THE TRANSISTOR
Cyfrowe radio DAB/DAB+ oraz FM z Bluetooth i technologią NFC
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Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu firmy IRC. Cieszymy się, że wybrałeś jeden z naszych artykułów. i
równocześnie jesteśmy przekonani, że zakup ten spełni wszystkie Twoje oczekiwania i będzie Ci służyć przez
wiele lat.
Firma IRC rozpoczęła swą działalność w Danii i jest znana na całym świecie z nowoczesnego i
minimalistycznego stylu. Od 2001 roku firma IRC zaprojektowała i wyprodukowała cyfrowe produkty audio,
które charakteryzują się wyjątkowym wyglądem, są zaawansowane technologicznie, proste w użyciu i oparte
na otwartych platformach wiodących na świecie dostawców.
Firma IRC dba o środowisko naturalne. Nie chcemy marnować papieru, więc instrukcja obsługi produktu
znajduje się na dołączonej pamięci USB. Mamy nadzieję, że znajdująca się w zestawie smycz także okaże się
użyteczna.
Aktualizacje oprogramowania oraz nowe funkcje produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.ircgo.com, na której można też zarejestrować produkt. Obiecujemy, że będziemy wysyłać wiadomości
e-mail wyłącznie w przypadku ważnych informacji na temat produktu.
Wszystkim zarejestrowanym użytkownikom oferujemy wspaniale zaprojektowanego pilota do produktu
z 30% zniżką. Informację o tej ofercie otrzymasz po rejestracji.
Spodziewamy się, że pilot będzie dostępny na rynku w kwietniu/maju 2015 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy problemów proszę się z nami skontaktować pod adresem
info@ircgo.com.
Z wyrazami szacunku
Zespół IRC

Możesz obserwować nas w mediach społecznościowych Facebook www.facebook.com/ircgo oraz Twitter
https://twitter.com/IRC_Nordic.
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Ważne instrukcje
bezpieczeństwa

9.

OSTROŻNIE

10.

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ.

OSTROŻNIE:
W CELU ZMNIEJSZENIA ZAGROŻENIA PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM:
NIE USUWAJ ŚRUB, POKRYW ANI OBUDOWY.
URZĄDZENIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ
NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
NAPRAWY POWINIEN PRZEPROWADZAĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
SERWISU.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.

Przeczytaj tę instrukcję obsługi.
Zachowaj tę instrukcję obsługi.
Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Nie korzystaj z głośnika w pobliżu wody.
Czyść wyłącznie suchą szmatką.

