
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 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.

1. Pole ładowarki indukcyjnej
2. Przycisk ALARM 1
3. Przycisk do tyłu
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk ALARM 2
6. Przycisk VOL UP - zwiększenie głośności
7. Przycisk VOL DOWN - zmniejszenie głośności
8. Przycisk SLEEP
9. Przycisk TIME / MEM / M +
10. Przycisk SNOOZE
11. Przycisk DIMMER
12. Przycisk POWER / ALARM OFF
13. Wyświetlacz
14. BATT LOW (wskaźnik ostrzeżenia o niskim stanie 

baterii podtrzymującej pamięć)
15. Wskaźnik alarmu 1 (alarm)
16. Wskaźnik alarmu 1 (radio)
17. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego
18. Wskaźnik alarmu 2 (alarm)
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OPIS URZĄDZENIA 19. Wskaźnik alarmu 2 (radio)
20. Komora baterii 
21. Głośnik
22. Port przewodu USB do ładowania
23. Gniazdo zasilania
24. Antena zewnętrzna

ZEGAR
W celu ustawienia daty i godziny przy pierwszym 
uruchomieniu urządzenia lub po dłuższym nie używaniu 
urządzenia, należy przytrzymać przycisk 9 TIME,
Zaakceptuj poprawną godzinę przyciskiem 9 TIME.

RADIO
W celu uruchomienia radia, należy wcisnąć jeden raz 
przycisk 12 POWER. 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 6 VOL UP oraz 7 VOL DOWN. 
Przytrzymanie dłużej jednego z przycisków 6 VOL UP lub 
7 VOL DOWN spowoduje automatyczne wyszukiwanie 
stacji radiowej. Radio posiada 15 stopni głośności. Ponowne 
wciśnięcie przycisku 12 POWER spowoduje wyłączenie radia 
i przejście urządzenia w tryb zegara.

W celu zaprogramowania danej stacji radiowej, uruchamiamy 
tryb radio przyciskiem 12, następnie wybieramy przyciskami 
3 lewo lub 4 prawo ulubioną częstotliwość radiową, po 
odnalezieniu ulubionej stacji radiowej przytrzymujemy 
przycisk 9 TIME/MEM/M+, wybrana stacja radiowa zostaje 
zapamiętana. Po zaprogramowaniu w urządzeniu swoich 
ulubionych stacji radiowych, możemy je zmienić w dowolnej 
chwili przyciskiem 9 TIME/MEM/MEM+. Aby zmniejszyć 
poziom głośności radia, użyj odpowiednio przycisku 7 VOL 
DOWN - zmniejszenie głośności lub przycisku 6 VOL UP - 
zwiększenie głośności. Pamiętaj aby przed dostrojeniem 
radia, rozwinąć antenę odbiornika i odpowiednio ją ułożyć. 
Miejsce ustawienia radiobudzika w domu oraz sama lokali-
zacja budynku może mieć wpływ na odbiór stacji radiowych. 

BUDZIK
Radiobudzik pozwala na ustawienie dwóch niezależnych 
alarmów, ALARM 1 lub ALARM 2. W trybie czuwania (gdy na 
wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna godzina), naciśnij 
i przytrzymaj przycisk 2 ALARM 1 lub przycisk 5 ALARM 2,  
aby wejść w ustawienia budzika 1 lub budzika 2. Godziny 
i minuty na wyświetlaczu zaczną pulsować. Przyciskiem 
3 do tyłu ustaw żądaną godzinę budzenia, przyciskiem 4 
do przodu ustaw żądane minuty budzenia. Po ustawieniu 
odpowiedniej godziny pobudki, poczekaj chwilkę, cyfry 
przestaną pulsować a godzina budzenia została ustawiona.

9

Radiobudzik pozwala na ustawienie jednego z dwóch 
rodzajów budzenia. Do wyboru jest budzenie standardowym 
dźwiękiem “BEEP”, lub budzenie radiem. Aby ustawić rodzaj 
budzenia, naciśnij jeden raz przycisk 2 ALARM 1 lub przycisk 
5 ALARM 2, w zależności dla którego alarmu chcemy ustawić 
rodzaj budzenia, a następnie przyciskiem 3 przycisk do tyłu 
wybierz jedną z dwóch opcji: 

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju budzenia, poczekaj 
kilka sekund, dioda obok wybranej opcji przestanie 
pulsować, a ustawienia rodzaju budzenia zostaną 
zapisane. Identycznie jak powyżej, postępujemy przy 
ustawieniu rodzaju budzenia dla ALARMU 2.
W celu dezaktywacji ALARMU 1 lub ALARMU 2, naciśnij 
przycisk 2 ALARM 1 lub przycisk 5 ALARM 2, dioda obok 
wybranej opcji zacznie pulsować, po powtórnym naciśnięciu 
przycisku 2 ALARM 1 lub przycisk 5 ALARM 2, dioda obok 
wybranej opcji zniknie, a budziki zostaną zdezaktywowane. 
Aby wyłączyć dźwięk alarmu budzika, należy nacisnąć 
podczas budzenia przycisk 12 AL OFF.

