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Instrukcje obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie ze
sobą niosło wiele korzyści.
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kar
tonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także
instrukcję obsługi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga:
ō

Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części mogą się
odłamać i zostać połknięte.

ō 8U]ÇG]HQLHFKURQLÉQDOHĝ\SU]HGGHV]F]HPLZLOJRFLÇDE\]DSRELHFJURěELHSRĝDUXOXE
porażeniu prądem. Nie należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykładowo w
pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.
ō 8U]ÇG]HQLDQLHQDOHĝ\Xĝ\ZDÉZEDUG]RJRUÇF\FK]LPQ\FK]DNXU]RQ\FKDQLZLOJRWQ\FK
miejscach.
ō =XU]ÇG]HQLDQDOHĝ\NRU]\VWDÉZ\îÇF]QLHGRFHOöZSU\ZDWQ\FKL]JRGQLH]SU]H]QDF]H
niem. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
ō .DEHO]DVLODMÇF\QLHSRZLQLHQE\ÉSRVNUÙFDQ\SU]\WU]DĂQLÙW\DQLQLHSRZLQLHQVW\NDÉVLÙ
]HěUöGîDPLFLHSîD
ō 3RSURZDG]HQLHNDEOD]DVLODMÇFHJRQLHSRZLQQRJUR]LÉSRWNQLÙFLHP
ō :W\F]NL]DVLODMÇFHMDQLNDEODQLHQDOHĝ\QLJG\GRW\NDÉPRNU\PLUÙNRPD
ō .DEHO]DVLODMÇF\PXVLE\É]DZV]HîDWZRGRVWÙSQ\
ō =DZV]HZNîDGDMEDWHULHZîDĂFLZÇVWURQÇ
ō 1LHQDOHĝ\]DVîDQLDÉRWZRUöZZHQW\ODF\MQ\FKSU]HGPLRWDPLWDNLPLMDNJD]HW\REUXV\
ﬁranki itp.
ō 8U]ÇG]HQLDQLHQDOHĝ\Z\VWDZLDÉQDG]LDîDQLHNDSLÇFHMDQLUR]FKODSXMÇFHMVLÙZRG\DWDNĝH
nie należy na nim stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z kwiatami.
ō 1DXU]ÇG]HQLXQLHQDOHĝ\VWDZLDÉěUöGHîRWZDUWHJRRJQLDWDNLFKMDN]DSDORQHĂZLHF]NL
ō 1LJG\QLHZROQRRWZLHUDÉREXGRZ\XU]ÇG]HQLD1LHIDFKRZRSU]HSURZDG]RQHQD
SUDZ\PRJÇE\ÉJURěQHZVNXWNDFKGODXĝ\WNRZQLND3U]\XV]NRG]HQLXXU]ÇG]HQLDZ
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być używane dopóki nie zostanie
naprawione przez osobę z wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.
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ō :UD]LHDZDULLSURV]ÙQLHQDSUDZLDÉXU]ÇG]HQLDVDPHPXOHF]VNRU]\VWDÉ]SRPRF\DX
toryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalnym zakładzie naprawczym
albo przez wykwaliﬁkowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
ō -HĝHOLXU]ÇG]HQLHQLHEÙG]LHSU]H]GîXĝV]\F]DVXĝ\ZDQHQDOHĝ\Z\FLÇJQÇÉZW\F]NÙ]
gniazdka lub wyjąć baterie.
Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają zwracać Państwa uwagę na:
Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się we wnę
trzu urządzenia części, które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się w
załączonych dokumentach ważne wskazówki związane z obsługą i konserwa
cją urządzenia.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
ō 'ODEH]SLHF]HðVWZDG]LHFLSURV]ÙQLH]RVWDZLDÉVZRERGQLHGRVWÙSQ\FKF]ÙĂFLRSDNR
wania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
ō 7RXU]ÇG]HQLHQLHPRĝHE\ÉXĝ\ZDQHSU]H]RVRE\ ZW\PG]LHFL RRJUDQLF]RQ\FKPRĝ
liwościach ﬁzycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego
doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wy
łącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania
urządzenia.
ō 1LHSR]ZDODMG]LHFLRPEDZLÉVLÙXU]ÇG]HQLHP

Przegląd elementów obsługi

2
3
4
5
6

8

3U]\FLVN+28578
Przycisk MIN/TU+
Przycisk ON/OFF / AM/FM
Przycisk SNOOZE/SLEEP
Głośnik
Przycisk SET/PRE/M+
3U]\FLVN$/92/
Przycisk AL2/VOL+
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9 Wyświetlacz
10 Przegródka na baterie (zasilanie rezerwowe)
Tył (niepokazany)
Kabel sieciowy
Antena dipolowa

