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black film width 148 mm

AJ 3140 Dual Alarm Clock Radio
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DISPLAY 1
AJ 3140 FM MW CLOCK RADIO

ALARM 1

1050

ALARM 2

© Time 10:50 - Alarm 1 activated
êÛÒ. ÇpÂÏﬂ ·Û‰ËÎ¸ÌËÍ‡ 10.50 - ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ ‚ÍÎ˛˜ﬁÌ
π Godzina 10:50, ustawiony budzik 1.
Í Èas 10:50 - Budík è. 1 je zapnut¥
† Èas 10:50 - Budík 1 zapnut
h Idõ 10:50 - Alarm 1 aktiválva

DISPLAY 2
AJ 3140 FM MW CLOCK RADIO

ALARM 1

7 31

ALARM 2

© Clock time (AM) - Alarm setting deactivated
êÛÒ. ÇpÂÏﬂ (ÛÚp‡) - ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ ÓÚÍÎ˛˜ﬁÌ
π Wyœwietlana aktualna godzina (zegar 12-godzinny) - budziki nie så aktywne
Í Èas na hodinkách (AM) - Nastavenie na budíku je vypnuté
† Hodiny (dopoledne) - Nastavení budíku vypnuto
h Ébresztõrádión lévõ idõ (de) - Ébresztõhang hatástalanítva

DISPLAY 3
AJ 3140 FM MW CLOCK RADIO

ALARM 1

3

009

ALARM 2

© Slumber time - Alarm 1 and 2 both active
êÛÒ. ÇpÂÏﬂ Á‡‰ÂpÊÍË - ìÒÚ‡‚ÍË ·Û‰ËÎ¸ÌËÍ‡ 1 Ë 2 Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚
π Czas do wy¬åczenia funkcjå zasypiania - aktywne oba budziki: 1 i 2.
Í Noèn¥ èas - Budíky è.1 a è. 2 sú zapnuté
† Døímání - Budíky 1 a 2 jsou zapnuté
h „Szendergési idõ” - Alarm 1 és 2 - mindkettõ aktiválva
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ELEMENTY STERUJÅCE
ELEMENTY STERUJÅCE

Polski

1 RADIO
W¬åczanie/wy¬åczanie radioodbiornika.
2 Prze¬åcznik trybu pracy ALARM 2 (budzika 2)
BUZ(zer) - w¬åczanie brzêczyka o godzinie
wybranej dla budzika 2.
RAD(io) - w¬åczanie radia o godzinie wybranej
dla budzika 2.
OFF - wy¬åczenie dzia¬ania budzika 2.
3 Prze¬åcznik trybu pracy ALARM 1 (budzika 1)
BUZ(zer) - w¬åczanie brzêczyka o godzinie
wybranej dla budzika 1.
RAD(io) - w¬åczanie radia o godzinie wybranej
dla budzika 1.
OFF - wy¬åczenie dzia¬ania budzika 1.
4 G¬oœnik
5 SLUMBER
Ustawianie/uaktywnianie trybu zasypiania wy¬åczania zestawu po okreœlonym czasie.
6 7 szybkie zwiêkszanie
Ustawianie godzin i minut zegara i budzików.
7 4 powolne zmniejszanie
Ustawianie godzin i minut zegara i budzików.
8 ALARM 1
Ustawianie/sprawdzanie budzika 1 (funkcji
ALARM 1).
9 ALARM 2
Ustawianie/sprawdzanie budzika 2 (funkcji
ALARM 2).
0 TIME
Ustawianie zegara.
! RESET
Zatrzymanie aktywnego budzika na 24 godziny.
@ SLUMBER OFF/REPEAT ALARM
Wy¬åczenie budzenia na 7 minut.
# Skala tarczy
$ VOLUME
Regulacja si¬y g¬osu.
% Wyœwietlacz
^ BAND
Wybieranie zakresu fal radiowych (FM-MW).
& TUNING
Dostrajanie do stacji radiowych.
12

Instalowanie
ZASILANIE Z SIECI ELEKTRYCZNEJ
1. Sprawdziæ, czy napiêcie sieci elektrycznej jest
zgodne z napiêciem podanym na tabliczce
znamionowej (z ty¬u obudowy).
Jeœli nie, skontaktowaæ siê z dostawcå zestawu
lub punktem napraw.
2. Jeœli odbiornik posiada z ty¬u prze¬åcznik napiêcia
zasilania, wówczas nale¿y go ustawiæ na
miejscowe napiêcie sieci.
3. W¬o¿yæ wtyczkê sieciowå do gniazdka zasilania.
– Od tego momentu zestaw jest w¬åczony, a na
wyœwietlaczu zaczynajå migaæ cyfry.
Mo¿e byæ potrzebne ustawienie czasu.
4. Ca¬kowite od¬åczenie zestawu od sieci elektrycznej
nastêpuje po wyjêciu wtyku przewodu sieciowego
z gniazdka elektrycznego.

