
     WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją i jej przestrzegać.

2. Producent nie ponosi odpowiedzial- 
ności za szkody spowodowane przez 
nieostrożną i niezgodną z przeznac-
zeniem obsługę oraz nieprzestrze-
ganiem zaleceń z instrukcji obsługi.

3. Nie należy otwierać, rozkręcać i mo- 
dyfikować urządzenia. Do wszelkich 
napraw uprawniony jest jedynie 
serwis producenta.

4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany 
przez dzieci w wieku co najmniej 8 
lat i przez osoby o obniżonych moż- 
liwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia  
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 

zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w 
bezpieczny sposob, tak aby związane 
z tym zagrożenia były zrozumiałe.

5. Urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku przemysłowego lub labo-
ratoryjnego.

6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie 
lub innych płynach.

7. Urządzenia można używać tylko 
w temperaturze pokojowej. Nie 
narażaj produktu na szkodliwe 
warunki atmosferyczne.

8. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma 
uszkodzony przewód zasilający lub 
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający 
jest uszkodzony, musi zostać wymien-
iony przez serwis lub osobę do tego 
uprawnioną, w przeciwnym razie 

może dojść do porażenia prądem.
 
OSTRZEŻENIE!
1. Ten produkt zawiera baterię pas- 

tylkową. Nie wolno połykać baterii, 
grozi to niebezpieczeństwem popar-
zenia. Jeżeli bateria tego typu zostanie 
połknięta może to spowodować 
poważne poparzenia w ciągu 2 godzin 
i może doprowadzić do śmierci.

2. Przechowuj zużyte oraz nowe baterie 
z dala od dzieci. Jeśli komora baterii 
nie zamyka się w sposób bezpieczny, 
należy przestać używać produktu 
i trzymać go z daleka od dzieci. 
Jeżeli uważasz, że baterie mogły 
zostać połknięte lub umieszczone 
w dowolnej części ciała, natychmiast 
zasięgnij porady lekarskiej.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, 
dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.

Jesteśmy przekonani, że to  bardzo dobrej jakości 
urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę 
OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego 
lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

INSTAlACJA
Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu 
przemiennego, a drugi koniec przewodu do gniazda 
z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.

INSTAlOWANIE BATERII 
POdTRZyMyWANIA PAMIęCI

Do podtrzymywania pamięci radiobudzika na wypadek 
krótkotrwałego zaniku zasilania należy użyć jednej 
baterii CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Umieść urządzenie przednim panelem do dołu 
na płaskiej i miękkiej powierzchni.

2. Użyj śrubokręta aby otworzyć komorę baterii 
w tylnej części urządzenia. Przesuń i zdejmij 
pokrywę baterii na dole urządzenia.

3. Włóż do komory nową baterię litową CR2032 
biegunem dodatnim zgodnie z oznaczeniem.

4. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

UWAGA!
Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz 
LED i nie będą działać radio oraz alarmy. Bateria 
zapewnia podtrzymywanie pamięci daty i godziny 
w urządzeniu. Należy się upewnić, że została zain-
stalowana nowa bateria.

Length 36mm

1. Włącznik/wyłącznik projektora.
2. Podświetlenie radiobudzika.
3. Przycisk lewo.
4. Przycisk prawo.
5. Przycisk zwiększenia lub zmniejszenia podświe-

tlenia godziny, odrzucenie budzika i przejście  
w stan drzemki.

6. Przycisk SET/MEM.
7. Budzik 1.
8. Budzik 2.
9. Włącznik/wyłącznik radia.
10. Projektor.
11. Pokrętło ostrości projektora.

ZEGAR I dATA
W celu ustawienia daty i godziny przy pierwszym 

uruchomieniu urządzenia lub po dłuższym nie używaniu 
urządzenia, należy przytrzymać przycisk 6 SET/MEM, 
po czym przyciskami 3 lewo i 4 prawo ustaw prawidłowy 
rok. Zaakceptowanie ustawionego roku przyciskiem 
6 SET/MEM, pozwala przyciskiem 4 prawo ustawić 
aktualny dzień tygodnia, natomiast przyciskiem 3 lewo 
ustawić aktualny miesiąc, ponowne naciśnięcie przy-
cisku 6 SET/MEM pozwala na ponowne ustawienie lub 
skorygowanie aktualnej godziny.

RAdIO
W celu uruchomienia radia, należy wcisnąć jeden 
raz przycisk 1. Ponowne wciśnięcie wyłączy radio  
i uruchomi tryb godziny na panelu wyświetlacza. Aby 
znaleźć żądaną stację radiową, po włączeniu trybu 
RADIO, zmień falę przyciskiem 3 lub 4 w celu dostrojenia 
urządzenia w danym zakresie. W celu ściszenia lub 
zgłośnienia radia użyj odpowiednio przycisków 7 Budzik 
1 oraz 8 Budzik 2. Radio posiada 15 stopni głośności. 
W celu zaprogramowania danej stacji radiowej, 
uruchamiamy tryb radio przyciskiem 9, następnie 
wybieramy przyciskami 3 lewo lub 4 prawo ulubioną 
częstotliwość radiową, po odnalezieniu ulubionej stacji 
radiowej przytrzymujemy przycisk 6 SET/MEM, wybrana 
stacja radiowa zostaje zapamiętana na wybranym 
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OPIS URZĄdZENIA wcześniej numerze programu, oznaczonym od P01 do P10.

