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1. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!
Gratulujemy zakupu nowego Radiobudzika DAB+ i jesteśmy prze-
konani, że będą Państwo zadowoleni z tego nowoczesnego urzą-
dzenia.

W celu zapewniania optymalnego działania Radiobudzika DAB+, 
jego gotowości do pracy i zapewniania Państwa osobistego bez-
pieczeństwa:

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokład-
nie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przede wszyst-
kim stosować się do wskazówek bezpieczeństwa!

Życzymy zadowolenia z używania nowego Radiobudzika DAB+.

Artykuł Radiobudzik DAB+

Model CLRD 524

Manual ID 06/22_CLRD_524_V.1

Producent Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg | Niemcy  

Web www.blaupunkt.de
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2. INFORMACJE OGÓLNE
Przechowywanie instrukcji
• Wszelkie czynności wykonywane przy tym urządzeniu i za 

jego pomocą wolno przeprowadzać wyłącznie w sposób opi-
sany w instrukcji obsługi. 

• Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.
• W razie przekazania urządzenia innej osobie należy dołączyć 

do niego niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona czę-
ścią urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
To urządzenie ...

… jest urządzeniem elektronicznym używanym w celach roz-
rywkowych;

… jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania stacji radio-
wych oraz korzystania z niego w funkcji budzika.

Urządzenie zostało zaprojektowane do celów prywatnych i nie 
nadaje się do stosowania w celach komercyjnych. Inne użycie lub 
wprowadzanie zmian jest niezgodne z przeznaczeniem urządze-
nia.

Wyróżnienia i symbole
W miejscach wymagających zwrócenia uwagi użyto w niniejszej 
instrukcji obsługi następujących wskazówek ostrzegawczych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekceważenie 
ostrzeżenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może 
być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.
UWAGA: Niskie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być 
przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.
WSKAZÓWKA: Sytuacje i szczegóły, które należy brać pod uwagę 
podczas używania urządzenia.
• Przyciski, które należy nacisnąć, są pisane zawsze pogrubio-

ną czcionką.
Przykład: Nacisnąć przycisk DIMMER/SNOOZE.

• Informacje na wyświetlaczu pisane są kursywą (skośną czcion-
ką). Przykład: Na wyświetlaczu pojawia się 0:00.
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• Zalecenia dot. czynności z określoną kolejnością są zawsze 
ponumerowane (1, 2, 3 itd.).

Wskazówki dot. deklaracji zgodności
Firma Globaltronics GmbH & Co. KG oświadcza, że ni-
niejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wyma-
ganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy RED 
2014/53/UE, dyrektywy ErP 2009/125/WE, dyrektywy 
niskonapięciowej 2014/35/UE i ROHS 2011/65/UE. 

Pełna deklaracja zgodności i niniejsza instrukcja obsługi w forma-
cie PDF są dostępne w Internecie na stronie www.blaupunkt.de.

Ten symbol oznacza produkt o klasie ochronności II. 
Urządzenia z tą klasą ochronności posiadają wzmoc-
nioną lub podwójną izolację.

~ Ten symbol oznacza napięcie przemienne.
 Ten symbol oznacza napięcie stałe.

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi znajduje się na 
spodzie urządzenia.

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczeniami 
sprawności

• Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie 
mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. Istnieje ry-
zyko uduszenia.

• To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia 
oraz przez osoby o zredukowanych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające 
odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod 
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego uży-
wania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą zaj-
mować się czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem spowodowa-
nego wilgocią

• Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kroplami wody 
oraz wodą rozbryzgową. Istnieje ryzyko porażenia prądem. 
Na przykład nie stawiać napełnionych wodą wazonów lub po-
dobnych przedmiotów na urządzeniu lub w jego pobliżu.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w pomieszcze-
niach z wysokim poziomem wilgotności powietrza (np. ła-
zienki). Stosować się do warunków otoczenia podanych w 
parametrach technicznych.