PODŚWIETLENIE NOCNE ZEGARA
W celu uruchomienia nocnego podświetlenia wciśnij 
przycisk 11 DIMMER. Kolejne przyciśnięcie przycisku 
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Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

RADIOBUDZIK
Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ
RCL800QI

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

Po poprawnym ułożeniu urządzenia na polu ładowania 
dioda 2 zacznie świecić na niebiesko:

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 komórkowego. 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. W 
trakcie ładowania urządzenia, przez radiobudzik, nie 
można odtwarzać muzyki z  ładowanego urządzenia. 
Radiobudzik nie obsługuje tej funkcji.
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 wyła-
dowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, 
należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia na co 
najmniej 3 minuty i wyjąć baterię podtrzymywania pamięci. 
Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia radiobudzika, 
a godzinę i inne ustawienia trzeba ustawić od nowa.
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11 DIMMER wyłączy podświetlenie zegara całkowicie. 
Do wyboru są 3 stopnie podświetlenia. Aby włączyć 
maksymalne podświetlenie ponownie naciśnij przycisk 
11 DIMMER. Aby wyłączyć podświetlenie całkowicie, 
przytrzymaj przycisk 2.

FUNKCJA DRZEMKI
Funkcja uśpienia określa czas, po którym radio wyłącza 
się automatycznie. Gdy radio jest włączone, naciśnij kilka-
krotnie przycisk  8 SLEEP, aby wybrać okres uśpienia, do 
wyboru: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 oraz OFF całkowite 
wyłączenie funkcji opóźnienia wyłączenia. Radio wyłączy 
się automatycznie po upływie okresu zadanego czasu 
uśpienia. Można nacisnąć przycisk 8 SLEEP, aby spraw-
dzić pozostały czas do wyłączenia radia. Aby anulować 
tę funkcję, naciśnij przycisk  12 ZASILANIE.

SNOOZE. Alarm włączy się ponownie po upływie okresu 
drzemki (9 minut).Aby tymczasowo wyciszyć dźwięk 
alarmu, naciśnij przycisk 10. Odpowiedni wskaźnik 
Alarm 1 lub Alarm 2 (alarm lub radio) pulsuje na 
wyświetlaczu podczas okresu drzemki. Aby całkowicie 
anulować okres drzemki i alarm, naciśnij przycisk 12 
ALARM OFF. Drzemka została anulowana. 
UWAGA! PO ANULOWANIU DRZEMKI MOŻESZ ZASPAĆ 
DO PRACY LUB SZKOŁY.
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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 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 
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 zaku-
piony (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 znamionowej 
z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Model urządzenia: RCL800QI
Napięcie wejściowe: 5.0V  3.0A
Napięcie wyjściowe USB: 5.0V  1.0A
Napięcie wyjściowe QI: 5.0V  1.0A
Maksymalna odległość ładowania indukcyjnego: do 5mm
Wydajność ładowania: do 76%

Moc maksymalna: 5.0W
Znamionowa moc wyjściowa wzmacniacza: 700mW
Częstotliwość FM: 87.5 -108MHz
Model zasilacza: RCL800QI
Napięcie wejściowe: 100-240V~, 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5.0V  3.0A
Moc wyjściowa: 15.0W
Średnia sprawność podczas pracy: 81.34%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0.06W

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.

UWAGI OGÓLNE
1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

DEKLARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że radio-
budzik RCL800QI jest zgodny z odnośnymi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 
2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmo-
nizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 
dostępny pod następującym adresem: www.artdom.
net.pl/deklaracja/RCL800QI/

Jeżeli nie następuje ładowanie, należy sprawdzić stan 
naładowania urządzenia, który określa ikona ładowania 
wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego. Jeżeli 
telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wska-
zuje ładowania, należy sprawdzić w opcjach urządzenia, 
włączenie funkcji ładowania bezprzewodowego.
Po naładowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki. 
Urządzenie i telefon podczas ładowania indukcyjnego 
nagrzewają się, jest to normalne zjawisko.

UWAGA! NIEKTÓRE FUTERAŁY, POKROWCE CASE’Y 
ZAŁOŻONE NA TELEFON MOGĄ POWODOWAĆ 
PRZERWY W ŁADOWANIU LUB JEGO BRAK. W CELU 
POPRAWNEGO ŁADOWANIA TELEFONU, NALEŻY ŚCIĄ-
GNĄĆ WSZYSTKIE DODATKOWE ELEMENTY.

DANE TECHNICZNE

ŁADOWANIE INDUKCYJNE
W celu naładowania urządzenia poprzez ładowarkę 
indukcyjną połóż urządzenie na górze budzika na polu 
ładowania indukcyjnego 1. 
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