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 תכונות

 )לא כלולה(וולט  9גיבוי באמצעות סוללת  •

  אדומה LEDתצוגת  •

  זמזם/ שעון מעורר באמצעות מוזיקה  •

  פונקציית הירדמות עם מוזיקה •

 ZNOOZEבקרת  •

  50Hz, וואט 230: הספק •

 

  : אזהרה

 ש בכבל החשמלי של מכשיר זה עם כבל מאריךאין להשתמ, כדי למנוע התחשמלות

  .ודומיו במידה וקצוות הכבל חשופים

  .יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק כבל הזינה

  אנא קראו את ההוראות לפני השימוש

 שעות .1

 דקות .2

 SET/OFFשעון מעורר  .3

 שינה .4

 בורר תחנות .5

 זמזם, בורר ווליום .6

 כיוון השעון .7

8. AM/FM 

 SNOOZEכפתור  .9

10. ON/OFF/AUOTO 

  

  )לולהלא כ(וולט  9תא לסוללת גיבוי  – בתחתית המכשיר



  

  

  תפעול השעון

 ACוולט  120לשקע ביתי של  AV - חברו את כבל ה •

 תהבהב כדי להחוות שהמכשיר אינו מכוון כראוי LED -תצוגת ה •

שחררו את . בו זמנית HOURועל לחצן  TIME SETכדי לכוון את השעה לחצו על לחצן  •

  .הלחיצה כאשר השעה כמעט כוונה לגמרי

בו זמנית כדי לכוון השעה  TIME SET -פתור הוכ MINUTE - עתה לחצו על כפתור ה

 .המדויקת

  

  תפעול הרדיו

 ONלמצב  ON/OFF/AUTO -העבירו את מתג ה •

 לאופציה הרצויה AM/FM - העבירו את כפתור ה •

 כוונו את עוצמת השמע הרצויה VOLUME -באמצעות בורר ה •

 הבחרו את תחנת הרדיו הרצוי) TUNING CONTROL(באמצעות בורר תחנות הרדיו  •

מכשיר זה מצויד באנטנה  – FM -במידה ובחרתם ב. AMמכשיר זה בנוי לקליטת תדרי  •

 המובנית לתוך כבל החשמל

  

  רדיוהר לצלילי תפעול שעון מעור

לאחר שבחרתם בתחנת הרדיו הרצויה וכיוונתם את העוצמה הרצויה המשיכו לפי הכללים 

  :הבאים

 .AUTOלמצב  ON/OFF/AUTO -העבירו את מתג ה •

 .בו זמנית עד לכיוון שעת היקיצה הרצויה HOURועל מקש  ALARM SETעל מקש לחצו  •

 ALARM SET -כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על מקש ה, כדי לבדוק את שעת היקיצה •

  .ועל המסך תתחלף השעה לשעת היקיצה שכוונה

 .זמן היקיצה ימשיך לחזור על עצמו מדי יום עד לפעם הבאה בה תשנו את שעת היקיצה

 .ALARM OFFיש ללחוץ על מקש , י לכבות את הרדיוכד •

 

  תפעול שעון מעורר לצלילי הזמזם

את בורר הווליום יש לכוון למצב . יש לתכנת את השעה הרצויה כמו בסעיף הקודם •

BUZZER. 

או להעביר למצב רדיו באמצעות  ALARM OFFכדי לכבות את הזמזם יש ללחוץ על מקש  •

 .ONהסתת המתג למצב 

  

  צלילי מוזיקהשינה ל

  .דקות 59 -שעה ו ניתן לכוון את הרדיו לנגן ולהיכבות באופן אוטומטי למשך זמן של דקה עד

ועל  SLEEP -יש ללחוץ על כפתור ה WAKE TO RADIOכאשר כל הבוררים מכוונים למצב  •

 .כדי לכוון את משך זמן ההפעלה MINUTEכפתור 

 .SNOOZEעל כפתור  כדי לכבות את הרדיו לפני הזמן שהוקצב יש ללחוץ •

  

  SNOOZEכפתור 

דקות אחרי ששעון הרדיו כובה בזמן  9כפתור זה מאפשר למשתמש זמן נוסף לשינה עד 

  .היקיצה הרצוי



  

  )למשך זמן מוגבל( סוללת גיבוי

מומלץ לנתק את  .במקום המתאים בתא הסוללה) לא כלולה(וולט  9חברו סוללה של  •

  .המכשיר מהזרם בזמן הצבת הסוללה

 . לפעולה תיכנסרה וזרם החשמל נותק הסוללה במק •

אך השעה תישמר בזיכרון , תצוגת השעון לא תאיר: המכשיר לא יעבוד במלוא הפונקציות •

דבר זה מאפשר לכם להעביר , כמו כן, המכשיר ותכניס את השעון המעורר לפעולה בזמן

 .את השעון ממקום למקום מבלי לכוון אותו בכל פעם מחדש

משך הזמן יתארך הסוללה במידה ו. נועדה לתפקד למשכי זמן קצריםסוללת הגיבוי  •

 .עלולה להיחלש או לגרום לסטייה ושיבוש בזמנים

 .כאשר הסוללה נחלשת יש להסירה כדי למנוע נזילה •

אך בכל ניתוק מזרם החשמל יהיה עליכם , ניתן להפעיל מכשיר זה גם ללא סוללת גיבוי •

 .להגדיר את השעון מחדש

  

  כללי

  .וודאו כי המכשיר מנותק מזרם החשמל. קות את מכשיר במטלית לחהיש לנ •

 .לחות ואבק, מקור חום, הימנעו מלהשאיר את המכשיר חשוף לאור שמש ישיר •

 .יש למקם את המכשיר רחוק מכל מכשירי חשמל המתחממים כמו מנורות •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :שרות לקוחות ומוצרים נוספים

  .www.sel.co.il: ינטרנט שלנו בכתובתניתן לפנות לשרות לקוחות דרך אתר הא -

  

  

 