12.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIE
POŻAREM LUB PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ GŁOŚNIKA NA
DESZCZ LUB WILGOĆ.
Aby zmniejszyć zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym, pożarem itp.:
1. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła
ciepła jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki lub inny
wytwarzający ciepło sprzęt (włącznie ze
wzmacniaczami).
2. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych
urządzenia.
3. Urządzenie nie może być narażone na kapiącą
lub chlapiącą wodę oraz żadne wypełnione
płynami przedmioty — jak wazony — nie
powinny być na nim stawiane.
4. Nie stawaj na urządzeniu ani nie umieszczaj na
nim żadnych ciężkich przedmiotów, gdyż mogą
one spaść i spowodować jego uszkodzenie.
5. Przeczytaj etykiety znamionowe z tyłu
urządzenia w celu uzyskania dodatkowych
instrukcji bezpieczeństwa oraz informacji o
gnieździe zasilania.
6. Urządzenie powinno być używane wyłącznie z
dołączonym do niego kablem zasilania.
7. Chroń kabel zasilania przed nadepnięciem lub
uszkodzeniem — zwłaszcza w pobliżu wtyczek,
gniazd zasilających i miejsc, w których kabel
zasilania jest połączony z urządzeniem.
8. Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel
zasilania. Zawsze chwytaj za wtyczkę i pewnie
ją trzymając, wyciągnij z gniazdka ściennego.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Wszelkie postrzępione lub w inny sposób
uszkodzone kable elektryczne należy
natychmiast naprawić albo wymienić. Nie
korzystaj z kabla, jeśli na nim samym, na
wtyczce lub na złączu widać pęknięcia albo
obtarcia.
Aby zapobiec pożarowi lub zagrożeniu
porażeniem, nigdy nie korzystaj z urządzenia,
jeśli używane jest z przedłużaczem lub innym
gniazdkiem, do którego wtyczka w pełni nie
pasuje.
Aby zapobiec pożarowi lub zagrożeniu
porażeniem, nie narażaj urządzenia na deszcz
lub wilgoć.
W burzowe i deszczowe dni odłącz urządzenie
od zasilania głównego w celu dodatkowego
zabezpieczenia, by chronić je przed piorunami,
a także, gdy nie jest używane przez dłuższy
czas. Zapobiegnie to uszkodzeniom urządzenia,
które mogą być spowodowane przez pioruny i
wyładowania elektryczne.
Nie próbuj przeprowadzać żadnych napraw
serwisowych samodzielnie. Otwierając lub
zdejmując obudowę, narażasz się na
niebezpieczne napięcie i inne zagrożenia.
Wszelkie prace serwisowe powinny być
przeprowadzane przez wykwalifikowanych
techników.
W celu zachowania bezpieczeństwa oraz
uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii nigdy
nie pozostawiaj urządzenia włączonego przez
długi czas bez nadzoru, np.: na noc, podczas
wakacji lub wychodząc z domu. Wyłącz je i
wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego.
Akumulator powinien być używany z kablem
zasilania dołączonym do produktu. Nie próbuj
ładować akumulatora w temperaturze niższej
niż 0°C i wyższej niż 40°C.
Nie narażaj produktu lub akumulatora na
nadmierne gorąco włącznie z bezpośrednim
światłem słonecznym lub ogniem.
Zagrożenie wybuchem w przypadku
nieprawidłowej instalacji akumulatora.
Wymieniaj wyłącznie na taki sam lub
odpowiednik.
Likwidacja zużytego lub uszkodzonego
akumulatora powinna odbyć się szybko i
prawidłowo zgodnie z obowiązującymi
miejscowymi przepisami. Nie spalaj.
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korzystania ze słuchawek najlepiej nie ustawiać

Rozpoczęcie

głośności na bardzo wysokim poziomie, szczególnie
w przypadku słuchania przez długi czas.

Ostrożnie wyjmij radio z pudełka. Możesz zachować
opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

Włączanie/wyłączanie urządzenia
Podłącz kabel zasilania do gniazda AC IN z tyłu

Zawartość opakowania


Urządzenie główne

urządzenia. Następnie włóż wtyczkę kabla zasilania



Instrukcja obsługi

do gniazdka ściennego. Naciśnij przycisk



Kable zasilania prądem zmiennym

włączyć urządzenie lub by przejść do stanu



Akumulator

gotowości. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie,



List powitalny

wyjmij



Smycz na pamięć USB z instrukcją obsługi

wtyczkę

kabla

zasilania

z

, by

gniazdka

ściennego.
Radio wyposażone jest we wbudowany akumulator.

Umiejscowienie radia

Po podłączeniu urządzenia do zasilania głównego

Umieść radio na płaskiej, stabilnej i nienarażonej na

rozpocznie się automatyczne ładowanie

wibracje powierzchni.

akumulatora. Gdy zostanie on w pełni naładowany,
Unikaj następujących miejsc, w których:


proces ten zatrzyma się samoczynnie.

– radio będzie narażone na bezpośrednie

Uwaga: Przed użyciem radia bateria musi być

światło słoneczne;

ładowana przez 12 godzin.



– radio będzie stało blisko źródeł gorąca;



– wilgotność jest wysoka, a wentylacja

Jeśli radio nie jest podłączone do gniazdka

niedostateczna;

ściennego, to będzie ono zasilane przez akumulator.