BUdZIK
Gdy jest wyświetlana godzina przytrzymaj przycisk 7 
Budzik 1. Następnie przyciskiem 3 w lewo ustaw żądaną 
godzinę pobudki a przyciskiem 4 w prawo minuty. Po 
ustawieniu żądanej godziny pobudki ponownie przy-
trzymujemy przycisk 7 Budzik 1 co zatwierdza wybraną 
godzinę pobudki. Po zatwierdzeniu czasu pobudki 
następuje miganie ikony budzika na wyświetlaczu. 
W celu zmiany rodzaju budzika z dźwiękowego na 
budzenie radiem, użyj przycisku 3 lewo oraz 4 prawo 
aby zmienić ikony budzika z dzwonkiem na ikonę 
budzika z nutą. Kolejne przyciśnięcie przycisku 7 Budzik 
1 powoduje wybór dni w których budzik ma zostać 
uruchamiany. Odpowiednio na wyświetlaczu pojawiają 
się informacje, które zmieniamy 3 lewo oraz 4 prawo:
- b1-1 budzik działa tylko jeden dzień, 
- b1-7 budzik działa przez cały tydzień od poniedziałku 
do niedzieli,
- b1-5 budzik działa przez 5 dni od poniedziałku do piątku,
- b6-7 budzik działa tylko w weekendy od soboty do niedzieli.
Analogicznie jak wyżej, postępujemy przy ustawieniu 
budzika nr 2.

1 2 3 4

10

11

6 7 8 95



Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

RADIOBUDZIK
RCL700

Zasilanie – napięcie wejściowe: 5V     1,5A
Zasilanie – napięcie wyjściowe: USB 5V     1A
Radio FM: 87,5-108MHz
Ilość stacji radiowych: 10
Moc RMS: 3W
Tryb zegara: 24h

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić 
od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź

punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności 

sprowadzenia części zamiennych od producenta,  
termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 
miesiące od daty wydania towaru.

5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie 
w  warunkach indywidualnego gospodarstwa 
domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania 

urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych 

lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez 

firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 
producenta,

d. części z natury łatwo zużywalnych takich 
jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, 
półki, akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, 
czyszczenia, odblokowania, usunięcia 
zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy 
jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

POdŚWIETlENIE NOCNE
W celu uruchomienia nocnego podświetlenia wciśnij i 
przytrzymaj przycisk 2. Kolejne przyciśnięcie przycisku, 
rozjaśni podświetlenie o jeden stopień. Do wyboru jest 
5 stopni podświetlenia. Aby wyłączyć podświetlenie 
całkowicie, przytrzymaj przycisk 2.

POdŚWIETlENIE GOdZINy
W celu zmniejszenia podświetlenia tarczy radiobudzika, 
naciśnij przycisk 5 jednokrotnie. Podświetlenie zmniejszy 
się o jeden stopień. Każde przyciśnięcie przycisku 5, 
zmniejsza o jeden stopień podświetlenie, aż do całko-
witego wygaszenia podświetlenia. Kolejne przyciśnięcie 
przycisku podświetla tarczę do maksymalnej jasności.

PROJEKTOR
Radiobudzik jest wyposażony w projektor. Aby włączyć 
funkcję wyświetlania godziny na danej powierzchni, 
uruchom projektor przyciskiem 1. Aby wyłączyć projektor 
naciśnij przycisk 1 powtórnie. Aby zmienić wyświetlanie 
godziny o 180o przytrzymaj przycisk 1 przez dwie sekundy. 
W celu wyostrzenia wyświetlanej godziny, należy użyć 
pokrętła 11, które znajduje się na projektorze przekręcając 

pierścień projektora w lewo lub w prawo, aż do uzyskania 
wyraźnej i czytelnej godziny.

UWAGA!
Nie wolno patrzeć bezpośrednio na projektor, silne 
światło emitowane może uszkodzić wzrok. 

łAdOWANIE PRZEZ PORT USB
Radiobudzik ma funkcję ładowania poprzez złącze USB. 
Podłącz telefon przewodem USB (nie znajduje się w 
zestawie) do portu z tyłu radiobudzika, a następnie 
podłącz drugi koniec do gniazda telefonu komórko-
wego. Rozpocznie się automayczne ładowanie telefonu 
przez radiobudzik.

UWAGA!
Do ładowania należy używać oryginalnego kabla 
dostarczonego z telefonem komórkowym.
Do zasilania radiobudzika należy używać oryginalnego 
zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.
Nie wolno ładować tabletów z radiobudzika.
Prąd znamionowy wychodzący z radiobudzika to  
5V     1A.

UWAGA!
Jeżeli radiobudzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie 
działa poprawnie, co może być spowodowane wyłado-
waniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, 
należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć 
baterię podtrzymywania pamięci. Zostaną przywrócone 
fabryczne ustawienia radiobudzika, a godzinę i inne 
ustawienia trzeba będzie ustawić od nowa.

dANE TECHNICZNE

 

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA 
ŚROdOWISKA UTylIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym 
symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do  lokalnego punktu 
przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMóC CHRONIć ŚROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektry-
cznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 
konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania 
i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z  o.o. gwarantuje, że zakupione 

urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na  koszt 

gwaranta w  ciągu 14 dni od  daty zgłoszenia 
uszkodzenia do  serwisu autoryzowanego lub 
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napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt 

serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został 
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń 
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków 
może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium 
Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany 
urządzenia w ramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znami-
onowej z urządzenia może spowodować nieuznanie 
gwarancji.