ZANIK NAPIÊCIA ZASILAJÅCEGO
– W przypadku zaniku zasilania zestaw radiobudzik
siê wy¬åczy.
– Po przywróceniu zasilania, na wyœwietlaczu zacznå
migaæ cyfry. Konieczne jest ponowne ustawienie
zegara.
– W celu zapamiêtania ustawionego czasu i pór
budzenia, w pojemniku na bateriê mo¿na
zainstalowaæ bateriê 9V typu 6F22 (nie
dostarczana z zestawem).
W przypadku zaniku napiêcia zegar wciå¿ bêdzie
dzia¬a¬, nie bêdzie on jednak podœwietlony, gdy¿
bateria jest przeznaczona wy¬åcznie do
podtrzymania czasów zegara i budzików, z
wykluczeniem pozosat¬ego dzia¬ania budzików i
radia.
Natychmiast po przywróceniu napiêcia sieciowego
na wyœwietlaczu pojawi siê poprawny czas.
1. Przed w¬o¿eniem baterii nale¿y wyjåæ wtyczkê z
gniazdka elektrycznego.
2. W¬o¿yæ bateriê do pojemnika znajdujåcego siê
pod spodem radiobudzika.
– Wymieniaæ bateriê raz na rok, lub stosownie do
potrzeb.
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KONSERWACJA
– Przed zaplanowanå d¬u¿szå przerwå w eksploatacji
radiobudzika nale¿y od¬åczyæ go od zasilania,
wyjmujåc wtyczkê z gniazdka elektrycznego.
Nale¿y tak¿e wyjåæ baterie, dla zapobire¿enia
groŸbie wycieków mogåcych zniszczyæ zestaw.
– Do czyszczenia plam w formie odcisków palców,
kurzu i brudu nale¿y u¿ywaæ miêkkiej zwil¿onej
œciereczki lub irchy. Nie u¿ywaæ œrodków
zawierajåcych benzen, rozcieñczalniki itp., gdy¿
mogå one uszkodziæ obudowê.
– Ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz dla unikniêcia
zniszczenia zestawu, nie nale¿y go nara¿aæ na
dzia¬anie deszczu, wilgoci i nadmiernych
temperatur.
Ochrona œrodowiska
Zaniechaliœmy wszelkich zbêdnych opakowañ.
Do¬o¿yliœmy starañ, aby opakowanie da¬o siê
¬atwo segregowaæ na trzy jednorodne rodzaje
materia¬ów: tektura (pud¬o), rozszerzalny
polistyren (elementy przeciwwstrzåsowe) i
polietylen (torebki, arkusz pianki
zabezpieczajåcej).
Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów podlegajåcych
przeróbce wtórnej przez wyspecjalizowane
firmy. Prosimy o przestrzeganie lokalnych
uregulowañ prawnych dotyczåcych
postêpowania z materia¬ami opakowañ,
wyczerpanymi bateriami i zu¿ytym sprzêtem.

Zegar / Radio
USTAWIANIE ZEGARA
Zegar kwarcowy
(tylko dla wersji /11, sprawdziæ na p¬ytce typu
urzådzenia).
Zawarty w urzådzeniu zegar zawiera kryszta¬
kwarcowy. Zegar przebiega niezale¿nie od
czêstotliwoœci sieci, zapewniajåc maksymalnå
dok¬adnoœæ
Wyœwietlanie czasu
Na wyœwietlaczu widoczna jest aktualna godzina, a
ponadto sygnalizowane så stany w¬åczenia budzików.
Sygnalizatory te zapalajå siê na wyœwietlaczu,
odpowiednio po napisach ALARM 1 i ALARM 2.
1. Wcisnåæ i przytrzymaæ przycisk TIME.
2. Ustawiæ godziny i minuty pos¬ugujåc siê
przyciskami 4 i 7.
– Przy wciœniêtym przycisku 7, wskazania godzin i
minut szybko siê zmieniajå. Z chwilå pojawienia
siê na wyœwietlaczu w¬aœciwego czasu nale¿y
zwolniæ przycisk 7.
– W razie potrzeby, przycisk 4 pozwala na powolnå,
minuta po minucie, zmianê czasu wstecz.