• Unikać przedostawania się ciał obcych i cieczy do urządzenia.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostaną się jakieś ciecze lub ciała 

obce, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed po-
nownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia 

należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
• Nie używać urządzenia w przypadku stwierdzenia widocz-

nych uszkodzeń na obudowie lub przewodzie zasilającym. 
• Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. 

Naprawy obudowy i przewodu zasilającego mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez centrum serwisowe. 

• Przewód sieciowy podłączać wyłącznie do prawidłowo zain-
stalowanego i dobrze dostępnego gniazdka. Gniazdko musi 
być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.

• Wszystkie przewody należy układać w taki sposób, aby nikt się o 
nie nie potknął.

• Przy ustawianiu urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby 
kabel zasilający nie był ściśnięty lub zgnieciony. Nie zbliżać ka-
bla zasilającego do gorących przedmiotów i ostrych krawędzi.

• Po wyłączeniu urządzenie nie jest odłączone od napięcia sie-
ciowego. 

• W celu całkowitego odłączenia od zasilania należy wyjąć 
wtyczkę sieciową z gniazdka.
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• Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka...
... w przypadku nieużywania urządzenia,
... gdy zamierzacie Państwo wyczyścić urządzenie
... podczas burzy.

• Nie wolno otwierać obudowy urządzenia — nie zawiera ona 
elementów wymagających konserwacji! Po otwarciu obudo-
wy istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elek-
trycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA POŻARU
• Świece i inne źródła otwartego płomienia muszą być trzyma-

ne z dala od produktu, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie 
się ognia.

• Chronić urządzenie przed działaniem wysokiej temperatury: 
Istnieje niebezpieczeństwo pożaru. Przy ustawianiu urządze-
nia w regale należy ze wszystkich stron zachować minimalny 
odstęp 10 cm.

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi
• Po wniesieniu urządzenia z otoczenia zimnego do ciepłego 

może osiąść na nim wilgoć w formie kondensatu. Nie należy 
włączać urządzenia przez kilka godzin.

• Ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni. 
• Na urządzeniu nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów.
• Należy zapewnić wystarczającą wentylację wokół urządzenia. 

Zachować odstęp co najmniej 10 cm ze wszystkich stron. 
Urządzenia nie wolno zakrywać (np. gazetami, obrusami, za-
słonkami itd.).

• Urządzenie należy ustawić w taki sposób, by nie stało w bez-
pośrednim zasięgu działania promieni słonecznych.

• Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe nóżki z two-
rzywa sztucznego. Ponieważ meble mogą być pokryte różno-
rodnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, a do ich 
pielęgnacji używa się różnych środków, nie można wykluczyć, 
że niektóre z tych materiałów zawierają składniki mogące 
uszkodzić stopki z tworzywa sztucznego i powodować ich 
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rozmiękczenie. W razie potrzeby umieścić pod urządzeniem 
podkładkę antypoślizgową.

• Do czyszczenia używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie uży-
wać żrących środków czyszczących ani środków czyszczących 
mogących porysować powierzchnię. Mogłyby one uszkodzić 
powierzchnię urządzenia.

4. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Radiobudzik DAB+ CLRD 524
• Instrukcja obsługi
• Karta gwarancyjna

5. PRZEGLĄD URZĄDZENIA
Przód

Tył urządzenia

1 Wyświetlacz: Wyświetlanie informacji, np. 
częstotliwość, aktualna godzina, godzina 
alarmu itp.

2 ANT. Antena kablowa
3 Głośnik
4 AC~ Kabel zasilający

1

34 2
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Widok z góry

5  1 Włączanie/wyłączanie alarmu 1
6  2 Włączanie/wyłączanie alarmu 2
7 SLEEP 

NAP
SLEEP: wyłączanie po ustawionym czasie; 
NAP: budzik krótkoczasowy od 5 do120 minut

8 DIMMER 
SNOOZE

DIMMER: oświetlenie wyświetlacza jaśniej/ciemniej
Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłącza-
nie automatycznego ściemniacza nocnego;
SNOOZE: przerwanie alarmu na 9 minut

