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 Ραδιο-ρολόι με διπλό ξυπνητήρι 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 

2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 

3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις 

4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 

5. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό. 

6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό ύφασμα. 

7. Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

8. Μην εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, 
θερμοσυσσωρευτές, σόμπες, ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων 
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 

9. Μην παραβιάσετε την ασφάλεια του φις. Ένα πολωμένο φις έχει δύο 
μεταλλικές άκρες με τη μία πιο πλατιά από την άλλη. Ένα γειωμένο φις 
έχει δύο μεταλλικές άκρες και ένα τρίτο άκρο μόνωσης. Η πιο πλατιά 
λεπίδα ή το άκρο μόνωσης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Όταν το 
φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο. 

10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να 
τρυπηθεί ειδικά στο φις και το σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από τη 
συσκευή. 

11. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή. 

12. Χρησιμοποιήστε μόνο με κάποιο καρότσι, τρίποδο, βάση ή τραπέζι 
που ορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. 
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Όταν χρησιμοποιείται ένα καρότσι, προσέξτε κατά τη μετακίνηση της 
συσκευής για την αποφυγή τραυματισμού. 

 

 

Προειδοποίηση μεταφοράς 

13. Για όλες τις επισκευές απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό. Αν 
η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως καταστροφή του 
καλωδίου τροφοδοσίας, ή του φις, πτώση υγρών ή στερεών 
αντικειμένων πάνω στη συσκευή, έκθεση σε βροχή ή υγρασία, πτώση ή 
δεν λειτουργεί σωστά απαιτείται επισκευή. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 Το προϊόν δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγόνες ή πιτσιλιές και δεν 
επιτρέπεται να τοποθετηθούν πάνω του αντικείμενα γεμάτα με 
νερό, όπως βάζα. 

 Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε μεγάλη θερμότητα, όπως 
ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι αντίστοιχο. 

 Ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας λειτουργεί ως συσκευή 
αποσύνδεσης. Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να είναι 
ανοιχτός. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα ο 
μετασχηματιστής θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη πρίζα. 

 Σήμα προσοχής βρίσκεται στο πίσω ή κάτω μέρος της συσκευής. 

 Η πληροφορία του σήματος βρίσκεται στο πίσω ή κατω μέρος της 
συσκευής. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 
ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΦΙΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή 
διεργασιών πέρα από προδιαγραφόμενες μπορεί να 
προκαλεσούν μεγάλη έκθεση σε ακτινοβολία. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή που 
δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν 
βλάβη στη συσκευή. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετήσετε τη συσκευή απευθείας 
πάνω σε έπιπλο με μαλακή, πορώδης ή ευαίσθητη επιφάνεια. 
Γιατί η βάση της συσκευής μπορεί να αφήσει σημάδια ή λεκέδες 
καθώς είναι κατασκευασμένη από λάστιχο. Προτείνουμε να 
χρησιμοποιηθεί ένα ύφασμα ή ένα γυαλί μεταξύ της συσκευής 
και της επιφάνειας για να μειωθεί ο κίνδυνος αυτός. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση της συσκευής κοντά σε λαμπτήρες 
φθορίου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σχετικά με τη χρήση 
του τηλεχειριστηρίου. Αν η συσκευή παρουσιάζει αλλόκοτη 
συμπεριφορά, απομακρυνθείτε από το τετοιου είδους λαμπτήρες 
καθώς είναι πιθανό να είναι η αιτία του προβλήματος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί 
σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο 
μπαταρίας. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν επιχειρήσετε να 
φορτίσετε κανονικές αλκαλικές μπαταρίες μέσα στη συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 
(NiMH). 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου περιέχει 
υδράργυρο. Μην την τοποθετήσετε στα οικειακά απόβλητα, 
αντίθετα ανακυκλώστε την ή τοποθετήστε την στα επικίνδυνα 
απόβλητα. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες λιθίου, όπως όλες οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι ανακυκλώσιμες και θα ήταν 
καλό να ανακυκλωθούν. Ενημερωθείτε για το κοντινότερο σημείο 
ανακύκλωσεις μπαταριών. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας – Μην ανοίξετε 

Ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας λειτουργεί ως συσκευή αποσύνδεσης. 
Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να είναι ανοιχτός. Για να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα ο μετασχηματιστής θα πρέπει 
να αποσυνδεθεί από τη πρίζα. 