Rozruch urządzenia/wstęp
ō :\EUDÉRGSRZLHGQLÇORNDOL]DFMÙGODXU]ÇG]HQLD2GSRZLHGQLDEÙG]LHSRZLHU]FKQLD
sucha, pozioma, antypoślizgowa.
ō &]XîHSRZLHU]FKQLHWDNLHMDNZ\ĂZLHWODF]VÇSUDZGRSRGREQLHRNU\WHIROLÇ8VXQÇÉWH
folie.
Zasilanie
ō 8ZDĝDÉQDQDSLÙFLHVLHFLRZH1DSODNLHWFH]QDPLRQRZHM]QDMGXMHVLÙSUDZLGîRZH
napięcie dla urządzenia.
ō :îRĝ\ÉZW\F]NÙGRRGSRZLHGQLR]DLQVWDORZDQHJRJQLD]GND]DVLODQLD
ō -HĂOLQLHXĝ\ZDP\XU]ÇG]HQLDSU]H]GîXĝV]\F]DVQDOHĝ\Z\MÇÉZW\F]NÙ]JQLD]GND
Wkładanie zasilającej baterii rezerwowej
(nie objęte dostawą)
W przypadku awarii zasilania lub wyciągnięcia wtyczki z kontaktu, ustawienia zostaną zacho
wane, o ile wcześniej włożono baterie rezerwy chodu.
1. Otwórz kieszeń na baterie na spodzie.
2. Proszę połączyć baterię blokową 9 V, E z podłączeniem. Proszę pamiętać o właściwej
polarności (Patrz spód kieszeni na baterie ewent. wytłoczenie na zewnątrz).
3. Proszę ponownie zamknąć kieszeń na baterie.
UWAGA:
ō 1LHQDUDĝDMEDWHULLQDEH]SRĂUHGQLHG]LDîDQLHFLHSîDOXESURPLHQLRZDQLDVîRQHF]QH
go. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
ō =EDWHULLPRĝHZ\FLHFHOHNWUROLW-HĂOLXU]ÇG]HQLHEÙG]LHQLHXĝ\ZDQHSU]H]GîXĝV]\
czas, wyjmij z niego baterie.
ō =Z\NîHEDWHULHQLHPRJÇE\ÉîDGRZDQH
ō $NXPXODWRUNLPRĝQDîDGRZDÉW\ONRSRGQDG]RUHPRVöEGRURVî\FK
ō $NXPXODWRUNLQDOHĝ\Z\MÇÉ]]DEDZNLSU]HGLFKîDGRZDQLHP
ō %DWWHULHVPXVWEHLQVHUWHGZLWKWKHFRUUHFWSRODULW\
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UWAGA:
ō 6SHQWEDWWHULHVPXVWEHUHPRYHGIURPWKHWR\
ō %DWHULLQLHQDOHĝ\ZU]XFDÉGR]Z\Nî\FKGRPRZ\FKĂPLHFL=Xĝ\WHEDWHULHSURV]Ù
oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.
ō 6W\NLEDWHULLQLHPRJÇE\ÉQDUDĝRQHQDVSLÙFLH
Włączanie/wyłączanie urządzenia
Włączanie:
Nacisnąć przycisk ON/OFF / AM/FM.
Wyłączanie:
Nacisnąć przycisk ON/OFF / AM/FM przez ok. 3 sekundy.

Czas
Ustawianie czasu (w trybie czasu)
 -HĂOLZVNDěQLNJRG]LQ\QLHPLJDSU]\WU]\PDMZFLĂQLÙW\SU]\FLVN6(735(0SU]H]RN
VHNXQG\:VNDěQLNJRG]LQ\]DF]QLHPLJDÉ
 8VWDZJRG]LQÙSU]\SRPRF\SU]\FLVNX+28578L0,178
3. Potwierdzić ustawienie za pomocą przycisku SET/PRE/M+.
WSKAZÓWKA:
Jeśli nie naciśniemy żadnego przycisku w ciągu 3 sekund, ustawienia zostaną zapisane
automatycznie.

Słuchanie radia
Skanowanie stacji
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF / AM/FM, aby włączyć radio.
2. Wybierz żądany zakres częstotliwości naciskając kilkakrotnie przycisk ON/OFF / AM/
FM. Obok FM (modulacja częstotliwości) lub AM (fale średnie) zaświeci się kropka.
 5HJXORZDÉJîRĂQRĂÉ]DSRPRFÇSU]\FLVNX$/92/OXE$/92/
 -HĂOLQDFLĂQLHP\SU]\FLVN0,178OXE+28578V]\ENRXU]ÇG]HQLHSU]HMG]LHGR
kolejnej stacji radiowej.
WSKAZÓWKA:
Jeśli istnieją zakłócenia na odbieranej stacji, należy poprawiać odbiór poprzez zmianę
położenia oraz przez zwijanie lub rozwijanie anteny.
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Wstępne ustawianie stacji radiowych
1. Wyszukać stacji jak opisano w rozdziale „Skanowanie stacji”.
2. Nacisnąć przycisk SET/PRE/M+. Wyświetli się ustawiona lokalizacja. Wybrać ustawioną
ORNDOL]DFMÙ]DSRPRFÇSU]\FLVNX0,178OXE+28578
3. Nacisnąć przycisk SET/PRE/M+, aby zapisać stację.
Wybór ustawionych wstępnie stacji radiowych
Kiedy radio działa, kilkakrotnie nacisnąć przycisk SET/PRE/M+. Wybrane zostaną jedna za
drugą ustawione lokalizacje.