9 SELECT Otwieranie punktów menu i zatwierdzanie wpro-
wadzonych ustawień

10 VOL +  
VOL –

Regulacja głośności

11  / Otwieranie stron menu
12 i / MENU Otwieranie menu, zmiana widoku dla nadajnika 

radiowego
13  / MODE Krótkie naciśnięcie: włączanie urządzenia, przełą-

czanie między FM a DAB;
Długie naciśnięcie: Przełączenie urządzenia w 
tryb czuwania 

14 FAV Tworzenie i otwieranie ulubionych
15 MEM Zapisanie stacji w ulubionych
16 AMS Uruchamianie wyszukiwania stacji

7
8

5

9

6

101112

13
14
15
16
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6. MONTAŻ URZĄDZENIA
• Całkowicie zdjąć elementy opakowania.
• Ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
• Nie narażać urządzenia na wysokie temperatury lub wilgoć. 

Pamiętać o zapewnieniu wystarczającej wentylacji urządzenia 
ze wszystkich stron. 

• Silne pola magnetyczne, np. głośniki, mogą zakłócać odbiór. 
Można spróbować znaleźć dobry sygnał, przenosząc się w 
różne miejsca.

7. ZASILANIE
• Podłączyć wtyczkę sieciową do łatwo dostępnego gniazdka, 

którego napięcie jest zgodne z napięciem podanym na ta-
bliczce znamionowej urządzenia. Gniazdko musi być dobrze 
dostępne również po podłączeniu urządzenia.
Przeprowadzane jest wyszukiwanie stacji, a znalezione stacje 
są zapisywane. Po zakończeniu wyszukiwania zwykle wyświe-
tlana jest godzina, a urządzenie znajduje się w trybie czuwa-
nia.

WSKAZÓWKI: 
• W celu całkowitego odłączenia od zasilania należy wyjąć 

wtyczkę sieciową z gniazdka.
• W razie odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego 

nastąpi natychmiastowe wykasowanie wszystkich usta-
wień (np. godzina, ustawienia alarmów, zapisane stacje 
radiowe).
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8. OBSŁUGA

8.1 PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie/wyłączanie cyfrowego radia stereofonicznego
Po podłączeniu radiobudzika do prądu urządzenie przełącza się 
na tryb oszczędzania energii (tryb czuwania). 
• Nacisnąć krótko przycisk  MODE w celu włączenia urządzenia. 

W tle następuje wyszukiwanie stacji DAB i stamtąd pobierana 
jest godzina.

• Urządzenie włącza się z ostatnio wybraną funkcją FM lub DAB.
• Nacisnąć przycisk  MODE na ok. 2 sekundy, aby wyłączyć 

urządzenie (na tryb czuwania).  
• W celu całkowitego odłączenia od prądu należy wyjąć wtycz-

kę z gniazdka.

Antena
• Całkowicie rozwinąć całą antenę kablową. Próbować ustawiać 

ją w różnych pozycjach w celu poprawy jakości odbioru fal ra-
diowych i w razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia urzą-
dzenia. W razie potrzeby usunąć z otoczenia urządzenia 
zakłócające pracę radia.

Ustawianie głośności
• Po włączeniu urządzenia zaczyna ono pracować z poziomem 

głośności, który był ustawiony przy jego wyłączaniu.
• W trakcie odtwarzania naciskać przyciski VOL– lub VOL+. 

Przytrzymać przyciski wciśnięte w celu szybszej zmiany głośności.
• Ustawiony poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu. 

(VOL 00, ... , VOL 30). Przy poziomie VOL 00 urządzenie jest wy-
ciszone.

Wybieranie trybu pracy
• Przy włączonym urządzeniu naciskać krótko przycisk  MODE, 

aby przełączać na przemian między funkcjami DAB  i FM :
- DAB: odtwarzanie stacji radiowych DAB. 

Na wyświetlaczu pojawia się .
- FM: odtwarzanie stacji radiowych UKF. 

