AKAI
MANUAL DE UTILIZARE
RADIO CU CEAS

AR 10
LOCATIA BUTOANELOR
1. Comutator Pornire/Oprire Alarma
2. Buton programare Ore
3. Buton programare Minute
4. Buton sensor Snooze
5. Buton programare ceas
6. Buton programare alarma
7. Afisaj
8.
ALIMENTARE
Verificati daca tensiunea de retea inscrisa pe eticheta aparatului este identical cu cea a retelei
locale apoi cuplati aparatul la priza.
Dupa prima conectare apare un seminal care indica ca trebuie programat ceasul.
PROGRAMAREA CEASULUI
Apasati si mentineti apasat butonul Programare ceas(5) si apasati butonul programare Ore(2) si
Programarea Minute (3) pentru a programa ceasul corect. Verificati daca indicatorul AM sau PM
indica correct.
PROGRAMAREA ALARMEI
Eliberati butonul Programare Alrama (1) si butonale Programare Ore (2) si Programare
Minute(3) impreuna si mutati comutatorul Alarma Oprit/Pornit pe ON(Pornit) (indicatorul
alarma –un punct ,va apare pe afisaj in coltul dreapta jos al afisajului) pentru a allege timpul dorit
de alarmare.

FUNCTIA SNOOZE
Cand doriti cateva minute in plus de somn apasati butonul SNOOZE SENSOR (4) cand suna
alaram.Dupa exact 9 minute alarama va suna din nou.Daca doriti sa mai aveti inca 9 minute de
somn apasati din nou SNOOZE SENSOR si puteti repeat operatia de cate ori doriti.
BATERIA DE SIGURANTA
Aparatul are posibilitatea cuplarii unei baterii de siguranta care sa asigure functionarea in cazul
caderii tensiunii de retea.Introduceti o baterie de 9V si circuitul ceasului si timpul de alarma va
continua sa fie alimentat si in lipsa tensiunii .
IMPORTANT.
- nu aruncati bateriile uzate in foc
- nu expuneti aparatul la umezeala sau ploaie
- asigurati o distanta minima libera de 5cm in jurul aparatului pentru suficienta
ventilatie.
- verificati ca nu ati obturat ventilatia aparatului prin acoperirea gaurilor de
ventilare cu ziare ,haine ,etc.
- nu asezati langa aparat nici un obiect capabil de flacara deschisa ca:
lumanari,brichete,etc.
- aveti grija la aspectele de mediu pentru baterii,
- folositi aparatul numai in climat moderat (nu in cel tropical)
- eticheta este asezata pe partea de jos a aparatului.
- Cablul de retea este folosit pentru deconectarea aparatului ,dar acesta ramane in
stare de asteptare. Pentru deconectare completa cablul trebuie decuplat de la retea.
- bateria nu trebuie expusa la incalzire puternica ca direct lumina soarelui ,foc ,etc.
- nu asezati vase cu lichide deasupra aparatului,
Acest aparat este in construit in concordanta cu standardele internationale de siguranta si
compatibilitate electromagnetica ( CE si EMC)
Reciclarea ecipamentelor electrice si electronice uzate
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit .Nu aruncati aparatul la
gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare ,ci duceti-l la un centru de
colectare autorizat pentru reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea mediului
inconjurator si veti putea impidica eventualele consecinte negative pe care le-ar avea
asupra mediului si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat
produsul

