R890
CYFROWE RADIO AM/FM Z ZEGARKIEM
OSTRZEŻENIE____________________________________________________
1.Unikaj uszkodzeń, upadków itd.
2. Nie umieszczaj radia pod działaniem promieni słonecznych, ciepła, czy wilgoci.
3. Trzymaj taśmę magnetyczną, kartę magnetyczną inne magnetyczne oprogramowanie z dala od
głośników radia.
4. Jeśli wystąpią jakieś niepowołane sprawy związane z radiem, skonsultuj się z technikiem, nim skorzystasz
kolejny raz z radia.
5. Każdy element radia jest dostrojony. Prosimy nie stroić komponentów radia.
6. Użyj miękkiej szmatki do czyszczenia radia. Prosimy nie używać alkoholu, rozcieńczalnika i innych
detergentów do czyszczenia radia.

MONTOWANIE BATERII___________________________________________
Montowanie baterii:
1. Radio korzysta z dwóch baterii 1.5V typu AAA. Prosimy umieścić nowe
baterie w komorze zgodnie z ich biegunowością.
2. Jeśli dźwięk posiada zakłócenia lub głośność niedomaga, prosimy
wymienić baterie w najbliższym czasie.
Sugestia: Jeśli korzystasz z cyfrowego wyświetlacza, zalecamy korzystanie z
baterii wysokiej jakości, wysokiej energii lub baterii alkaicznych.
Uwaga:
1. Nie używaj nowych i starych baterii lub baterii różnych typów razem.
2. By zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii lub niebezpieczeństwu
eksplozji, nie ładuj i nie podgrzewaj baterii.
3. Jeśli nie używasz baterii przez dłuższy czas, prosimy abyś wyjął baterie,
gdyż wyciek baterii może uszkodzić poszczególne elementy urządzenia.
4. Jeśli bateria przecieka, musisz wymienić baterie i przed umieszczeniem
nowej dokładnie wyczyścić wyciek pozostały w urządzeniu.

1. Czasowy włącznik na przełączniku funkcji.
2. Ustawienia minuty.
3. Tuner.
4. Ustawienia godziny.
5. Przycisk wyłączania zasilania.
6. Regulacja głośności.
7. Wyświetlacz.
8. Przełącznik czasu na ustawieniach zegara.
9. Ustawienia czasu/Wyświetlanie czasu.
10. Pasmo FM i włącznik.
11. Pasmo AM i włącznik.
12. Teleskopowa antena.
13. Klips.
14. Gniazdo słuchawek.
15. Gniazdo baterii.

PRZEWODNIK PO WYŚWIETLACZU_________________________________
1. Wskaźnik częstotliwości FM.
2. Wskaźnik częstotliwości AM.
3. Wskaźnik czasu, bądź częstotliwości.
4. Włącznik czasu na wskaźniku funkcji.
5. Włącznik czasu na wskaźniku czasu.
6. Wskaźnik czasu P.M.
7. Wskaźnik pasma FM.
8. Wskaźnik pasma AM lub czasu A.M.
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OBSŁUGA ODBIORU_____________________________________________
1. Naciśnij pasmo FM i włącznik (10), by włączyć radio i odebrać pasmo FM.
2. Naciśnij pasmo AM i włącznik (11), by włączyć radio i odebrać pasmo AM.
3. Przekręć regulator głośności (6) na optymalny poziom.
4. Zmień położenie tunera (3) patrząc na częstotliwość, aby znaleźć stację.
5. Aby nie wpływać na innych, możesz korzystać z zestawu słuchawkowego słuchając radia. Podepnij
słuchawki do gniazda (14) (głośnik zostaje odcięty automatycznie), a doświadczysz jakości odtwarzanego
programu.
6. Gdy nie chcesz słuchać radia, prosimy wcisnąć Power (5), by wyłączyć radio.
7. Klips został tak zaprojektowany, by był wygodą w noszeniu radia.