Na wyświetlaczu pojawia się .
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Ściemnianie
• Nacisnąć przycisk  DIMMER/SNOOZE, aby przełączyć jasność 

wyświetlacza w 3 poziomach (wyłączone – ściemnianie – roz-
jaśnianie).

8.2 GODZINA I AUTOMATYCZNE ŚCIEMNIANIE

Automatyczny ściemniacz nocny
Ta funkcja automatycznie ściemnia podświetlenie wyświetlacza 
w nocy między 23:00 a 4:59.
Godzinę ściemniacza nocnego można zmieniać zgodne z poniż-
szym opisem lub w menu System -> AUTO DIM.
Naciśnięcie każdego przycisku powoduje przełączenie jasnego 
trybu podświetlenia przez 3 sekundy.
Jeśli oświetlenie jest stale wyłączone, ściemniacza nocnego nie 
można włączyć.

Ręczne ustawianie daty i godziny + automatyczne ściemnianie
1. Przełączyć urządzenie na tryb czuwania. 
2. Naciskać MENU, aż zacznie migać 12H lub 24H.
3. Za pomocą przycisków /  można przełączyć widok na 12 

lub 24. Następnie nacisnąć SELECT.
4. Za pomocą przycisków /  ustawić po kolei godziny, minuty 

i dzień tygodnia (od poniedziałku 1 do niedzieli 7). Po każdej 
wartości nacisnąć raz SELECT.

5. Jeśli funkcja AUTO DIM zostanie ustawiona na ON, należy usta-
wić jeszcze godzinę rozpoczęcia i zakończenia automatycz-
nego ściemniania.  

6. Nacisnąć SELECT, aby zapisać ustawienie. Na wyświetlaczu 
pojawi się godzina.
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8.3 AUTOMATYCZNE USTAWIANIE GODZINY
W menu można ustawić, czy godzina ma być synchronizowana 
automatycznie ze stacji radiowej.

1. Urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk MENU, aż na wyświetlaczu 

pojawi się SCAN SET  lub FULL SCAN.
3. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się System.
4. Nacisnąć SELECT.
5. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się

 AUTO TIME SYNC, następnie nacisnąć SELECT. 
6. Nacisnąć przycisk / , aby przełączyć funkcję.

- UPDATE FROM ANY: Godzina zostanie zsynchronizowana z 
DAB i FM.

- UPDATE FROM DAB: Godzina zostanie zsynchronizowana 
tylko z DAB.

- UPDATE FROM FM: Godzina zostanie zsynchronizowana tyl-
ko z FM.

- NO UPDATE: Godzina nie będzie synchronizowana.
7. Nacisnąć SELECT, aby wybrać funkcję.
8. Naciskać wielokrotnie MENU , aby wyjść z menu.
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9. RADIO FM
Włączanie zaprogramowanych stacji
• Naciskać krótko przyciski  lub , aby otworzyć stacje zapi-

sane w pamięci w pozycjach od 01 do 25.

Ręczne wyszukiwanie 
• Naciskać przyciski  lub , aż zmieni się wyświetlana często-

tliwość. Wyszukiwanie zatrzyma się na następnej wyszukanej 
stacji o mocnym sygnale. Zostanie włączone odtwarzanie sta-
cji.

Wyświetlanie informacji o stacji
• Informacje o stacji pojawią się na dole wyświetlacza. Krótkim 

naciśnięciem przycisku MENU można zmienić wyświetlane 
informacje.

9.1 ZAKRES WYSZUKIWANIA STACJI
Można ustalić, czy zapisana mają być wszystkie stacje, czy tylko te 
o mocnym sygnale.
1. Tryb FM jest aktywny.
2. Naciskać przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się 

SCAN SET, następnie nacisnąć SELECT. 
3. Nacisnąć przycisk  lub , aby przełączyć ustawienia, następnie 

nacisnąć SELECT.
- ALL: zapisane zostaną wszystkie stacje.
- STRONG: zapisane zostaną tylko stacje o mocnym sygnale.
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9.2 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI 
RADIOWYCH

Funkcja automatycznego wyszukiwania wyszukuje i zapisuje au-
tomatycznie pierwsze 25 stacji radiowych (z rosnącą częstotliwo-
ścią) o wystarczająco mocnym sygnale.
1. Tryb FM jest aktywny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk AMS do momentu zmiany 

wartości częstotliwości na wyświetlaczu. Pierwsze 25 znale-
zionych stacji zostaje zapisanych automatycznie w pozycjach 
od 01 do 25. Po zakończeniu wyszukiwania stacji następuje 
automatyczne odtworzenie stacji z pierwszej pozycji 01. 

