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•
•

Dziękujemy za zakup radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.
Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji.
•
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy
czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
•
Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomby oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia
bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
•
Zamoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
•
Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami
(np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może
spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperatura w jego wnętrzu.
USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza
to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
•
Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów
miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez
miejscowe władze.
•
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
•
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym
został zakupiony ten produkt.

DEKLARACJA
Niniejszym Audiox z siedzibą ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z
wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności
można uzyskać na stronie www.eltra.pl w zakładce produktu. Podmiot odpowiedzialny:
Audiox, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki, Polska, telefon: 52 37 50 766.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Cyfrowe radio DAB+ i analogowe FM z RDS. Polskie menu. Tekstowy przekaz wiadomości DAB+ / RDS.
Programowanie pamięci stacji. Zegar z dwoma alarmami. Automatyczne wyłączanie. Zasilanie bateryjne lub
sieciowe.
Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji na zakresie FM lub DAB+ należy rozciągnąć antenę
teleskopową i skierować ją w kierunku stacji nadawczej.
ZASILANIE
Zasilanie sieciowe
Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazda domowej instalacji elektrycznej 230V ~50Hz.
Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.
Przed demontażem odbiornika, przy wymianie baterii i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy
bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.
W przypadku niemożliwości włączenia („zawieszenia” działania radioodbiornika) należy wyciągnąć
wszystkie baterie i odłączyć sieć 230V ~50 Hz na około 30 minut.
Zasilanie bateryjne
Przed włożeniem baterii należy odłączyć kabel zasilania z sieci 230V.
Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 3 baterie R14 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-”
muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.
Jeżeli odbiornik będzie zasilany z sieci przez dłuższy czas, należy bezwzględnie usunąć z niego baterie, gdyż
ewentualny wycieki elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
1. Włącz odbiornik naciskając przycisk POWER.
2. Naciskając przycisk MODE wybierz pasmo radiowe FM lub DAB.
3. Przyciskami strojenia ◄ / ► dostrój się do stacji radiowej.
4. Głośność ustaw za pomocą przycisków VOL + lub VOL-.
5. Aby wyłączyć radio, ponownie naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk POWER.
ZEGAR
Podłącz radio do zasilania. W tym czasie radio wyszuka sygnał radiowy DAB. Po krótkim czasie na wyświetlaczu
pojawi się aktualny czas. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden sygnał, zegar nie zostanie ustawiony. Może być
konieczne przeniesienie radia do pozycji zapewniającej lepszy odbiór.
• Automatyczna aktualizacja zegara
1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk POWER).
2. Naciśnij i przytrzymaj MENU / INFO przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „System”, a następnie naciśnij SELECT.

Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „Godzina”, a następnie naciśnij SELECT.
Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „Autoaktualizacja”, a następnie naciśnij SELECT.
Naciskaj ◄ lub ►, aby wybrać aktualizację z dowolnego źródła (Aktualizuj ze wszystkich), DAB, FM lub Bez
aktualizacji, a następnie naciśnij SELECT.
• Manualne ustawianie zegara
1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk POWER).
2. Naciśnij i przytrzymaj MENU / INFO przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „System”, a następnie naciśnij SELECT.
4. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „Godzina”, a następnie naciśnij SELECT.
5. Na wyświetlaczu pojawi się „Ustaw czas/datę”, naciśnij SELECT.
6. Aby ustawić godziny, minuty i datę, naciskaj przyciski ◄ lub ► gdy wyświetlacz nadal miga, a następnie
naciskaj przycisk SELECT, aby potwierdzić godziny, minuty i datę.
BUDZIK
• Ustawianie alarmu
1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk POWER).
2. Naciśnij i przytrzymaj MENU / INFO przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „System”, a następnie naciśnij SELECT.
4. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „Alarm”, a następnie naciśnij SELECT.
5. Naciskaj ◄ lub ►, aby wybrać „Alarm 1 Ust.”, a następnie naciśnij SELECT.
Uwaga: Radio posiada 2 zestawy alarmów.
6. Naciskaj ◄ lub ►, aby wybrać „Alarm Zał.”, a następnie naciśnij SELECT.
Uwaga: Aby dezaktywować alarm, wybierz „Alarm Wył”.
7. Cyfry godziny migają. Naciskaj ◄ lub ► aby ustawić godzinę alarmu, następnie naciśnij SELECT, aby
potwierdzić.
8. Cyfry minut migają. Naciskaj ◄ lub ► aby ustawić minuty alarmu, następnie naciśnij SELECT, aby
potwierdzić.
9. Naciskaj ◄ lub ► aby wybrać czas trwania alarmu od 15/ 30/ 45/ 60 lub 90 minut, następnie naciśnij przycisk
SELECT aby potwierdzić.
10. Naciskaj ◄ lub ► aby wybrać źródło dźwięku budzenia: Sygnał budzenia/ radio DAB/ FM, a następnie
naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić.
11. Naciskaj ◄ lub ► aby wybrać częstotliwość budzenia: Codziennie/ Raz/ Weekendy/ Dni powszednie,
następnie naciśnij SELECT, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli wybierzesz „Raz”, pojawi się monit o ustawienie daty alarmu.
12. Naciskaj ◄ lub ► aby ustawić głośność alarmu, następnie naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli używasz funkcji alarmu upewnij się, że ikona alarmu jest wyświetlana.
• Drzemka podczas budzenia
Gdy zabrzmi alarm, naciśnij tylko SELECT, aby tymczasowo zawiesić alarm. Radio zadzwoni ponownie po 9
minutach. (Interwał drzemki wynosi 9 minut).
Aby wyłączyć drzemkę naciśnij inny dowolny przycisk (poza SELECT).
FUNKCJA ZASYPIANIA PODCZAS SŁUCHANIA
1. Sprawdź czy radio jest włączone (przycisk POWER).
2. Naciśnij i przytrzymaj MENU / INFO przez 3 sekundy.
3. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „System”, następnie naciśnij SELECT.
4. Naciskaj ◄ lub ►, aż na wyświetlaczu pojawi się „Czuwanie”, następnie naciśnij SELECT.
5. Naciskaj ◄ lub ► aby wybrać WYŁ. lub czas grania radia 15/ 30/ 45/ 60/ 90 minut, następnie naciśnij
SELECT aby potwierdzić.
6. Możesz nacisnąć POWER, aby wyłączyć radio w dowolnym momencie.
RADIO DAB
• Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Włącz odbiornik naciskając przycisk POWER.
3. Przy pierwszym włączeniu radio automatycznie wybierze tryb DAB i rozpocznie szybkie skanowanie kanałów
DAB. Poczekaj na zakończenie tego procesu.
4. Naciskaj ◄ lub ► aby wybrać żądaną stację.
Uwaga: Być może trzeba będzie poczekać, aż urządzenie dostroi się do nowego kanału.
Aby ponownie w pełni przeskanować dostępne kanały naciśnij SCAN.
4.
5.
6.