USTAWIENIA ZEGARA____________________________________________
Po założeniu baterii, w stanie zegara, na wyświetlaczu pojawi się 12:00.
Gdy ustawiasz zegar:
1.W stanie wyłączenia, przytrzymaj przycisk ustawień zegara (9) wciśnięty.
2. W międzyczasie wciśnij przycisk ustawień godziny (4), by ustawić
godzinę lub w międzyczasie wciśnij przycisk ustawień minuty (2), by
ustawić minutę. To ustawi czas.
Gdy kalibrujesz czas:
Zresetuj od początku.
Gdy sprawdzasz czas:
Naciśnij Ustawienia czasu/Wyświetlanie czasu (9) podczas odbioru. Czas
wyświetli się na wyświetlaczu.
Uwaga: W zegarze używany jest format 12 godzinny czasu. A.M. na
wyświetlaczu oznacza, że godzina jest godziną poranną, P.M.
popołudniową.

USTAWIENIA WŁĄCZENIA_________________________________________
Po zakończeniu ustawień zegara, możesz także rozpocząć ustawienia włączenia.
1. W stanie zegara, trzymaj przełącznik czasu na ustawieniach zegara (8) wciśnięty. Na wyświetlaczu pojawi
się „AL/SET”.
2. Kolejno naciśnij przycisk ustawień godziny (4), by ustawić godzinę. Naciśnij przycisk ustawień minuty (2), by
ustawić pożądany czas.
Gdy sprawdzasz:
Naciśnij przycisk wyłączania czasowego, by wyświetlić czas.
Uwaga: Podczas wyświetlania czasu włączenia używany jest format 12 godzinny czasu. A.M. na wyświetlaczu
oznacza, że godzina jest godziną poranną, P.M. popołudniową.

FUNKCJA WŁĄCZENIA___________________________________________
Po zakończeniu ustawień włączenia, pozostaw radio w stanie zegara
Podczas ustawień funkcji włączenia
1. Naciśnij przycisk czasowego włącznika (1) raz, a symbol (4) pojawi się na wyświetlaczu. Funkcja ta zaczyna
od tego momentu działać.
2. Gdy owa funkcja zacznie działać, radio będzie odbierało pasmo FM.
Gdy wyłączasz radio:
Naciśnij Czasowy Włącznik (1), by anulować symbol (4) na wyświetlaczu. Naciśnij Power (5), by wyłączyć
urządzenie.
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UŻYWANIE ANTENY______________________________________________
1. Przy odbieraniu pasma AM urządzenie korzysta z wewnętrznej
wbudowanej magnetycznej anteny. Najlepszy odbiór uzyskasz
obracając radio (Rys.1)
2. Przy odbieraniu pasma FM, należy wyciągnąć teleskopową
antenę i w zależności od jej kąta i długości, uzyskamy odpowiedni
sygnał.

DANE TECHNICZNE_-----__________________________________________
1. Zakres częstotliwości
AM: 88-108 MHz
FM: 526.5 – 1606.5 KHz
2. Czułość
FM: ≤ 20µV
AM: ≤ 5mV/m
3. Czułość pojedynczego sygnału: ≥ 10dB
4. Zasilanie: DC 3V
Baterie: Dwie 1,5V AAA
5. Głośnik: Φ40mm/8 Ω/0,5W
6. Słuchawki: Φ3,5mm/32Ω
7. Rozmiary urządzenia: 90x53x20mm
8. Waga: 80g (bez baterii)

KARTA GWARANCYJNA
IMPORTER / GWARANT :

FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtel-brzesko.pl e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl
Nr fabryczny
Nazwa i model

Data sprzedaży

Podpis i pieczątka sprzedawcy

Adnotacje o naprawie
LP

Data przyjęcia do naprawy

opis naprawy
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3
4
3

pieczątka/podpis

WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 nazywana w
dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką LAUSON zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub
do importera – gwaranta.
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia
wykonania naprawy.
Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie
gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
-dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczątkę sprzedawcy.
Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy
wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia
niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z
użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
-używania urządzeń w celach komercyjnych,
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod
wpływem eksploatacji, nalepki itp.
Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz
zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady
uniemożliwiające używanie go,
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej
kwoty.
Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny,
Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do
klienta.

IMPORTER / GWARANT :
FHU COMTEL SP.J . SZ.PABIJAN Z.OJCZYK, PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO, TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtel-brzesko.pl e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl
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