9.3 ULUBIONE
Ta funkcja umożliwia zapisanie stacji w wybranej przez siebie ko-
lejności.

WSKAZÓWKA: Stacja radiowa, która była wcześniej zapisana na 
tym miejscu, zostanie jednocześnie wykasowana.

1. Tryb FM jest aktywny.
2. Nacisnąć krótko przycisk MEM. Na dole wyświetlacza miga 

numer pozycji i częstotliwość.
3. Naciskać przyciski  lub , aż pojawi się żądany numer pozycji, 

następnie nacisnąć SELECT. 
Na wyświetlaczu pojawi się STORED.

4. Powtarzać te operacje, aż wprowadzona zostanie żądana 
kolejność.

Otwieranie stacji z ulubionych
1. Nacisnąć krótko FAV. Na dole wyświetlacza miga numer pozy-

cji i częstotliwość.
2. Naciskać przyciski  lub , aż pojawią się żądany numer 

pozycji i stacja, następnie nacisnąć SELECT.
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10. RADIO DAB
Włączanie zaprogramowanych stacji
• Naciskać krótko przyciski  lub , aby otworzyć stacje zapi-

sane w pamięci w pozycjach od 01 do 25.

Wyświetlanie informacji o stacji
Informacje o stacji pojawią się na dole wyświetlacza. Krótkim na-
ciśnięciem przycisku MENU można zmienić wyświetlane informa-
cje.

10.1 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI 
RADIOWYCH

Funkcja automatycznego wyszukiwania wyszukuje i zapisuje au-
tomatycznie pierwsze 25 stacji radiowych (z rosnącą częstotliwo-
ścią) o wystarczająco mocnym sygnale.
1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk AMS, aż na wyświetlaczu 

pojawi się AMS. Pierwsze 25 znalezionych stacji zostaje zapi-
sanych automatycznie w pozycjach od 01 do 25. Po zakończe-
niu wyszukiwania stacji następuje automatyczne 
odtworzenie stacji z pierwszej pozycji 01. 

WSKAZÓWKA: Funkcję tę można wykonać również w menu DAB 
FULL SCAN.

10.2 ULUBIONE DAB
Ta funkcja umożliwia zapisanie stacji w wybranej przez siebie ko-
lejności.

WSKAZÓWKA: Stacja radiowa, która była wcześniej zapisana na 
tym miejscu, zostanie jednocześnie wykasowana.

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Nacisnąć krótko przycisk MEM. Na dole wyświetlacza miga 

informacja o stacji.
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3. Naciskać przycisk  lub , aż na wyświetlaczu pojawi się 
żądany numer pozycji. Np. 03 EMPTY – nie ma jeszcze zapisa-
nej żadnej stacji pod tym numerem pozycji. Stacje zapisane 
wcześniej zostaną zastąpione.

4. Nacisnąć SELECT.  Na wyświetlaczu pojawi się STORED.
5. Powtarzać te operacje, aż wprowadzona zostanie żądana 

kolejność.

Otwieranie stacji z ulubionych
1. Nacisnąć krótko FAV. Na wyświetlaczu pojawi się numer pozy-

cji i nazwa stacji.
2. Naciskać przyciski  lub , aż pojawią się żądany numer 

pozycji i stacja, następnie nacisnąć SELECT.

10.3 KASOWANIE NUMERÓW POZYCJI BEZ 
ODBIORU

Na przykład po zmianie mieszkania można skasować stacje, które 
w nowym miejscu nie są już odbierane.