– zakurzonych;

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk



– wilgotnych lub gdzie istnieje możliwość

by włączyć urządzenie. Ponownie naciśnij przycisk

kapania lub chlapania wody na urządzenie.

, aby je wyłączyć.

Ustawianie anteny
Wysuń

antenę,

by

zagwarantować

Regulacja głośności

najlepszy

Głośność regulowana jest poprzez naciśnięcie

możliwy odbiór zarówno w trybie DAB/DAB+, jak i
FM.

Możliwe,

że

będzie

trzeba

przycisków
lub
po uprzednim sprawdzeniu,
czy nie jest włączone menu.

dostosować

ustawienie radia i/lub anteny w celu odbioru
najsilniejszego sygnału.
Korzystanie ze słuchawek
Należy korzystać ze słuchawek ze wtyczką stereo o
średnicy 3,5 mm. Gniazdo na słuchawki znajduje
się z przodu urządzenia. Słuchawki nie są dołączone
do tego zestawu radiowego.
Przed podłączeniem słuchawek zmniejsz głośność.
Po ich podłączeniu powoli zwiększaj głośność, aż do
uzyskania żądanego poziomu.
Ostrożnie: długie słuchanie głośnej muzyki może
spowodować

uszkodzenie

słuchu.

,

Podczas
4
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Widok urządzenia z góry

Widok urządzenia z przodu
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1

1.

2

3

4

5

6

7

Przycisk
Naciśnij, by włączyć radio lub przejść w stan
gotowości, jeśli jest ono zasilane prądem
zmiennym.

1

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, by radio

1.

Głośnik

włączyć, po czym naciśnij, by je wyłączyć, jeśli

2.

Chip NFC

2

jest zasilane przez akumulator.
2.

Przycisk

Widok urządzenia z tyłu

Naciśnij, by przełączać między trybami DAB,
FM, Bluetooth i Aux In.
Naciśnij i przytrzymaj, by wyświetlić menu.
W trybie ustawień menu naciśnij, by zatwierdzić
zaznaczenie.
3.

Przycisk
Naciśnij, by przejść do poprzedniej opcji.
Naciśnij, by przejść do poprzedniej ścieżki w
trybie Bluetooth.

4.

Wyświetlacz

5.

Przycisk
Naciśnij, by przejść do następnej opcji.

1

Naciśnij, by przejść do następnej ścieżki w
trybie Bluetooth.
6.

Przycisk
Naciśnij, by zmniejszyć głośność.

7.

Przycisk
Naciśnij, by zwiększyć głośność.

8.

2

1.

Antena DAB/FM

2.

Gniazdo AC IN

3.

Gniazdo AUX IN

4.

Gniazdo na

5.

Port do aktualizacji

5

wyłącznie

wykwalifikowany personel!
6.

5

Rączka

6

słuchawki

Wykorzystywany

Rączka

3 4

przez
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Instalacja akumulatora
1.

Nałóż płytkę mocującą, a następnie wkręć dwie
śruby (A i B) w komorę akumulatora.

Naciśnij każdą krawędź osłony głośnika, by
odłączyć ją od urządzenia.

B
A

Płytka mocująca Komora akumulatora

5.

Nałóż osłonę głośnika na urządzenie i wciśnij
każdą z krawędzi.

Osłona głośnika

2.

Wykręć dwie śruby (A i B) z komory
akumulatora, a następnie wyjmij płytkę
mocującą.

B

Osłona głośnika

A

Uwaga:


Płytka mocująca Komora akumulatora

3.

przez 12 godzin.

Zainstaluj dołączony akumulator. Upewnij się,
że kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda
wewnętrznego.



Akumulator należy wymienić wyłącznie na ten
sam typ. Jeśli potrzebny jest akumulator, proszę
skonsultować się ze sprzedawcą detalicznym.

