłady	usuwania	odpadów	lub	miejscowe	
komunalne	przedsiębiorstwo	usuwania	odpadów.

Należy	przestrzegać	aktualnie	obowiązujących	
przepisów.	W	razie	pytań	i	wątpliwości	należy	
skontaktować	z	miejscowym	przedsiębiorstwem	
usuwania	odpadów.

16.	Gwarancja	&	Serwis

Warunki	gwarancji	i	adres	punktu	serwisowego	
znajdują	się	na	karcie	gwarancyjnej.

17.	Importer

Kompernaß	GmbH	
Burgstraße	21	
D-44867	Bochum	
www.kompernass.com

37 | 



Kompernaß GmbH · Burgstraße 21 · D-44867 Bochum
www.kompernass.com

ID No.: KH2295-012/06-V3 

C


	IB_KH2295_HU_PL cover.pdf
	IB_KH2295_HU_PL core.pdf