1. Urządzenie znajduje się w trybie DAB.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  MENU, aż na wyświetlaczu 

pojawi się FULL SCAN .
3. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się PRUNE, 

następnie nacisnąć SELECT. Na wyświetlaczu pojawi się NO.
4. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się YES, 

następnie nacisnąć SELECT. 
Rozpocznie się wyszukiwania, a nieodbierane stacje zostaną 
skasowane.
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10.4 USTAWIANIE DYNAMIKI DŹWIĘKU
W menu DRC (Dynamic Range Control) można ustawić żądaną dy-
namikę dźwięku.

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  MENU, aż na wyświetlaczu 

pojawi się FULL SCAN .
3. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się DRC, 

następnie nacisnąć SELECT.
Na wyświetlaczu pojawi się OFF.

4. Nacisnąć przycisk / , aby przełączyć z LOW, HIGH na OFF 
lub odwrotnie, następnie nacisnąć SELECT. 

10.5 BEZPOŚREDNIE WYBIERANIE BLOKÓW CZĘ-
STOTLIWOŚCI

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  MENU, aż na wyświetlaczu 

pojawi się FULL SCAN .
3. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się 

MANUAL, następnie nacisnąć SELECT.
4. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany 

blok częstotliwości. 
5. Nacisnąć SELECT. 
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11. BUDZIK
Radiobudzik ma możliwość ustawienia dwóch różnych godzin 
alarmu, o których następuje budzenie za pomocą dźwięku alarmu 
lub radia.

WSKAZÓWKA: 
• Przed ustawieniem czasu budzenia należy pamiętać o prawi-

dłowym ustawieniu godziny i dnia tygodnia.
• Aby włączyć lub wyłączyć ustawiony czas budzenia, urządze-

nie musi znajdować się w trybie czuwania.
• W przypadku wybrania formatu12-godzinnego przy ustawia-

niu budzika należy uważać na AM i PM. Gdy wyświetlane jest 
PM, obok PM miga dioda LED.  (AM przed 12:00 w południe // 
PM po 12:00 w południe).

• Widoki pojawiają się na dole wyświetlacza.

Ustawianie godziny budzenia
1. Urządzenie musi być ustawione na tryb czuwania. 
2. Naciskać przycisk AL 1, aż w polu AL1 zacznie migać pierwsza 

cyfra godziny.
3. Naciskać przyciski / , aby ustawić godzinę, następnie 

zatwierdzić przyciskiem AL 1.
4. Naciskać przyciski / , aby ustawić minuty, następnie 

zatwierdzić przyciskiem AL 1.
5. Nacisnąć przycisk / , aby przełączyć na jedno z trzech usta-

wień.
- 1-7: budzenie od poniedziałku do niedzieli (każdego dnia)
- 1-5: budzenie od poniedziałku do piątku
- 6-7: budzenie od soboty do niedzieli
- 1 x: budzenie jednorazowe

6. Zatwierdzić za pomocą AL 1.
7. Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić głośność budzenia, 

następnie zatwierdzić za pomocą  AL 1.
8. Nacisnąć przycisk  lub , aby przełączyć na Radio (rad) lub 

budzik (BUZ), następnie zatwierdzić za pomocą AL 1.
Ustawienia zostaną zapisane, a obok AL 1 zaświeci się dioda 
LED.
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Sposób postępowania dla drugiego czasu budzenia jest identycz-
ny. Tutaj nacisnąć przycisk AL 2.

WSKAZÓWKA: 
• Po wybraniu radia jako sygnału alarmowego budzenie odby-

wa się przy pomocy ostatnio wybranej stacji radiowej.

Włączanie i wyłączanie budzika
Przyciskiem AL 1 lub AL 2 w trybie czuwania można włączać i wy-
łączać budzik. W ten sposób można też ustawiać tryb budzenia: 
FM, DAB, na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka alarmu  
lub OFF .

11.1 WYŁĄCZANIE ALARMU
• Po włączeniu się alarmu w ustawionym czasie nacisnąć przy-

cisk /MODE. Alarm wyłączy się.
• Po 60 minutach następuje automatyczne wyłączenie alarmu.

