Часовник с вградено радио
HAV-CR70
Ръководство за експлоатация

Структура на часовника с вградено радио

1. LCD дисплей;
2. Превключвател на честотната лента (FM/AM);
3. Контролер за усилване на звука;
4. Контролер за намаляване на звука;
5. Захранващ кабел;
6. Отделение за батерии;
7. FM aнтена;
8. Бутон за настройване;
9. Бутон за настройка на аларма 2;
10. Бутон за настройка на аларма 1;

11. Скала за набиране и показалец;
12. Бутон за настройване на времето;
13. Бутон за избор между режими аларма 1/ аларма 2/аларма 1+2;
14. Бутон за включване/изключване на уреда и изключване на алармата;
15. Входна аудио букса;
16. Бутон за избиране на режим дрямка/заспиване;
17. Бутон за нулиране на настройките;
18. Монтажна скоба;
19. Информационна табела със спецификациите на часовника.

Захранване
Свържете захранващия АС кабел към мрежови контакт. След това натиснете бутона за
нулиране (17) с помощта на химикалка.
Устройството е оборудвано със система за резервно захранване с батерия. Трябва да се
използва плоска 3V батерия.
Поставете батерията в отделението за батерии, като осигурите коректен поляритет при
поставяне.
Забележка: Ако възникне неизправност с AC захранването, часовникът автоматично
превключва на захранване от батерията. В този случай часовникът и времето продължават да
работят нормално. Когато АС захранването се възстанови, часовникът отново се връща към
AC захранване.
В случай на възникване на неизправност заради електростатичен разряд е необходимо да
нулирате настройките на продукта (възможно е да се наложи повторно свързване на
захранващия източник) за връщане към нормален режим на работа.

Digital clock mode – режим цифров часовник;
day – ден;
аlarm 1,2 wake radio – радио за събуждане при аларми 1,2;
alarm 1,2 wake bell – звънец за събуждане при аларми 1,2;
alarm clock mode – режим будилник;

Забележка: Настройването на времето, алармата и заспиването е разрешено само в режим
цифров часовник.
Завъртете на 90 градуса продукта за превключване между режими цифров часовник и
аналогов часовник.

Clock set mode – режим на настройка на часовника;

Настройка или нулиране на реалното време
1 Натиснете и задръжте бутона за настройка на времето (12) (позиция 1) за 2 секунди позицията за настройване на деня ще започне да мига.
2 Натиснете бутон за увеличаване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4)
(позиция 2) – за настройване на деня.
3 Натиснете бутона за задаване на времето (12) (позиция 1) – индикаторът за формат на часа
(24 часа/12 часа) ще започне да мига.
4 Натиснете бутона за увеличаване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука
(4) (позиция 2) – за настройка на формат 24 часа/12 часа.
5 Натиснете бутона за настройка на часа (12) (позиция 1) - ще започне да мига индикаторът
за часа.
6 Натиснете бутона за увеличаване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука
(4), (позиция 2) - за настройване на часа.
7 Натиснете бутона за задаване на час (12) (позиция 1) - ще започне да мига индикаторът за
минутите.
8 Натиснете бутона за регулиране на силата на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване
на звука (4) (позиция 2) – за настройка на минутите.

Настройка на аларма 1
1 Натиснете бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1), за да влезете в режим на
настройка на аларма 1.

2 Натиснете и задръжте бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1) в продължение на 2
секунди – индикаторът за деня ще започне да мига.
3 Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4)
(позиция 2) за настройка на деня.
4 Натиснете бутона за настройка на аларма 1(10) (позиция 1) индикаторът за часа трябва да
започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за
намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите часа.
5 Натиснете бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1) индикаторът за минутите ще
започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за
намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите минутите.
6 Натиснете бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1) индикаторът за звънец на
аларма 1 ще започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и
бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да изберете между режим звънец и алармено
радио на аларма 1.

Weekend alarm 1 set mode (mon to sun) – режим на настройка на аларма 1 от Понеделник до
Неделя;
weekend alarm 1 set mode (mon to fri) – режим на настройка на аларма 1 от Понеделник до

Петък;
weekend alarm 1 set mode (sat to sun) – режим на настройка на аларма 1 от Събота до Неделя;

alarm 2 set mode – режим на настройка на аларма 2;
Настройка на аларма 2
1 Натиснете бутона за настройка на аларма 2 (9) (позиция 1), за да влезете в режим на
настройка на аларма 2.
2 Натиснете и задръжте бутона за настройка на аларма 2 (9) в продължение на 2 секунди –
индикаторът за деня ще започне да мига.
3 Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4)
(позиция 2) за настройка на деня.
4 Натиснете бутона за настройка на аларма 2(9) (позиция 1) индикаторът за часа трябва да
започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за
намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите часа.
5 Натиснете бутона за настройка на аларма 2 (9) (позиция 1) индикаторът за минутите ще

започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за
намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите минутите.
6 Натиснете бутона за настройка на аларма 2 (9) (позиция 1) индикаторът за звънец на аларма
2 ще започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за
намаляване на звука (4) (позиция 2), за да изберете между режим звънец и алармено радио на
аларма 2.