Μη χρησιμοποιείτε παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. 

Μη χρησιμοποιείτε απλές και επαναφορτιζόμες μπαταρίες μαζί. 
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Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει πως αυτό το προϊόν έχει 
ενσωματωμένη διπλή μόνωνση μεταξύ επικίνδυνων τάσεων 
και τμημάτων που προσβάσιμα στο χρήστη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρέσετε το εξωτερικό 
μέρος. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να 

επισκευαστούν από το χρήστη μέσα στη συσκευή. Η επισκευή πρέπει 
να γίνετε από ειδικευμένο προσωπικό. 

Το θαυμαστικό μέσα στο τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό 
σήμα που   ενημερώνει το χρήστη για σημαντικές οδηγίες που 
συνοδεύουν το προϊόν. 

Η αστραπή με το σύμβολο του βέλους στο κάτω μέρος μέσα 
στο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για “επικίνδυνη τάση” 
μέσα στη συσκευή. 

 

Εισαγωγή και ρύθμιση 

Τροφοδοσία AC 

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε πως η τάση που αναγράφεται πάνω στη 
συσκευή ταιριάζει με την τάση του παροχέα σας. 

Σημείωση: Η πρίζα λειτουργεί σαν συσκευή αποσύνδεσης 

Τροφοδοσία: 230V~50Hz 

 

Εφεδρική μπαταρία DC 

Μπαταρία DC: 3V μπαταρίες (2 x AAA/LR03) 

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. 

Μη χρησιμοποιείτε απλές και επαναφορτιζόμες μπαταρίες μαζί. 

 

Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες αν η συσκευή δε 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη 
χρονική περίοδο 
(περισσότερη από 1 μήνα). 
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Βγάλτε τη μπαταρία εκτός για να αποφευχθεί διαρροή 

                             

 

Τηλεσκοπική Κεραία FM   

 

Κουδούνισμα 

ξυπνητηριού 1/ 

Ένδειξη 

ραδιοφώνου 

 

 

 
STANDBY/SOURCE: Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε 

το ραδιόφωνο. Πατήστε επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ FM και 

AM λειτουργίας. 

SLEEP: Πατήστε επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ύπνου 
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Tuning-/Min: Πατήστε για να βρείτε το σταθμό που θέλετε. Πατήστε για 

να ορίσετε τα λετπά κατά τη ρύθμιση του ρολογιού ή του ξυπνητηριού. 

Tuning+/Hour: Πατήστε για να βρείτε το σταθμό που θέλετε. Πατήστε 

για να ορίσετε την ώρα κατά τη ρύθμιση του ρολογιού ή του 

ξυπνητηριού. 

TIME/MEM: Σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε παρατεταμένα 

για ρύθμιση της ώρας. Σε κατάσταση λειτουργίας ραδιοφώνου, πατήστε 

για εναλλαγή μεταξύ των αποθηκευμένων σταθμών 

SNOOZE: Πατήστε για αναβολή του ξυπνητηριού αφού αυτό χτυπήσει. 

VOLUME+/AL2: Πατήστε για ρυθμίσετε την ένταση +. Πατήστε για να 

ξεινήσει η ρύθμιση για το ξυπνητήρι 2. 

VOLUME+/AL1: Πατήστε για ρυθμίσετε την ένταση -. Πατήστε για να 

ξεινήσει η ρύθμιση για το ξυπνητήρι 1. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

FM: 87.5~108 MHz, AM: 522~1620 KHz 

Τροφοδοσία AC: 230V~50Hz 

Διαστάσεις: 131 x 120 x 58mm 

Βάρος: 0.408 KGS 

 

Ρολόι και Χρονοδιακόπτης 

Ρυθμίζοντας το ρολόι 

1. Σε κατάσταση λειτουργίας ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το 

πλήκτρο /BAND για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TIME/MEM μέχρι η 

ένδειξη να αρχίσει να αναβοσβήνει, στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο. 

3. Πατήστε το πλήκτρο HOUR για ρύθμιση της ώρας. 

Η ένδειξη PM(ΜΜ) θα ανάψει όταν η ώρα ρυθμιστεί PM(MM). 
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4. Πατήστε το πλήκτρο Min για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 

5. Πατήστε το πλήκτρο TIME/MEM για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της 

ώρας. 

