Погана
якість
звуку на пристрої
Bluetooth®

джерелі звуку
Версія Bluetooth
не підтримується
Пристрій
Bluetooth
перебуває майже
за межами дії
пристрою

Скористайтеся
іншим
пристроєм для відтворення
Перемістіть
Bluetooth
пристрою

пристрій
ближче
до

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вхід (змін. струм) 100-240 В ~
50/60 Гц
Блок живлення (у комплекті)
Вихід (пост. струм) 5 В
2,4 А
Споживання енергії
Споживання енергії в режимі
очікування
Вихідна потужність Qi

12 Вт

5 Вт

Частота DAB

174,928-239,2 МГц

Частота FM

87,5-108 МГц

<1 Вт

Підтримка Bluetooth

V4.1+ EDR

Діапазон роботи Bluetooth

до 10 м

Частота передавання

2,4 ГГц

Протоколи

A2DP 1.2

Робоча температура

0~+35 ℃

Робоча вологість

20~80 %

Зберігається право на внесення технічних змін і змін, що
стосуються конструкції, у процесі розробки продукту.
Цей пристрій пройшов випробування відповідно до всіх чинних
директив ЄС, зокрема Технічних регламентів із електромагнітної
сумісності обладнання та безпеки низьковольтного електричного
14

дощової води або впливу вологи. Не розміщуйте на пристрої
посудини або предмети, наповнені водою, як-от вази.
РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

3

2. Зніміть кришку акумуляторного відсіку,
розташованого

в

нижній

частині

пристрою, за допомогою викрутки.

3. Вийміть використаний акумулятор. Вставте 1 акумулятор
CR2032, дотримуючись полярності. Поставте кришку відсіку на
місце. Не закручуйте надто сильно.
УВАГА!
- Переконайтеся, що акумулятор встановлено правильно.
- Використовуйте акумулятори такого ж або аналогічного типу,
рекомендованого виробником.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, оскільки він може вибухнути
або протекти.

перейти до наступного параметра.
перейти до наступного параметра.

ож може бути оновлено автоматично. Під час
новлення
часоновлено
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ТА ВИКОРИСТАННЯ БУДИЛЬНИКА

два будильника, для яких можна встановити

два будильника, для яких можна встановити

іі джерела
джерела сигналу.
сигналу.Кожний
Кожний
будильник
будильник
може може
зумер
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підтвердити вибір і перейти до наступного параметра.

Примітка: час також може бути оновлено автоматично. Під час
автоматичного
Примітка:оновлення
час також час
можеавтоматично
бути оновлено синхронізується
автоматично. Під зчас
національними
сигналами
часу, щочас
транслюються
через FM (за з
автоматичного
оновлення
автоматично синхронізується
національними сигналами часу, що транслюються через FM (за
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наявності).
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Цей пристрій має два будильника, для яких можна встановити

Цей пристрій має два будильника, для яких можна встановити

різний час
і різні
сигналу.
Кожний
будильник
може
різний
час джерела
і різні джерела
сигналу.
Кожний
будильник
може
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зумер зумер
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активний
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піктограмою
“ "” або
" на
позначається
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“ ” або
1.
Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ALARM
протягом
2 секунд,
поки
1.
Натисніть і утримуйте кнопку ALARM протягом
2 секунд,
поки
нене
Примітки
почнуть
блимати
індикатор
часу
та
піктограма
будильника.
почнутьбудильників
блимати індикатор
часу та піктограма
будильника.
- Сигнали
не буде активовано,
якщо перемикач
2. Натисніть кнопку " " або " " , щоб вибрати значення для
2. Натисніть кнопку " " або " " , щоб вибрати значення для
будильника перебуває
в положенні
("OFF");
щоб функція
кожного параметра
по «ВИМК.»
черзі, а потім
натисніть
кнопку ALARM,
кожного параметра по черзі, а потім натисніть кнопку ALARM,
щоб підтвердити
вибірчином,
і перейти
до наступного
параметра.
будильника працювала
належним
перемикач
будильника
щоб підтвердити
вибір
і перейти
до
наступного
параметра.
Примітка:
кожен
крок
має
бути
виконано,
поки
блимає
індикатор,
має бути в положенні «УВІМК.» ("ON").
Примітка:інакше
коженчас
крок
має бути
виконано,
поки
блимає
індикатор,
очікування
буде
вичерпано,
а всі
зміни збережено.
- Коли встановлено час сигналу будильника, звук сигналу спочатку
інакше час очікування буде вичерпано, а всі зміни збережено.
буде тихим, а потім поступово наростатиме до заданого рівня
гучності. Коли звучить сигнал будильника, на дисплеї блимає
Параметри будильника:
відповідна піктограма.
 Назва будильника – Будильник 1 або Будильник 2
Параметри
- Щоб функціябудильника:
будильника працювала належним чином,
 Час сигналу – години й хвилини
 Назва будильника – Будильник 1 або Будильник 2
переконайтеся,
що задано
правильний
рівень
гучності
 Тип сигналу
(джерело)
– зумер
| FM
| USB.сигналу
 Час сигналу – години й хвилини
 Рівень гучності сигналу – від «0» до «32»
будильника.


