MODEL: ICR-210

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

1. 1st Alarm Indicator Buzzer
2. 1st Alarm Indicator Music
3. Volume Increase/Alarm 1 Set
4. Volume Decrease/Alarm 2 Set
5. Time Set
6. Tuning + Button/Hour Button
7. Tuning – Button/Minute Button
8. Preset Memory Selection
9. On Off/Alarm Off Button
10. Snooze Indicator
1

Το
λογότυπο
μουσική
νότα και λογότυπο καμπάνα συμβολίζει
11.LED
2ndμεAlarm
Indicator
Radio
το
12.ξύπνημα
2nd Alarm Indicator Buzzer
με
ή με βομβητή αντίστοιχα.
13.ραδιόφωνο
Sleep Button
Και οι δύο λυχνίες LED με το λογότυπο μουσική νότα και καμπάνα
14. Snooze Button
είναι OFF η αφύπνηση είναι απενεργομένη.
6. Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ρυθμίσετε την αφύπνιση 2.

Ραδιόφωνο

1. Πατήστε το πλήκτρο "ON / OFF" για να ανοίξετε η να κλείσετε το
ρολόι-ραδιόφωνο .
2. Με το "TUNING +" ή "TUNING-" επιλέγετε τον επιθυμητό σταθμό.
3. Πατήστε το κουμπί "Ένταση-" ή "VOLUME +" για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "PRE / Μ +" μέχρι η
προκαθορισμένη μνήμη εμφανιστεί στην οθόνη, για παράδειγμα "P01",
αναβοσβήνει. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή
μνήμη με "VOLUME +" ή "VOLUME-" και Πιέστε ξανά το πλήκτρο "PRE
/ Μ +" για να αποθηκεύσετε τον επιθυμητό σταθμό.
5. Τώρα μπορείτε να ανακαλέσετε τον προεπιλεγμένο σταθμό πατώντας
το κουμπί "PRE / Μ +" για να επιλέξετε την επιλεγμένη μνήμη.

Ρύθμιση της ειδοποίησης
1. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πριν να ρυθμίσετε την
ώρα αφύπνισης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "AL1" μέχρι η οθόνη
της ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης: Πατήστε το πλήκτρο
"Hour" για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε το κουμπί "Minute" για
να ρυθμίσετε τα λεπτά.
4. Πατήστε το κουμπί "AL1" τώρα για να αποθηκεύσετε την ώρα
αφύπνισης.
5. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι και επιλέξτε αν
θέλετε ειδοποιήση από το ραδιόφωνο ή από τον βομβητή πατώντας
εναλλξ το "AL1" .
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Το LED με λογότυπο μουσική νότα και λογότυπο καμπάνα συμβολίζει
το ξύπνημα με ραδιόφωνο ή με βομβητή αντίστοιχα.
Όταν και οι δύο λυχνίες LED με το λογότυπο μουσική νότα και
καμπάνα είναι OFF η αφύπνηση είναι απενεργομένη.
6. Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ρυθμίσετε την αφύπνιση 2.

Ακύρωση της ημερήσιας ειδοποίησης
Πατήστε το πλήκτρο "ON / OFF" για να σταματήσει ο συναγερμός.
Ο συναγερμός θα λειτουργήσει 24 ώρες αργότερα, όπως σε κάθε σετ
ώρας αφύπνισης.

Απενεργοποίηση του συναγερμού
Πατήστε το κουμπί "AL1» ή «AL2» συνεχώς μέχρι τα δύο LED
με logo μουσική Και logo καμπάνα γίνουν OFF, το ξυπνητήρι
είναι τώρα απενεργοποιειμένο.

Ρύθμιση του ρολογιού
1. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πριν να ρυθμίσετε την
ώρα του ρολογιού.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "TIME" μέχρι η οθόνη
αρχίζει να αναβοσβήνει, στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.
3. Πατήστε το πλήκτρο "Hour" και το πλήκτρο "MIN" για να ρυθμίσετε
την ώρα και τα λεπτά.
4. Πατήστε το πλήκτρο "Hour" για να αποθηκεύσετε την ώρα.

Ρύθμιση της ώρας ύπνου
1. Πατήστε το κουμπί "SLEEP" για να ρυθμίσετε την ώρα του ύπνου
(90,80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 λεπτά ή OFF). Όταν το χρονόμετρο
είναι ΟΝ,το ραδιόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Αναβολή
Για να χρησιμοποιήσετε τηναναβολή, πατήστε το "Snooze" bar όταν ο
συναγερμός ηχεί. Ο συναγερμός θα σταματήσει προσωρινά, αλλά θα
συνεχίσει να ηχεί μετά από 9 λεπτά.
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Σημειώσεις
1. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και δεν υπάρχουν
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, τοποθετημένα πάνω
σtην συσκευή.
2. Για να είναι εντελώς αποσυνδεδεμένη η είσοδοσ τροφοδοσίας, το
φις της συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.
3. Το φις της συσκευής δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ή πρέπει να
να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την χρήση.
4. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως
ήλιο,
φωτιά ή παρόμοια.
5. Ελάχιστες αποστάσεις 10 εκατοστών γύρω από τη συσκευή για
επαρκή αερισμό.
6. Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα
εξαερισμού
με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
7. Πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά δεν θα πρέπει να είναι
τοποθετειμένα πάνω στη συσκευή.
8. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές κατά την
απόρριψη της μπαταρίας.
9. Η χρήση της συσκευής να γίνεται σε μέτριες κλίματολογικές
συνθήκες
10. Η ετικέτα στοιχείων της συσκευής είναι στο κάτω μέρος της
συσκευής.
SPECIFICATIONS

Frequency Range: FM 87.5–108 MHz
Power Source: AC 230V ~ 50 Hz, 3W
DC 2 x AAA batteries (For back-up)
Power Output: 300 mW
Service and support
For information: http://www.ices-electronics.com/
For support: http://icessupport.zendesk.com
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Η STL Group προσφέρει τεχνική υποστήριξη και εγγύηση
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο σημαίνει ότι
σε περίπτωση επισκευής (τόσο εντός, όσο και εκτός
εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον τοπικό
διανομέα.

Σημαντική σημείωση: Δε μπορείτε να στείλετε
προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στη Η STL
Group.
Σημαντική σημείωση: Αν το προϊόν ανοιχθεί ή
επισκευαστεί από κάποιο μη επίσημο φορέα, η εγγύηση
λήγει.
Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική
χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι
υποχρεώσεις του κατασκευαστή όσον αφορά την εγγύηση
ακυρώνονται.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η ηλεκτρική συσκευή
ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα
οικιακά απορρίμματα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε
τη σωστή διαχείριση των προϊόντων και των μπαταριών
παρακαλούμε απορρίψτε τα σύμφωνα με τους εγχώριους
νόμους διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών.
Κάνοντας αυτό, βοηθάτε στη διατήρηση των φυσικών
πόρων και βελτιώνετε τους κανονισμούς περιβαλλοντικής
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προστασίας και διαχείρισης ηλεκτρικών απορριμμάτων.
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Προιόντα με το σύμβολο CE συμμορφώνονται με το EMC
Directive (2004/108/EC) και το Low Voltage Directive
(2006/95/EC) που έχει εκδοθεί από τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής
ένωσης.

.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
DIVITEC AE
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4
15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΤΗΛ 210 2855080
WWW.DIVITEC.GR
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