.4V

h7

mA

00

30

Podczas pierwszego użycia ładuj akumulator
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Wskaźnik na pasku sygnału wyświetla jego
minimalny dopuszczalny poziom.
Uwaga:
Stacje o sygnale słabszym niż minimum mogą nie
zapewnić stałego odbioru dźwięku.

Tryb DAB
Po włączeniu radio automatycznie wyszuka i
zachowa wszystkie dostępne stacje. Należy
przeprowadzić dodatkowe pełne wyszukiwanie w
celu upewnienia się, że wszystkie stacje zostały
wykryte i zapamiętane. Zaleca się przeprowadzanie
nowego wyszukiwania co kilka miesięcy, aby wykryć
wszelkie nowe stacje DAB/DAB+, które mogły
rozpocząć nadawanie po dokonaniu zakupu radia
DAB.
1. Po pierwszym uruchomieniu radio przeprowadzi
pełne wyszukiwanie i zachowa listę stacji w
pamięci.
2. Po zakończeniu wyszukiwania stacje
DAB/DAB+ zostaną wyświetlone w kolejności
alfanumerycznej. Radio wybierze pierwszą
stację na liście.

Lista stacji
Funkcja ta umożliwia wybranie stacji z listy
dostępnych stacji.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać Station
list, po czym naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić.
2. Aby wyświetlić listę stacji podczas słuchania
programu, naciśnij przycisk
lub
.
3. Naciśnij przycisk
lub
, by przeglądać
listę stacji, a następnie naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić. Rozpocznie się odbiór wybranej
stacji.

Uwaga:
Stacje DAB/DAB+ będą wyświetlane i zachowane
w kolejności alfanumerycznej.
 Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał
DAB/DAB+, to może być konieczna zmiana
lokalizacji radia.


Usługi dodatkowe
Czasem za nazwą stacji może pojawić się znak „>>”.
Oznacza to, że stacja oferuje usługi dodatkowe.
Usługi dodatkowe to usługi uzupełniające związane
ze stacją główną. Na przykład stacja sportowa może
oferować dodatkowe komentarze. Usługi dodatkowe
są wyświetlane bezpośrednio za stacją główną
(symbol „<<” znajduje się przed nazwą stacji) na
liście stacji.
Aby wybrać stację dodatkową, naciskaj przycisk
lub
, dopóki nie znajdziesz żądanej usługi
dodatkowej, a następnie naciśnij przycisk
, by ją
wybrać.
Gdy usługa dodatkowa zakończy się, to urządzenie
automatycznie przełączy się z powrotem na stację
główną.

Wyświetlacz
Funkcja ta umożliwia wybranie pojawiających się na
wyświetlaczu informacji o stacji.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać
Display, po czym naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
lub
, by przeglądać
funkcje przewijania tekstu, mocy sygnału,
rodzaju programu, wyświetlania wszystkiego,
częstotliwości, jakości sygnału, prędkości
przesyłu i kodeków, formatu, godziny i daty, a
następnie naciśnij przycisk
, by zatwierdzić
swój wybór.

Pełne wyszukiwanie

Wyświetlanie mocy sygnału
Po wybraniu mocy sygnału na wyświetlaczu pojawi
się pasek sygnału informujący o mocy sygnału
bieżącej stacji.

Funkcja ta umożliwia radiu wyszukanie wszystkich
dostępnych stacji.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk

Moc sygnału
Minimalna moc sygnału
7

lub

, a następnie

, by wybrać Full scan.

, by zatwierdzić.
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Tryb FM

Ustawienia audio
Wszystkie stacje stereo są domyślnie odbierane w
stereo. Może to spowodować słaby stosunek
sygnał/szum (dźwięk szumu) w przypadku stacji o
słabym odbiorze.
1. Aby odbierać stacje o słabym sygnale w mono,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać Audio
setting. Naciśnij przycisk
, by zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
lub
, by odnaleźć
„Forced mono”, a następnie naciśnij przycisk
, by zatwierdzić.