Тип сигналу (джерело) – зумер | FM | USB.

- Якщо вибрано тип FM-сигналу, будильник увімкнеться й
 РівеньУвімкнення/вимкнення
гучності сигналу – від
«0» до «32»
будильників
транслюватиме останній канал, який було вибрано перед
1. Установіть перемикач будильника на задній панелі пристрою в
вимкненням пристрою.
Увімкнення/вимкнення
будильників
положення «УВІМК.»
("ON"), щоб увімкнути сигнал будильника; на
- Натисніть кнопку , щоб вимкнути сигнал будильника, коли він
1. активований.
Установіть
перемикач
будильника
дисплеї з’являться піктограми “на задній
”. панелі пристрою в

положення2. «УВІМК.»
щоб
увімкнутив сигнал
будильника;
на
Установіть ("ON"),
перемикач
будильника
положення
«ВИМК.» ("OFF"),
Кнопка відстрочення сигналу будильника / налаштування

щоб вимкнути
сигнал будильника;
дисплеї
з’являться
піктограми
“
”. піктограми будильників зникнуть.
яскравості підсвічування (SNOOZE/DIM)

2.
перемикач
будильника
положення
«ВИМК.» ("OFF"),
• Установіть
Натисніть кнопку,
щоб вибрати
рівеньвяскравості
підсвічування
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РК-дисплея
щоб
вимкнути(Яскравий/РІВЕНЬ1/РІВЕНЬ2/ВИМК.)
сигнал будильника; піктограми будильників зникнуть.
• Натисніть кнопку, щоб вимкнути будильник, якщо він
активований (звучить сигнал). На дисплеї блиматиме піктограма
будильника, а сигнал будильника
7 буде відстрочено. Сигнал
знову пролунає через 9 хвилин (час відстрочення за
замовчуванням).

РОБОТА ПРИСТРОЮ В РЕЖИМІ FM

Режим FM-радіо засновується на аналоговому радіомовленні з

переконайтеся, що задано правильний рівень гучності сигналу
будильника.
- Якщо вибрано тип FM-сигналу, будильник увімкнеться й
транслюватиме останній канал, який було вибрано перед
вимкненням пристрою.
- Натисніть кнопку
активований.

, щоб вимкнути сигнал будильника, коли він

Кнопка відстрочення сигналу будильника / налаштування
яскравості підсвічування (SNOOZE/DIM)
• Натисніть кнопку, щоб вибрати рівень яскравості підсвічування
РК-дисплея (Яскравий/РІВЕНЬ1/РІВЕНЬ2/ВИМК.)
• Натисніть кнопку, щоб вимкнути будильник, якщо він
активований (звучить сигнал). На дисплеї блиматиме піктограма
будильника, а сигнал будильника буде відстрочено. Сигнал
знову пролунає через 9 хвилин (час відстрочення за
замовчуванням).

РОБОТА ПРИСТРОЮ В РЕЖИМІ FM

Режим FM-радіо засновується на аналоговому радіомовленні з
діапазону FM (87,5-108 МГц) і відображає інформацію системи
передавання даних одночасно зі звуковим сигналом про станцію.
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Примітки
- Сигнали будильників не буде активовано, якщо перемикач
будильника перебуває в положенні «ВИМК.» ("OFF"); щоб функція
будильника працювала належним чином, перемикач будильника
має бути в положенні «УВІМК.» ("ON").
- Коли встановлено час сигналу будильника, звук сигналу спочатку
буде тихим, а потім поступово наростатиме до заданого рівня
гучності. Коли звучить сигнал будильника, на дисплеї блимає
відповідна піктограма.
- Щоб функція будильника працювала належним чином,
переконайтеся, що задано правильний рівень гучності сигналу
будильника.
- Якщо вибрано тип FM-сигналу, будильник увімкнеться й
транслюватиме останній канал, який було вибрано перед
вимкненням пристрою.
- Натисніть кнопку
активований.

, щоб вимкнути сигнал будильника, коли він

Кнопка відстрочення сигналу будильника / налаштування
яскравості підсвічування (SNOOZE/DIM)
• Натисніть кнопку, щоб вибрати рівень яскравості підсвічування
РК-дисплея (Яскравий/РІВЕНЬ1/РІВЕНЬ2/ВИМК.)
• Натисніть кнопку, щоб вимкнути будильник, якщо він
активований (звучить сигнал). На дисплеї блиматиме піктограма
будильника, а сигнал будильника буде відстрочено. Сигнал
знову пролунає через 9 хвилин (час відстрочення за