RADIO
Opisywany radiobudzik mo¿e s¬u¿yæ jako zwyk¬e
radio.
1. Ustawiæ prze¬åcznik RADIO w po¬o¿enie ON
(w¬åczone).
2. Korzystajåc z prze¬åcznika BAND wybraæ zakres fal
radiowych.
3. Dostroiæ odbiornik do stacji, ga¬kå TUNING.
4. Wyregulowaæ g¬oœnoœæ ga¬kå VOLUME.
5. Radio wy¬åcza siê przestawiajåc prze¬åcznik RADIO
w po¬o¿enie OFF (wy¬åczone).
Antena:
– Dla zakresu FM korzystaæ z wbudowanej anteny
drutowej.
W razie potrzeby nale¿y jå odpowiednio ustawiæ
na optymalny odbiór.
– Radiobudzik posiada oddzielnå wbudowanå antenê
dla zakresu MW. Optymalny odbiór mo¿na uzyskaæ
ustawiajåc odpowiednio ca¬y zestaw.
Dla unikniêcia pogorszenia odbioru fal œrednich nie
nale¿y umieszczaæ zestawu na powierzchniach
metalowych.
13

Polski

Konserwacja
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Budzik
USTAWIANIE BUDZIKA
W opisywanym radiobudziku mo¿na ustawiæ dwie
ró¿ne pory budzenia. Mo¿e to byæ przydatne na
przyk¬ad wtedy, kiedy chcemy byæ budzeni o innej
porze w dni robocze a innej w dni wolne.
Ustawianie budzika 1 i budzika 2
Polski

1. W celu ustawienia godziny dla budzika 1 lub 2,
wcisnåæ i przytrzymaæ odpowiednio przycisk
ALARM 1 lub ALARM 2.
2. Ustawiæ godziny i minuty pos¬ugujåc siê
przyciskami 4 i 7.
– Przy wciœniêtym przycisku 7 wskazania godzin i
minut szybko siê zmieniajå. Z chwilå pojawienia
siê na wyœwietlaczu ¿ådanej godziny nale¿y
zwolniæ przycisk 7.
– W razie potrzeby, przycisk 4 pozwala na
powolnå, minuta po minucie, zmianê czasu
wstecz.
3. Po ustawieniu poprawnej godziny nale¿y zwolniæ
przyciski ALARM 1 lub ALARM 2 oraz 4 lub 7.
– Na wyœwietlaczu ponownie pojawi siê czas
aktualny. Sprawdzenie ustawionej pory dla
budzika 1 lub 2 jest mo¿liwe po wciœniêciu
odpowiednio przycisku ALARM 1 lub ALARM 2.

W£ÅCZANIE BUDZIKA
Radiobudzik mo¿e Ciê zbudziæ na dwa sposoby.
Budzenie radiem
1. Dostroiæ odbiornik do ¿ådanej stacji radiowej
krêcåc ga¬kå TUNING.
Sprawdziæ, czy ustawiona zosta¬a wystarczajåca
do obudzenia si¬a g¬osu.
2. Ustawiæ prze¬åcznik trybu pracy budzika 1 lub 2
(ALARM 1 lub ALARM 2) na RAD(io).
– Na wyœwietlaczu, po odpowiednim napisie
ALARM, zapali siê sygnalizator budzika.
O nastawionej porze radio siê w¬åczy i bêdzie gra¬o
a¿ do automatycznego wy¬åczenia po 59 minutach.

14

Budzenie brzêczykoem
1. Ustawiæ prze¬åcznik trybu pracy budzika 1 lub 2
(ALARM 1 lub ALARM 2) na BUZ(zer).
– Na wyœwietlaczu, po odpowiednim napisie
ALARM, zapali siê sygnalizator budzika.
O nastawionej porze brzêczyk siê w¬åczy i bêdzie
dŸwiêcza¬ a¿ do automatycznego wy¬åczenia po 59
minutach.