Wybieranie trybu FM
1. Wielokrotnie naciśnij przycisk
, by wybrać
tryb FM.
2. Po pierwszym uruchomieniu urządzenie ustawi
się na początku zakresu częstotliwości FM
(87,50 MHz). lub rozpocznie odbiór ostatnio
słuchanej stacji FM.
3. Aby ręcznie zmienić częstotliwość FM,
upewnij się, że nie jest uruchomiona żadna inna
funkcja ani nie jest włączone menu ustawień, po
czym naciśnij przycisk
lub
, by zmienić
częstotliwość co krok o 0,05 MHz.
4. Aby przeprowadzić automatyczne
wyszukiwanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub
, by przeszukiwać do tyłu lub do
przodu przy wyświetlonej częstotliwości FM.

Tryb Bluetooth
Parowanie radia z urządzeniem Bluetooth w celu
słuchania muzyki:
1. Naciśnij wielokrotnie przycisk
, aby wybrać
tryb Bluetooth.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „Discoverable”.
3. Włącz swoje urządzenie Bluetooth i wybierz tryb
wyszukiwania.
4. Na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth pojawi
się „The Transistor-IRC”.
5. Wybierz „The Transistor-IRC” i wpisz, jeśli to
koniecznie, hasło „0000”.
6. Jeśli parowanie zostanie zakończone pomyślnie,
to na wyświetlaczu pojawi się „Device
connected”.
7. Aby rozłączyć istniejące połączenie Bluetooth,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać
Disconnect. Naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić.
8. Aby odtwarzać muzykę, naciśnij przycisk
,
by przejść do poprzedniej ścieżki albo przycisk
, by przejść do następnej ścieżki.

Wyświetlacz
Funkcja ta umożliwia wybranie pojawiających się na
wyświetlaczu informacji o stacji.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać
Display, po czym naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
or
, by przeglądać
tekst nadawany przez stację radiową, rodzaj
programu, Ps, informacje o audio, godzinę i
datę.

Opcje wyszukiwania
Wyszukiwanie FM domyślnie zatrzymuje się na
którejkolwiek dostępnej stacji. Może to spowodować
słaby stosunek sygnał/szum (dźwięk szumu) w
przypadku stacji o słabym odbiorze.
1. Aby zmienić opcje wyszukiwania tak, by
urządzenie zatrzymywało się tylko na stacjach z
dobrą mocą sygnału, naciśnij i przytrzymaj
przycisk
, a następnie naciśnij przycisk
lub
, aby wybrać Scan setting. Naciśnij
przycisk
, by zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
lub
, by odnaleźć
„Strong stations only”, a następnie naciśnij
przycisk
, by zatwierdzić.

Wyświetlacz
Funkcja ta umożliwia wybranie informacji o ścieżce,
które pojawią się na wyświetlaczu.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać
Display, po czym naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
lub
, by przełączać
między godziną a datą.
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NFC (komunikacja bliskiego

Obsługa ogólna

zasięgu)

Ustawianie budzika

Technologia NFC umożliwia łatwe parowanie i
łączenie z urządzeniami Bluetooth.
1. Naciśnij wielokrotnie przycisk
, aby wybrać
tryb Bluetooth.
2. Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona w
Twoim urządzeniu mobilnym.
3. Przytrzymaj urządzenie mobile około 2 cm od
chipa NFC, by osiągnąć automatyczne łączenie
między urządzeniem a radiem.
4. W urządzeniu automatycznie włączy się wtedy
Bluetooth, po czym zostanie ono sparowane z
radiem. Nie ma potrzeby dokonywać żadnych
dalszych czynności.