11.2 FUNKCJA DRZEMKI
• Nacisnąć przycisk SNOOZE/DIMMER w celu przerwania bu-

dzenia (dźwiękiem alarmu lub radiem) na około 9 minut. 
• Funkcję drzemki można wyłączyć poprzez naciśnięcie przyci-

sku /MODE.
• Alarm jest wyłączany automatycznie po 60 minutach, również 

przy aktywnej funkcji drzemki. 
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12. POZOSTAŁE FUNKCJE

12.1 WYŁĄCZANIE PRZY UŻYCIU FUNKCJI SLEEP
Za pomocą funkcji Sleep można wybierać czas, po którym nastąpi 
wyłączenie urządzenia.
1. Urządzenie jest włączone. Nacisnąć krótko przycisk SLEEP/

NAP. 
2. Krótkim naciśnięciem przycisku SLEEP/NAP można przełą-

czać w zakresie od 5 do 120 minut lub OFF. Po 5 sekundach 
ustawienie jest zapisane. Po upływie nastawionego czasu 
urządzenie wyłączy się.

WSKAZÓWKA: Aby na chwilę wyświetlić pozostały czas, nacisnąć 
jednokrotnie krótko przycisk SLEEP/NAP, gdy funkcja ta jest ak-
tywna.

12.2 BUDZIK KRÓTKOCZASOWY (NAP)
Za pomocą funkcji NAP można wybierać czas, po którym nastąpi 
włączenie urządzenia.
1. Urządzenie jest wyłączone. Nacisnąć przycisk SLEEP/NAP. Na 

wyświetlaczu i pojawi się SLEEP i OFF.
2. Krótkim naciśnięciem przycisku SLEEP/NAP można przełą-

czać w zakresie od 5 do 120 minut lub OFF. Po 5 sekundach 
ustawienie jest zapisane. Na wyświetlaczu pojawi się NAP. Po 
upływie nastawionego czasu urządzenie włączy się.

WSKAZÓWKA: Aby na chwilę wyświetlić pozostały czas, nacisnąć 
jednokrotnie krótko przycisk SLEEP/NAP, gdy funkcja ta jest ak-
tywna.
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12.3 USTAWIENIE FABRYCZNE
WSKAZÓWKA: W przypadku resetu do ustawień fabrycznych 
wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

1. Urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk MENU, aż na wyświetlaczu 

pojawi się SCAN SET lub FULL SCAN.
3. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się System.
4. Nacisnąć SELECT.
5. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się RESET, 

następnie nacisnąć SELECT. 
Na wyświetlaczu pojawi się NO.

6. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się YES, 
następnie nacisnąć SELECT. 
Resetowanie rozpocznie się i nastąpi automatyczne skanowa-
nie. Ustawiona zostanie godzina, urządzenie ustawi się w try-
bie czuwania.

12.4 WERSJA OPROGRAMOWANIA
Można odczytać wersję oprogramowania urządzenia.

1. Urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk MENU, aż na wyświetlaczu 

pojawi się SCAN SET lub FULL SCAN.
3. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się System.
4. Nacisnąć SELECT.
5. Naciskać przycisk / , aż na wyświetlaczu pojawi się SW VER, 

następnie nacisnąć SELECT. 
Na wyświetlaczu pojawi się numer wersji. Zniknie automa-
tycznie po ok. 10 sekundach.

6. Naciskać wielokrotnie MENU, aby wyjść z menu.
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13. CZYSZCZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed czyszczeniem urządzenie 
należy odłączyć od prądu. Uważać, aby do wnętrza urzą-
dzenia nie dostała się żadna ciecz.

UWAGA: Nie wolno używać rozpuszczalników, spirytusu, rozcień-
czalników itp., ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urzą-
dzenia. Nie używać żrących środków czyszczących ani środków 
czyszczących mogących porysować powierzchnię. Mogłyby one 
uszkodzić powierzchnię urządzenia.