Weekend alarm 2 set mode (mon to sun) – режим на настройка на аларма 2 от Понеделник до
Неделя;
weekend alarm 2 set mode (mon to fri) – режим на настройка на аларма 2 от Понеделник до
Петък;
weekend alarm 2 set mode (sat to sun) – режим на настройка на аларма 2 от Събота до Неделя;

Настройване на отделните аларми и включване/изключване на аларми
Натиснете бутон (13) за избиране между режими аларма 1/аларма 2/ аларма 1+2 за
настройване типа на аларменото събуждане – чрез звънец или радио.
Продължителност на алармата
Продължителността на алармения сигнал и при двата типа аларма (звънец/радио) е 1 час, ако
не бъде натиснат бутон. Алармата ще спре автоматично и ще се рестартира на настроеното
време на алармата на следващия ден.
Спиране на алармата
Натиснете бутона за включване (14) за спиране на текущата аларма и деактивиране на
функция дрямка.

Активиране на функцията за заспиване
Когато радиото е включено, натиснете бутона за режим дрямка/заспиване (16) за активиране
на функцията за заспиване, като на дисплея се показва индикатор за заспиване '90' с

продължителност 90 минути с намаляване на таймера през 2 минути. Натиснете бутона за
включване/изключване (14) за изключване на функцията.
Функция дрямка
1 Натиснете бутона за режим дрямка/заспиване (16) за активиране на функция дрямка при
активна аларма.
2 Интервалът е 9 минути.
Работа с аудио източник
1 Използвайте съответния кабел, за да свържете аудио източника с главното устройство.
2 Регулирайте силата на звука на аудио източника, за да постигнете по-добър усилващ ефект.
Забележка: Не настройвате аудио източника до най-висока сила на звука, за да избегнете
претоварване. Изходният звук на главното устройство ще бъде премахнат и подменен, след
като входната аудио букса (15) бъде свързана с другия аудио източник. Звукът ще се
възобнови, когато свързващият кабел се извади от буксата.
Ако AUDIO IN функцията се използва и се излъчва музика, аларменият звук ще се включи в
музиката в предварително зададеното време за събуждане. За спиране на звука натиснете
бутона за включване/изключване на уреда/изключване на алармата (14)
Настройване на радиото
•

Натиснете бутона за включване/изключване (14), за да включите радиото.

•

Изберете АМ или FM лента, като използвате превключвателя на честотната лента (2).

•

Изберете станция, като използвате бутона за настройване (8).

•

Натиснете бутона за регулиране на силата на звука (3)/ (4), за да настроите желаната
сила на звука.

•

Натиснете бутона за включване/изключване (14), за да изключите радиото.

Забележка: АМ лентата използва вътрешна насочена антена. Трябва да завъртите радиото, за
да приемете най-добрия сигнал.
Уверете се, че антената (7) е разгъната и изтеглена за приемане на най-добрия FM сигнал.

Нулиране на настройките
Бутонът за нулиране на настройките (17) се намира от долната страна на корпусното тяло на
устройството. Използвайте химикалка, за да смените батериите или в случаите, когато
устройството не работи, както трябва. При нулиране на настройките ще се върнат всички
настройки по подразбиране от фирмата производител и ще изтриете всички съхранени данни
(настройки за аларма и часовник).
Характеристики
Честотен диапазон: AM 530 – 1600 Khz, FM 88 – 108 MHz;
Изходна мощност: 280 mW;
Импенданс на високоговорителите: 8 Ohm;
Резервно захранване/батерия: 1х плоска батерия CR2032, 3V;
Размери: 50x105x105mm;
Мрежово захранване: AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W;

•

Определете позиция на стената за монтиране на радио часовника.

•

Закачете скобата на стената, като закрепите 4 винта и процепите плътно за стената.

•

Поставете устройството върху скобата и се уверете, че захранващият кабел и FM
антената са разположени извън извън скобата.

•

Затегнете винта на скобата в долната част на устройството.

•

Проверете отново скобата на стената и устройството дали са стабилно закачени на
стената.

Мерки за безопасност
Предупреждение:
Риск от токов удар!
Не отваряй!
За да намалите риска от токов удар, този уред трябва да бъде отварян само от оторизиран
техник, когато е необходимо извършването на ремонт.
Ако възникне проблем, изключете уреда от електрическата мрежа и от друго оборудване.
Не излагайте уреда на вода или влага.

Поддръжка:
Почиствайте само с помощта на суха кърпа. Не използвайте почистващи разтвори или
абразивни препарати.
Гаранция: Производителят не поема отговорност за щети върху уреда, причинени при
неспазване на инструкциите за правилна употреба или поради невнимание от страна на
собственика.