 

Ραδιόφωνο 

Ακούγωντας ραδιόφωνο FM/AM 

1. Πατήστε το πλήκτρο /BAND για να ενεργοποιήσετε το ράδιο. 

2. Πατήστε το πλήκτρο /BAND ξανά για εναλλαγή ανάμεσα σε 

λειτουργία FM και AM. 

3. Πατήστε τα πλήκτρα TUN+ και TUN- για να ρυθμίσετε το ράδιο στην 

επιθυμητή συχνότητα. 

4. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα TUN+ και TUN- για αναζήτηση 

της επόμενης διαθέσιμης συχνότητας 

5. Πατήστε το πλήκτρο VOL+/- για να ρυθμίσετε την ένταση. 

6. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο /BAND για να 

απενεργοποιήσετε το ράδιο. 

 

Ραδιοφωνική λήψη, 

1.Ρυθμίστε τη θέση της τηλεσκοπικής FM κεραίας για βελτίωση της 

λήψης FM. 

Μία AM κεραία είναι ενσωματωμένη μέσα στη συκευή. Για βελτίωση 

της λήψης AM, ρυθμίστε τη θέση της συσκευής. 

Αποθήκευση ενός σταθμού ως προεπιλογή 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM ή 

ΑΜ. 

2. Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε 
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3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο TIME/MEM και πατήστε τα 

πλήκτρα TUNE+/- για να επιλέξετε τη θέση προγράμματος που θέλετε 

(μεταξύ P01 και P10) για αποθήκευση. 

4. Πατήστε το πλήκτρο TIME/MEM ξανά για επιβεβαίωση της 

αποθήκευσης του σταθμού ως προεπιλογή στη μνήμη (μπορούν να 

υπάρχουν 10 σταθμοί). 

 

Μεταπήδηση σε έναν αποθηκευμένο σταθμό 

1.Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συντονιστείτε και να αποθηκεύσετε 

ένα σταθμό ως προεπιλογή. 

2. Πατήστε το πλήκτρο TIME/MEM για να μεταπηδήσετε διαδοχικά 

στους αποθηκευμένους σταθμούς. 

3. Πατήστε το πλήκτρο TIME/MEM για επιλογή αποθηκευμένου 

σταθμού. 

 

 

Ξυπνητήρι 

Ρυθμίζοντας το ξυπνητήρι 

1.Σε κατάσταση λειτουργίας ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το 

πλήκτρο /BAND για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο AL1 ή AL2. 

3. Πατήστε το πλήκτρο HOUR για να ρυθμίσετε την ώρα. 

Η ένδειξη PM(ΜΜ) θα ανάψει όταν η ώρα ρυθμιστεί PM(MM). 

4. Πατήστε το πλήκτρο Min για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 

Η ένδειξη Alarm 1 ή Alarm 2 θα ανάψουν. 

5. Πατήστε τα πλήκτρα AL1 ή AL2 επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ 

ραδιοφώνου, κουδουνίσματος και απενεργοποίησης ξυπνητηριού. 

Αν το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί στο ράδιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

VOL+/- για ρύθμιση της έντασης. 
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6. Μόλις φτάσει ο χρόνος για να χτυπήσει το ξυπνητήρι, αυτό θα 

ακουστεί. 

Για να ρυθμίσετε το άλλο ξυπνητήρι, ακολουθήστε τα παραπάνω 

βήματα και επιλέξτε το ξυπνητήρι που δεν έχει ρυθμιστεί. 

Ακυρώνοντας το ξυπνητήρι 

1.Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση του ξυπνητηριού. 

2.Πατήστε τα πλήκτρα AL1 ή AL2 επανειλημμένα μέχρι η ένδειξη να 

σβήσει. 

Αναβολή και επαναρύθμιση ξυπνητηριού 

Αφού χτυπήσει το ξυπνητήριο: 

Πατήστε το πλήκτρο SNOOZE για να καθυστερήσετε το ξυπνητήρι για 

επιπλέον 9 λεπτά. Ή πατήστε το πλήκτρο /BAND για να 

απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι μέχρι να ξανά φτάσει η ώρα να 

χτυπήσει. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ 

1.Σε κατάσταση λειτουργίας ραδιοφώνου, πατήστε το πλήκτρο SLEEP 

επανειλημμένα για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου 

(90,80,70...30,20,10 λεπτά ή OFF). 

2. Μετά το πέρασμα του χρόνου αυτού το ραδιο-ρολόι θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 