Funkcja alarmu
Ogólne informacje
ō 0RĝQDXVWDZLÉF]DVDODUPXZWU\ELHF]DVX
ō &]\FKFHV]DE\EXG]LîRFLÙUDGLR"1DOHĝ\ZF]HĂQLHMXVWDZLÉRGSRZLHGQLÇJîRĂQRĂÉ
oraz stację radiową.
ō *G\QDGHMG]LHF]DVEXG]HQLDRERN$/%8==(5$/5$',2$/%8==(5OXE$/
RADIO zacznie migać kropka.
Ustawienie czasu alarmu
1. Najpierw wybierz sposób budzenia:
ō 1DFLĂQLMUD]SU]\FLVN$/92/DE\REXG]Lî&LÙV\JQDîGěZLÙNRZ\.URSNDRERN
„AL1 BUZZER” zacznie migać.
ō 1DFLĂQLMSRQRZQLHSU]\FLVN$/92/DE\REXG]LîD&LÙRVWDWQLDXVWDZLRQDVWDFMD
radiowa. Kropka obok „AL1 RADIO” zacznie migać.
ō -HĂOLQDFLĂQLHV]SU]\FLVNSRQRZQLHNURSNDQDZ\ĂZLHWODF]X]JDĂQLHLEXG]LN]RVWD
nie wyłączony.
 8VWDZJRG]LQÙEXG]HQLDSU]\SRPRF\SU]\FLVNX+28578L0,178
 3RWZLHUGěXVWDZLRQÇJRG]LQÙSU]\FLVNLHP$/92/
WSKAZÓWKA:
Jeśli nie naciśniemy żadnego przycisku w ciągu 3 sekund, ustawienia zostaną zapisa
ne automatycznie.
Aby ustawić czas drugiego alarmu, powtórzyć powyższe kroki za pomocą przycisku AL2/
92/
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Wyłączanie sygnału alarmu
Aby wyłączyć budzik do następnego dnia, naciśnij raz przycisk ON/OFF / AM/FM.
Aktywacja/dezaktywacja czasu alarmu
:WU\ELHJRG]LQ\QDFLVNDMSU]\FLVN$/92/OXE$/92/DĝNURSNDQDZ\ĂZLHWODF]X
znajdująca się koło godziny budzenia zniknie.
Funkcja drzemki (SNOOZE)
Automatycznie ustawiony sygnał alarmu będzie wyłączony na ok. 9 minut za pomocą
przycisku SNOOZE/SLEEP. Kropka na wyświetlaczu obok godziny budzenia zacznie migać.

Opóźnione wyłączanie
&]\FKFHV]]DV\SLDÉSU]\PX]\FHUDGLRZHM"
1. Włącz radio i naciśnij przycisk SNOOZE/SLEEP. Na wyświetlaczu pojawi się 90 (minut).
2. Nacisnąć przycisk SNOOZE/SLEEP kilkakrotnie, aby zredukować czas w kroku 10.
ō 8VWDZLHQLH2))Z\îÇF]\IXQNFMÙ
ō $E\Z\ĂZLHWOLÉSR]RVWDî\MHV]F]HF]DVV]\ENRQDFLVQÇÉSU]\FLVNSNOOZE/6/((3=
przyszyn technicznych włączona funkcja nie może być sygnalizowana na wyświetlaczu
przez cały czas.

Czyszczenie
UWAGA:
ō 3URV]ÙQLHZVDG]DÉXU]ÇG]HQLDGRZRG\
ō 1LHQDOHĝ\Xĝ\ZDÉGUXFLDQ\FKV]F]RWHNDQLLQQ\FKĂFLHUQ\FKSU]HGPLRWöZ
ō 1LHQDOHĝ\Xĝ\ZDÉĝUÇF\FKDQLVLOQLHG]LDîDMÇF\FKĂURGNöZF]\V]F]ÇF\FK
ō 3U]HGF]\V]F]HQLHPXU]ÇG]HQLDSURV]ÙZ\îÇF]\ÉMH]VLHFL
ō 8U]ÇG]HQLHSURV]ÙF]\ĂFLÉXĝ\ZDMÇFOHNNR]ZLOĝRQHMĂFLHUNLEH]ĂURGNöZF]\V]F]ÇF\FK

Usuwanie usterek
Symptomy
Nie można włączyć
urządzenia

Przyczyna
Urządzenie „zawiesiło się”

Rozwiązanie
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka na
około 5 sekund. Następnie włożyć
ją z powrotem.
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Dane techniczne
Model: .....................................................................................................................................MRC 4143
Napięcie zasilające:.................................................................................................9a+]
Pobór mocy: .......................................................................................................................................5 W
Stopień ochrony: ....................................................................................................................................II
Bateria:.............................................................................................................[97\S(%ORFN5
Masa netto:............................................................................................................................ok. 0,26 kg
Radio
Zakresy częstotliwości:.........................................................................................)0a0+]
..........................................................................................$0aN+]
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie
ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz
spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad.
W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w
wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania at
mosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wyni
kających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
'ÇEURZD

Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego,
i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwa
nia odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form
wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych
lub w administracji gminy.