RADIO FM
• Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Włącz odbiornik naciskając przycisk POWER.
3. Wybierz tryb FM poprzez naciśnięcie przycisku POWER / MODE.
4. Naciśnij SCAN, gdy znaleziona zostanie stacja o wystarczającej sile, zatrzyma się strojenie i wyświetli
częstotliwość stacji.
• Strojenie ręczne
Naciskaj ◄ lub ►, raz lub więcej razy, aż do znalezienia właściwej częstotliwości.
PROGRAMOWANIE STACJI RADIOWYCH
W pamięci można zapisać częstotliwości dla 20 stacji radiowych (10 dla fal FM; 10 w zakresach fal DAB +).
Zapisaną częstotliwość można usunąć z pamięci, zapisując inną częstotliwość w jej miejscu.
1. W trybie FM / DAB dostrój żądaną stację.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków 1-10 (na froncie radia), aż na wyświetlaczu pojawi się „Program
Zachowano”.
3. Aby słuchać zaprogramowanej stacji naciśnij jeden z przycisków 1-10.
Aby poprawić odbiór:
W czasie odbioru stacji radiowej DAB naciskaj MENU / INFO, aż wyświetli się grafika ■■■■□■ umożliwiająca
optymalne ustawienie anteny teleskopowej. Więcej zapełnionych prostokątów oznacza lepszy odbiór. Dla odbioru
stacji radiowych o słabym zasięgu rozciągnij antenę teleskopową i skieruj ją w kierunku stacji nadawczej, zmniejsz
jej długość, jeśli sygnał FM jest zbyt silny (bardzo blisko nadajnika).
GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
Możesz podłączyć słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawek 3,5 mm. Głośnik będzie wyciszony. Unikaj
słuchania przez słuchawki przy wysokim poziomie głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
DANE TECHNICZNE
Z sieci prądu przemiennego 230V ~ 50Hz
• Zakresy fal:
6W, pobór mocy w czuwaniu poniżej 1W
FM
87,5 - 108
MHz
Bateryjne 4,5V (3 x 1.5V "R14 / UM-2 / C")
DAB+
174 - 240
MHz
• Wymiary gabarytowe:197 x 53 x 120 mm
• Moc wyjściowa 1,2W
• Waga ok. 0,6 kg
• Zasilanie:
ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przycisk włączania / wyłączania
zasilania i zakresów fal
Przyciski zwiększania głośności
Przyciski zmniejszania głośności
Przycisk wyboru i potwierdzania
Przycisk przeglądania menu i strojenia
w przód
Przycisk przeglądania menu i strojenia
w tył
Przycisk wyboru stacji radiowych z
pamięci
Przycisk dostępu do ustawień /
informacji o programach
Przycisk automatycznego strojenia
Rączka do przenoszenia
Wyświetlacz
Przyciski zaprogramowanych stacji
radiowych
Głośnik
Gniazdo słuchawkowe
Antena teleskopowa FM / DAB+
Gniazdo zasilania sieciowego230V
~50Hz
Pojemnik baterii 3 szt. R14
(z tyłu radia)
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Więcej informacji na www.eltra.pl