• W razie potrzeby oczyścić urządzenie za pomocą miękkiej, su-
chej ściereczki. 

14. UTYLIZACJA
Zużytych urządzeń i baterii nie wolno wyrzucać z nor-
malnymi odpadami gospodarczymi.
W miarę możliwości opakowanie należy przechować 
do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Po 
upływie okresu gwarancyjnego należy je utylizować 
w sposób przyjazny dla środowiska. 
Urządzenia nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospo-
darczymi. Urządzenie należy oddać do odpowiedniej utylizacji 
zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu 2012/19/UE. 
Tworzywa sztuczne i części elektroniczne należy dostarczyć do 
odpowiedniego punktu utylizacji. 
Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbierania odpadów 
elektrycznych lub punktu recyklingowego. Więcej informacji 
można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacyjnym lub w gminie. 
Przed utylizacją wyjąć baterie z urządzenia. Zużyte 
baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami. W 
tym celu w sklepach prowadzących sprzedaż baterii 
oraz w lokalnych punktach zbiórki dostępne są od-
powiednie pojemniki na zużyte baterie. 
Konsumenci są zobowiązani do oddawania baterii i akumulato-
rów do gminnych lub dzielnicowych punktów zbierania odpa-
dów bądź do placówek handlowych.
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Tylko wtedy możliwa jest bezpieczna dla środowiska utylizacja 
baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory, które są oznakowa-
ne podanymi literami, zawierają m.in. następujące szkodliwe sub-
stancje: Cd (kadm), Hg (rtęć), Pb (ołów).

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeżeli urządzenie nie będzie prawidłowo działać, należy spraw-
dzić poniższą listę. Może się okazać, że przyczyną jest niewielki 
problem, który użytkownik może rozwiązać samodzielnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!  W żadnym wypadku nie wolno 
samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie braku możli-
wości usunięcia usterki należy skontaktować się z naszym 
centrum serwisowym.

Błąd  Możliwe przyczyny / działania

Urządzenia nie 
można włączyć.

Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone?
Sprawdzić przewód zasilający.

Brak dźwięku

Czy głośność jest całkowicie ściszona?
Nie można odbierać żadnej stacji DAB. Na 
dole wyświetlacza miga OFF AIR. Ustawić od 
nowa antenę.

Zła jakość odbio-
ru radia

Czy antena kablowa jest całkowicie rozwinię-
cia i skierowana we właściwym kierunku? Czy 
w pobliżu nie ma zakłócających pracę urzą-
dzeń itp.?

Szumy podczas 
pracy

W przypadku ewentualnych szumów odsu-
nąć telefony komórkowe, tablety i inne urzą-
dzenia obsługujące fale radiowe z bliskiego 
otoczenia radiobudzika.

Trudne do wyja-
śnienia nieprawi-
dłowe działanie

Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka. Włożyć wtyczkę sieciowo po ok. 5 
sekundach i ponownie włączyć urządzenie.

_PL_CLRD 524_Uhrenradio.book  Seite 24  Donnerstag, 23. Juni 2022  9:42 09



 25

CLRD 524 

W razie braku możliwości usunięcia usterki należy skontaktować 
się z naszą infolinią:

00 800 1300 1400 

(Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 / bezpłatnie 
z sieci stacjonarnej oraz z sieci komórkowych)

lub e-mailowo: 
blaupunkt-service-de@teknihall.de

16. DANE TECHNICZNE

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane elektryczne
Napięcie sieciowe: 230 V ~ 50/60 Hz 
Pobór mocy: 
Tryb czuwania:

Maks ok. 5 W
< 1 W

Dźwięk
Moc wyjściowa dźwię-
ku: 1x 1,5 W (RMS)
System
UKF (FM): 87,5–108 MHz
DAB (DAB): 174,9–239,2 MHz
Dane ogólne
Wymiary 
(szer. x głęb. x wys.): ok. 180 × 80 × 85 mm
Ciężar: ok. 446 g
Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 

od 5 °C do 35 °C
Wilgotność powietrza: wzgl. od 
40 % do 80 %
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