Radio wyposażone jest w podwójny budzik. Przed
włączeniem budzika upewnij się, że została
ustawiona godzina.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, po czym
naciśnij przycisk
lub
, by ustawić budzik.
Naciśnij przycisk
, by zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
lub
, by wybrać Alarm
1 Setup lub Alarm 2 Setup, a następnie
naciśnij przycisk
, by zatwierdzić.
3. Naciśnij przycisk
lub
, by wybrać opcje,
po czym naciśnij przycisk
, by zatwierdzić
ustawienia.

Tryb Aux In
Tryb Aux In pozwala na szybkie i łatwe podłączenie
odtwarzacza MP3 lub innego zewnętrznego źródła
audio.
1. Przed podłączeniem do głównego zasilania użyj
kabla audio o średnicy wtyczki 3,5 mm (brak w
zestawie) do podłączenia zewnętrznego
urządzenia do gniazda AUX IN z boku
obudowy.
2. Podłącz kabel zasilania do gniazdka ściennego
i naciśnij przycisk
, by włączyć urządzenie.
3. Wielokrotnie naciśnij przycisk
, by wybrać
tryb Auxiliary Input.
4. W trybie Aux In możesz bezpośrednio
obsługiwać urządzenie audio wraz z jego
funkcjami odtwarzania.
5. W celu osiągnięcia optymalnego poziomu
głośności zalecamy ustawienie jej także w
urządzeniu audio.

Stan budzika:

Włączony lub wyłączony

Godzina

O godzinie: 00:00 (ręczne

budzika:

ustawianie godziny)

Czas trwania
dźwięku

15/30/45/60/90 minut

budzika:
Źródło dźwięku
budzika:

DAB, FM lub brzęczyk
Dostępne wyłącznie, jeśli

Ostatnio

jako

źródło

dźwięku

słuchane:

zostały wybrane DAB lub
FM

Dni działania

Codziennie, raz, soboty i

budzika:

niedziele lub dni tygodnia

Głośność

Naciśnij przycisk

dźwięku
budzika:
4.

lub

, by ustawić głośność
budzenia.

Ustawienia budzika będą zakończone
powodzeniem, gdy na wyświetlaczu pojawi się
„Alarm Saved”.

Wyświetlacz
Funkcja ta umożliwia wybranie informacji o ścieżce,
które pojawią się na wyświetlaczu.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
, a następnie
naciśnij przycisk
lub
, by wybrać
Display, po czym naciśnij przycisk
, by
zatwierdzić.
2. Naciśnij przycisk
lub
, by przełączać
między godziną a datą.

5.

Aby wyłączyć budzik, w trakcie rozlegania się

6.

dźwięku budzenia naciśnij przycisk
.
Aby anulować funkcję budzika, postępuj
zgodnie z krokami 1–3, by go wyłączyć (przejść
do stanu „Off”).

Uwaga:
Budzik

nie

działa,

jeśli

akumulatora jest wyłączone.
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2.

Ustawianie korektora dźwięku
Funkcja

ta

umożliwia

ustawienie

poziomu

następnie naciśnij przycisk

wyrównania dźwięku. Ustawienia korektora zmienią
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
naciśnij przycisk

lub

2.

3.

, a następnie

Funkcja ta umożliwia zmianę języka, w którym

, by wybrać

Equaliser. Naciśnij przycisk

, by zatwierdzić.

Ustawianie języka

ton dźwięku z radia.
1.

Naciśnij przycisk
lub
, by przełączać
między „High”, „Medium” oraz „Low”, a

wyświetlane jest menu.

, by zatwierdzić.

1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

Naciśnij przycisk
lub
, by przełączać
między tonami wysokimi i niskimi, a następnie

naciśnij przycisk

naciśnij przycisk

zatwierdzić.

lub

, by wybrać

Language. Naciśnij przycisk

, by zatwierdzić.

Naciśnij przycisk
lub
, by ustawić tony
wysokie i niskie, a następnie naciśnij przycisk

2.

Naciśnij przycisk

lub

, by

, by przeglądać, a

następnie naciśnij przycisk

, by zatwierdzić.