WY£ÅCZENIE BUDZIKA
Istniejå trzy sposoby wy¬åczenia budzika.
Wy¬åczenie budzika na 24 godziny
1. Wcisnåæ przycisk RESET.
– Budzik jest teraz wy¬åczony na 24 godziny.
Nastêpnego dnia o tej samej porze zadzia¬a jak
zwykle.
Chwilowe wy¬åczenie budzika
Zarówno w przypadku radia jak i brzêczyka istnieje
mo¿liwoœæ powtarzania budzenia w
siedmiominutowych odstêpach, postêpujåc jak ni¿ej:
1. Wcisnåæ przycisk SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
– Budzik zostanie chwilowo wy¬åczony, a w 7
minut póŸniej budzik (radio lub brzêczyk) zadzia¬a
ponownie.
2. W razie potrzeby powtórzenia budzenia nale¿y
ponownie wcisnåæ przycisk SLUMBER OFF/REPEAT
ALARM.
– Jeœli przycisk SLUMBER OFF/REPEAT ALARM
nie zostanie ponownie wciœniêty, to budzik
wy¬åczy siê automatycznie po 59 minutach.
Nastêpnie zostanie automatycznie wywo¬ana
funkcja RESET i budzik ponownie w¬åczy siê
nastêpnego dnia o tej samej porze.
Ca¬kowite wy¬åczenie budzika
1. Przed zadzia¬aniem budzika lub w trakcie jego
dzia¬ania nale¿y przestawiæ prze¬åcznik ALARM 1
lub ALARM 2 przestawiæ w po¬o¿enie OFF.
– Na wyœwietlaczu zgaœnie wskaŸnik budzika.
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CZAS ZASYPIANIA
Radiobudzik posiada wbudowanå funkcjê SLUMBER
(zasypianie). Funkcja ta umo¿liwia s¬uchanie radia
przed zaœniêciem, bez koniecznoœci pamiêtania o jego
wy¬åczeniu. Radio automatycznie wy¬åczy siê po
ustawionym czasie. Maksymalny czas wynosi tu 59
minut.
Ustawianie czasu zasypiania
Czas, podczas którego chcemy s¬uchaæ radia przed
zaœniêciem nazywamu czasem zasypiania (slumber).
1. Ustawiæ prze¬åcznik RADIO ustawiæ w po¬o¿enie
OFF.
2. Naciskajåc przycisk SLUMBER ustawiæ czas
zasypiania.
– Po jednokrotnym wciœniêciu przycisku
SLUMBER, na wyœwietlaczu uka¿e siê liczba 59.
Oznacza to, ¿e ustawiony czas zasypiania
wyniesie 59 minut.
– Po przytrzymaniu wciœniêtego przycisku
SLUMBER, liczba minut na wyœwietlaczu bêdzie
stopniowo mala¬a, od 59 a¿ do 00. Zwolniæ
przycisk po ukazaniu siê ¿ådanej wartoœci czasu
zasypiania w minutach.
Kasowanie funkcji czasu zasypiania
Radio mo¿na wy¬åczyæ przed up¬ywem czasu
zasypiania.
1. W celu skasowania funkcji zasypiania nsle¿y
nacisnåæ przycisk SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
Uwaga:
– Funkcja zasypiania nie wp¬ywa na ustawienie
budzików.
– W przypadku korzystania z budzenia radiem nale¿y
przed nastawieniem czasu budzenia ustawiæ si¬ê
g¬osu wystarczajåcå do zbudzenia.

Odnajdywanie usterek
W przypadku wyståpienia usterki, przed oddaniem
zestawu do naprawy prosimy zapoznaæie siê z
poni¿szym opisem.
W razie niemo¿liwoœci samodzielnego usuniêcia
przyczyny problemu, postêpujåc wed¬ug poni¿szych
wskazówek, nale¿y skontaktowaæ siê z dostawcå lub
punktem napraw.
UWAGA!
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ
samodzielnie naprawiaæ urzådzenia, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ uniewa¿nienie gwarancji.

Polski

Zasypianie

OBJAW
– Potencjalna przyczyna
• Sposób rozwiåzania
Brak dŸwiêku
–
•
–
•

Ωle ustawiony regulator si¬y g¬osu VOLUME.
Ustawiæ si¬ê g¬osu.
Ωle w¬o¿ony wtyk przewodu sieciowego.
Poprawnie pod¬åczyæ przewód sieciowy.

Brak odbioru stacji radiowych na falach
œrednich.
– Zestaw zbyt blisko innego sprzêtu elektrycznego,
jak odbiornik TV, komputer, œwietlówki.
• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ zestawu od tych urzådzeñ.
Przerywane trzaski podczas odbioru w zakresie
UKF.
– S¬aby sygna¬ z anteny radiowej.
• Zmieniæ po¬o¿enie anteny przewodowej.
Nie dzia¬a budzik.
– Nie ustawiono budzika.
• Ustawiæ porê budzenia oraz wybraæ Ÿród¬o
dŸwiêku: BUZ lub RAD.
– Za ma¬a si¬a g¬osu ustawiona dla budzenia radiem.
• Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu.

Niniejszy wyrób spe¬nia wymagania Unii Europejskiej
w zakresie zak¬óceñ elektromagnetycznych.
Tabliczka znamionowa znajduje siê z ty¬u zestawu.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian
technicznych.
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