, a następnie

, by wybrać

żądany język.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Ustawianie godziny

Zastosowanie przywrócenia ustawień fabrycznych
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk

lub

zresetuje wszystkie ustawienia użytkownika do

, a następnie

wartości domyślnych, więc godzina/data, ustawienia

, by wybrać Time.

budzika i zaprogramowane stacje zostaną utracone.

, by przeglądać niżej

1.

wymienione opcje:
Ustawianie

Ręczne ustawianie

godziny/daty:

zarówno godziny, jak i daty

Automatyczna
aktualizacja:

naciśnij przycisk

, by wybrać
, by

zatwierdzić.

„Update from Any”, „Update

2.

from DAB”, „Update from

Naciśnij przycisk

lub

, by wybrać Yes, a

następnie naciśnij przycisk

FM” lub „No update”

, by zatwierdzić.

lub

„Set 24 hour” lub „Set 12

Aktualizacja oprogramowania

24-godzinnego

hour”

Dokonywana przez wykwalifikowany personel!

formatu:

Jeśli przez przypadek wybrano menu Software

Ustawianie

„DD-MM-YYYY” lub

formatu daty:

„MM-DD-YYYY”

Upgrade, to zaznacz No, by wyjść z tej opcji.

Wersja oprogramowania

Ustaw godzinę zgodnie ze swoimi
preferencjami.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
naciśnij przycisk
Naciśnij

Ustawianie podświetlenia
trybach włączonym i gotowości.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
naciśnij przycisk

lub

Backlight. Naciśnij przycisk

przycisk

lub

, a następnie

, by wybrać SW version.
,

by

zatwierdzić.

wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.

Funkcja ta umożliwia zmianę podświetlenia w
1.

lub

, a następnie

Factory Reset. Naciśnij przycisk

Ustawienia 12-

2.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

, a następnie

, by wybrać
, by zatwierdzić.
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Specyfikacja
ELEMENTY

SPECYFIKACJA
Cyfrowe radio DAB/DAB+ oraz FM

Opis:

z Bluetooth i technologią NFC

Zakres

FM: 87,5-108 MHz

częstotliwości:

DAB/DAB+: 174,928-239,200 MHz
Gniazdo prądu zmiennego:

Źródło zasilania:
Akumulator:
Moc wyjścia

110-240 V, 50-60 Hz
3000 mAh, 7,4 V
7 W rms x 2

audio:
Zużycie mocy:
Wymiary

18 W (max.)
360 mm x 320 mm x 60 mm

(dł. x gł. x wys.):

Niniejszy znajdujący się na produkcie lub w instrukcji
obsługi symbol oznacza, że sprzęt elektryczny lub
elektroniczny po zużyciu nie powinien być usuwany
wraz z odpadami domowymi. W UE istnieją osobne
systemy zbiórki odpadów do recyklingu.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z
władzami lokalnymi lub ze sklepem detalicznym, w
którym zakupiono produkt.
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Gwarancja
Firma IRC Nordic gwarantuje rękojmię zgodnie z istniejącymi przepisami obejmującymi błędy wykonawstwa
oraz wady materiału, które mogą być zidentyfikowane na drodze normalnego użytkowania artykułu.
Rękojmia nie obejmuje błędów, uszkodzeń lub śladów zużycia, które powstały bezpośrednio lub pośrednio na
drodze nieprawidłowego korzystania, złej konserwacji, siły, uderzeń, upadków lub nieautoryzowanej obsługi,
nieprawidłowego działania spowodowanego podłączeniem do jakiegokolwiek sprzętu, ani uszkodzeń
związanych z pożarem, zwarciami obwodu itp. Zgłoszenia mankamentów i niedoskonałości, które mogą być
zidentyfikowane poprzez zwykłe przetestowanie artykułu, muszą być składane w odpowiednim sklepie w
rozsądnym terminie. W następnej kolejności artykuł może być oddany do naprawy.
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